OBEC ALEKŠINCE
Obecný úrad, Alekšince 389, 951 22 Alekšince
Obec Alekšince, zastúpená Radoslavom Ťapušíkom, starostom obce, vyhlasuje v zmysle § 3
a § 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 v
súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU
Alekšince č. 389, 951 22 Alekšince
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelávania pre uvedený druh školy
v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
- vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
- bezúhonnosť,
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
- zdravotná spôsobilosť.
Iné kritéria a požiadavky:
- riadiace a organizačné schopnosti,
- znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysvedčenia
o štátnych skúškach,
- doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7
zákona č. 317/2009 Z. z.,
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti,
- písomný súhlas uchádzača 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.
Platové podmienky:
- v zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do
11.06. 2019 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na
riaditeľa ZŠ s MŠ Alekšince“ na adresu Obec Alekšince, Obecný úrad Alekšince,
Alekšince č. 389, 951 22 Alekšince. Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom
termíne nebudú do výberového konania zaradené. Vyhlasovateľ výberového konania si
vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Termín, miesto a čas výberového
konania
oznámi

uchádzačom príslušná rada školy písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho
konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle obce
www.aleksince.sk.
V Alekšinciach 15.05.2019

Radoslav Ťapušík
starosta obce

