Obec Dobrá Voda
919 54 Dobrá Voda 121

Obec Dobrá Voda 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 funkcie riaditeľa školy
Základnej školy s materskou školou Dobrá Voda
so sídlom Dobrá Voda 150, 919 54 Dobrá Voda
s nástupom od 15. júla 2019
Podmienky účasti výberového konania:
 kvalifikačné požiadavky v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v platnom znení
 najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z .z.
 osobná a morálna bezúhonnosť - v zmysle § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z.
 vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
 písomná prihláška do výberového konania
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a overená fotokópia dokladu o vykonaní 1.
atestácie alebo jej náhradnej formy
 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 profesijný životopis
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na riadiacu prácu
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 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 v platnom znení
Ostatné kritéria a požiadavky:

znalosť práce s PC

riadiace schopnosti, flexibilita

znalosť príslušnej legislatívy

ovládanie štátneho jazyka

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 v zmysle prílohy č. 1 ( od 927,50 € do
1038,50 €)
Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi prosíme zaslať do 21. júna 2019
(rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke) do 12.00 hod. na adresu:

Obec Dobrá Voda
Dobrá Voda 121
919 54 Dobrá Voda
Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – ZŠ s MŠ Dobrá Voda - NEOTVÁRAŤ“.
Prihláška sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu
na
plnenie kritérií na vyhodnotenie prihlášok, označenú slovom „Podmienky účasti výberového konania“
a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť prihlášky, označenú slovom „Požadované doklady k prihláške
na výberové konanie“.
Bližšie informácie poskytneme na Obecnom úrade Dobrá Voda, telefónne číslo 033/5575004.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne
najmenej 7 dní pred jeho konaním.
v Dobrej Vode, 05. júna 2019

René Blanárik
starosta obce

