Výberové konanie na riaditeľa Súkromnej Základnej umeleckej školy v Podhoranoch
Zriaďovateľ Súkromnej základnej umeleckej školy v Podhoranoch podľa ustanovenia § 4 ods. (1)
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z .z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Súkromnej Základnej umeleckej školy Podhorany 68, 059 93 Podhorany
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z..z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé
kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.
 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku podľa § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.
 znalosť práce s PC
 predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 vykonanie prvej atestácie v zmysle §61 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.












Zoznam požadovaných dokladov:
prihláška do výberového konania,
overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie,
doklad o dĺžke odbornej praxe, potvrdenie preukazujúc 5 rokov pedagogickej praxe,
štruktúrovaný profesijný životopis,
písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej umeleckej školy v rozsahu max. 4 strán/A4,
doklad o bezúhonnosti, výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca pre výkon
pedagogickej činnosti a funkcie riaditeľa základnej umeleckej školy (nie staršie ako 3 mesiace)
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať doporučene
najneskôr do 20. augusta 2019 na adresu zriaďovateľa:
Červík Ekotur o. z., zriaďovateľ SZUŠ, Petržalská 10, 060 01 Kežmarok
Obálku označte heslom „Výberové konanie SZUŠ – neotvárať“ s uvedením odosielateľa.
Termín a miesto výberového konania bude písomne oznámený tým prihláseným uchádzačom, ktorí
spĺňajú požadované predpoklady na výberové konanie SZUŠ.

V Podhoranoch 22.7.2019

Zriaďovateľ SZUŠ v Podhoranoch

