OBEC ZOHOR
Obecný úrad Zohor, Nám. 1. mája 1, 900 51 Zohor
Obec Zohor v zmysle § 4 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 § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľa Základnej školy Albína Brunovského, Obchodná 7, Zohor,
s predpokladaným nástupom od 1. augusta 2020
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a typ školy
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy.
Iné predpoklady a požiadavky:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a základná znalosť problematiky riadenia školy,
- znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
- znalosti práce s PC (Word, Excel, internet).
Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- úradne overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní prvej atestácie alebo jej náhradnej
formy,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho
pedagogického zamestnanca,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej školy na 5-ročné funkčné obdobie,
- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platové podmienky: 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
v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín na podanie žiadostí je do 03.06.2020 do 17:00 h. Rozhodujúcim je dátum a hodina
doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
v uzatvorenej obálke osobne do podateľne Obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu:
Obec Zohor, Obecný úrad, Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – Riaditeľ ZŠ - NEOTVÁRAŤ“ s uvedením
odosielateľa.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia uchádzačom, ktorí splnili
podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej sedem dní pred výberovým konaním.
V Zohore, dňa 14.05.2020

Bc. Martin Zálesňák v.r.
starosta obce

