
Obec Hruštín

podl'a ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správc v školstv e a školskej
samosp ráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a § S zákona č. 552 /2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditel'a

Základnej školy Hruštín, Školská SS/S, Hruštín
s predpokladaným nástupum ud l. júla 2019

Požadované kvalifikačnépredpuklady:
splnenie kvalifikačných predpok ladov a osobitných kvalifikačných poži adaviek podľa

§7 zákona č. 31712009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Mini sterstva školstva Slovenskej republiky Č. 437/2009 Z. Z. , ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
získanie prvej atestác ie podľa zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, alebo absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady podľa vyhlášky MŠ SR č . 4 1/1996 Z. z. o odbo rnej a pedagogickej spôsobilosti
pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpi sov.

Osobitné predpoklady:
bezúhonnosť,

zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Zoznam požaduvaných dukladov:
prihl áška do výberového konania s pripojeným písomným súhlaso m na spracovanie
osobných údaj ov podľa zákona č.l 8/20 1 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
overené kópie dok ladov o vzdelaní,
doklad o vykonaní prvej atestácie resp. o absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky, alebo j ej
náhrady,
doklad o dížke odbornej praxe,
profesijný životopis,
koncepci a rozvoj a školy (v rozsahu minimálne 4 strany),
čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá záznam v registri trestov,
čestné vyhlásenie uch ádza ča, že je zdravotne spôsobilý na výkon obsadzovanej funkcie.

Zaradenie do platovej triedv:
V zmysle nariadenia vlády SR Č . 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verej nom záujme (príl oha Č. I) zaradenie do
8 - 9 platovej triedy, plat v rozsahu 927,5 - 1038,50 Eur v závislosti od kvalifikácie a počtu

rokov započítanej praxe a riad iaci príplatok, po skončení skúšobnej doby možnost' osobnéh o
príplatku.



Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame zaslať,

alebo osobne doruč iť najneskôr do 10.05.2019 do 14:00 hod. na adresu zriaďovateľa :

Obee Hruštín,
ul. Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia v podateľni obecného úradu.
Obálku označte heslom" Výberové konanie - ZŠ Hruštín - neotvárat' " .
Termín a miesto výberového konania prihláseným uchádzačom, ktori splnia požadované
podmienky, oznámi rada školy najneskôr 7 dni pred jeho konanim.
V pripade potreby bližších inform áci í : tel. Č . 043/5577111.mail : prednostka.hrustin@orava.sk

V Hruštine, 10.04. 2019

Mgr. Františ kapec
starosta bce


