Obec MALŽENICE, v zastúpení starostom obce 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 v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA/KY
Základnej školy s Materskou školu v Malženiciach.

-

-

-

-

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný druh a typ školy
podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
vykonanie I. atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 odsek 7
zákona č. 31/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
občianska a morálna bezúhonnosť,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
znalosť práce s PC,
predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
znalosť cudzieho jazyka vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej činnosti,
štruktúrovaný profesijný životopis,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
výpis registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 84/2014 Z. z.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zašlite na adresu (poštou
alebo osobne) najneskôr do 15.11.2019,
na adresu zriaďovateľa: Obecný úrad Malženice, 294, 919 29 Malženice
(rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke).
Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ-ZŠ s MŠ v Malženiciach –
NEOTVÁRAŤ“
(s uvedením odosielateľa).
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do
výberového konania oznámený najmenej 7 dní pred jeho konaním.

