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Z Á P I S N I C A
z výberového konania na vymenovanie riaditeľa 
...................................................................................
(uveďte presný názov školy a adresu školy v príslušnom tvare)



Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: (Uveďte dátum, kedy bolo vyhlásené výberové konanie. Uveďte aj spôsob vyhlásenia výberového konania, napr. v regionálnej televízii, v regionálnej tlači - ktorej, v novinách, na vývesnej tabuli v obci a pod.) 

Dátum a miesto konania: (Uveďte dátum, kedy sa konalo výberové konanie) v (uveďte miesto konania výberového konania, napr. na Obecnom úrade /budove školy.../ v ................). 

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie riaditeľa ............... (uveďte presný názov a adresu školy/školského zariadenia.

Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko)
Napr.:	Predseda: 	...........................................
	Členovia: 	...........................................
			...........................................
			...........................................
			..........................................., Okresný úrad v Žiline, odbor školstva
..........................................., Štátna školská inšpekcia, ŠIC Žilina
..........................................., Žilinský samosprávny kraj
	
Výberového konania sa zúčastnilo .... (uveďte počet uchádzačov) uchádzačov.
(uveďte meno, priezvisko, titul, adresa)

Obálky s prihláškou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa ..... (uveďte dátum a miesto otvárania obálok). Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.

Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom konaní a prezenčná listina prítomných členov rady školy a delegovaných zástupcov Okresného úradu v Žiline, odboru školstva a Štátnej školskej inšpekcie.

Stanovené kritériá hodnotenia: Presne sa popíšu kritériá hodnotenia, ktoré rada školy prijala vopred (na prvom stretnutí k organizácii výberového konania, alebo má stanovené v štatúte rady školy – je to vhodnejšia forma). Je dôležité pre stanovenie zoznamu úspešných – neúspešných uchádzačov. 

Priebeh výberového konania:
(Uveďte, ako prebiehalo výberové konanie, napr.: Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia rady školy (výberovej komisie) kládli potom uchádzačom otázky  (možno konkretizovať,  aké ktorému uchádzačovi).
Po prezentáciách nasledovalo hodnotenie uchádzačov (podľa vopred schválených kritérií).  Odporúčame podrobne popísať spôsob výberu kandidáta.

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne:

Zoznam úspešných uchádzačov:
(uvedie sa titul, meno, priezvisko)
...... atď.


Zoznam neúspešných uchádzačov:
(uvedie sa titul, meno, priezvisko)
.... .atď.
Tento zoznam sa píše len v prípade, ak rada školy má stanovené kritériá hodnotenia, t. j. ak je presne stanovené, kedy je uchádzač neúspešný. 

Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania - výsledok hlasovania:
O uznesení hlasov			....... členov výberovej komisie
Za prijatie uznesenie hlasovalo	 ...... členov výberovej komisie
Proti prijatiu uznesenia hlasovalo	 ...... členov výberovej komisie
Hlasovania sa zdržalo 		....... členov výberovej komisie

Celkový výsledok hlasovania
Rada školy sa počtom hlasov ........ , t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy, uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa ............................... (úradný názov školy) uchádzača ................................ (titul, meno, priezvisko).


Podpisy členov výberovej komisie:

(uveďte titul, meno, priezvisko) 						Podpis
Predseda:
.........................................................................			..............................................

Členovia:
.........................................................................			..............................................
.........................................................................			..............................................
.........................................................................			..............................................
.........................................................................			..............................................
atď.

Delegovaní zástupcovia (s riadnym hlasom)

Za Okresný úrad v Žiline, odbor školstva

 .........................................................					.............................................
								
Za Štátnu školskú inšpekciu

.........................................................					.............................................

Za Žilinský samosprávny kraj (len stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK)

.........................................................					.............................................




Prílohy:
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov rady školy (výberovej komisie) a delegovaných zástupcov
Prezenčná listina uchádzačov
Zápisnica z otvárania obálok
Uznesenie zo zasadnutia rady školy



V Hornej Dolnej 12. 05. 2014





Zápisnicu vyhotovil:    ......................................................... 	   .........................................
meno, priezvisko				     podpis


