
Obec Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná, 029 57 Oravská Lesná 291,

zastúpená JUDr. Marekom Majdišom, PhD., starostom obce

vyhlasuje

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 predpisova § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.

z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditel'a/ riaditel1<y Základnej školy s materskou školou Oravská Lesná 299

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditel'a školy pod l'a

zákona NR 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 kva l ifikačné požiadavky pre jednotl ivé

kategórie pedagogických zamestnancov

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie 1. atestácie , (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady) pre príslušnú kategóriu
a pod kategóriu pedagogických zamestnancov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,

Iné kritéria a požiadavky súvisiace s obsadzovanou funkciou
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bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady
zdravotná spôsobilosť,

ovládanie štátneho jazyka,
znalosť príslušnej legislatívy, flexibilita,
organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré je uchádzač povinný predložiť:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
overené fotokópie dokladov o splnení kva lifikačných predpokladov a osobitných
kvalifikačných predpokladov,
doklad o absolvovaní 1. atestácie
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
doklad o zdravotnej spôsobilosti, to znamená lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti
a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu fun kcie riaditel'a základnej školy s materskou
školou,
doklad o vykonan í skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie s maturitnou
skúškou zo štátneho jazyka (slovenského) alebo vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške zo
štátneho (slovenského) jazyka,
písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
doklad o pedagogickej praxi,
štruktúrovaný životopis,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového
konan ia podl'a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Vyššie uvedené doklady je uchádzač povinný predložiť v term íne do 14. júna 2019 do 14.00 hod.

do podate l'ne Obecného úradu v Oravskej Lesnej alebo poštou na adresu Obec Oravská Lesná, 029

57 Oravská Lesná 291, s označením :

"VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ s MŠ - NEOTVÁRAŤ".

V prípade tohto výberového konania nie je možné zaslať žiadosť s dokladmi faxom alebo e-mailom.

V Oravskej Lesnej, dňa 10. mája 2019
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