Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná č. 39, 900 90 Dubová
: 033/6429324; starosta: 0911918939; starosta@dubova.sk, www.dubova.sk
O b e c D u b o v á podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR 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 NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy 1. a 4. roč. v Dubovej, Hlavná č. 24
s nástupom od 1. júla 2019.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (praxe);

ovládanie štátneho jazyka a jeho používanie v úradnom styku,

znalosť a orientácia právnych predpisov týkajúcich sa školskej legislatívy základnej školy,

osobné a morálne predpoklady podľa zákona č. 552/2003 Z. z.,

riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti; aktívne využívanie informačnokomunikačných technológií (word, excel, internet),

zdravotná spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z..
Zoznam požadovaných dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),

profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,

overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, o vykonaní 1. atestácie,

potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,

písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy (maxim. 3 strany),

výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),

písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v
zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba
doručiť do 30. apríla 2019 (do 12,00 hod.) na adresu: Obecný úrad, Hlavná č. 39, 900 90 Dubová.
Obálku označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ – neotvárať!“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady a požiadavky. Uchádzačom, ktorí splnia
uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7 dní
pred jeho uskutočnením).
Dubová 2. 04. 2019
Ľudovít Ružička
starosta obce

