Obec Drienovská Nová Ves
Obec Drienovská Nová Ves,
Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Kendice, okres Prešov
vyhlasuje v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z.n.p. Výberové konanie na obsadenie funkcie - riaditeľ/ka školy: Základná škola Drienovská Nová Ves,
1.– 4. ročník
Kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.:
- Najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti
- Úspešné vykonanie prvej atestácie resp. 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- Spôsobilosť na prácne úkony v plnom rozsahu
- Bezúhonnosť
- Zdravotná spôsobilosť
- Spôsobilosť používať štátny jazyk v úradnom styku
Požadované doklady:
- Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, vrátane súhlasu na použitie osobných údajov
pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- Odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiac
- Štruktúrovaný profesijný životopis
- Doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
- Písomný návrh koncepcie rozvoja školy
- Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
Iné požiadavky:
- Riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
- Znalosť školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatívy základnej školy
- Aktívne ovládanie práce s PC (Word, Excel, internet)
Kontakty:
- Tel.: 051/7797186
- E-mail: obecny.urad@drienovskanovaves.sk
Uzávierka prijímania prihlášok je 29. novembra 2019 o 13:00 hod. Prihlášky v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie + ZŠ Drienovská Nová Ves“ posielajte na adresu obce alebo doručte
osobne na obecný úrad.
Termín a miesto uskutočnenia výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Drienovskej Novej Vsi 4.11.2019
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