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Lednické Rovne 29.04.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obec Lednické Rovne v zmysle § 4 ods. 1 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky
Základná škola Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa § 7 a
§ 34 zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
4. ovládanie štátneho jazyka podľa § 11 zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
6. bezúhonnosť podľa § 9 zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 3 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone správy vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
7. zdravotná spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č.317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
8. požiadavka najneskôr do troch rokov od ustanovenia do funkcie riaditeľa školy ukončiť
funkčné vzdelávanie.
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov preukazujúce dosiahnuté vzdelanie,

- štruktúrovaný profesijný životopis,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
- písomný súhlas so spracovaním 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.
Doplňujúce informácie pre uchádzačov:
Funkčné obdobie riaditeľa školy je päťročné. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie Obec Lednické Rovne ako zriaďovateľ školy.
Výberovou komisiou je rada školy. Pred vymenovaním navrhnutého uchádzača do funkcie
riaditeľa školy bude uchádzač vyzvaný k predloženiu údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z
registra trestov na účel preukázania bezúhonnosti.
Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové
konanie najmenej 7 dní pred jeho začatím. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované predpoklady a ktorí v
termíne podania žiadosti alebo dodatočne určenom termíne nepredložia všetky požadované
doklady.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a
požiadavkami, doručte osobne do podateľne Obecného úradu Lednické Rovne, alebo poštou na
adresu: Obecný úrad Lednické Rovne, Námestie slobody č. 32, 020 61 Lednické Rovne.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie - riaditeľ/riaditeľka Základná škola
Eduarda Schreibera, Schreiberova 372, Lednické Rovne – NEOTVÁRAŤ!“
Termín doručenia prihlášky do výberového konania je do 28.05.2019.

................................................
Mgr. Marian Horečný
starosta obce

