Rada školy pri .......................


●					●
Titul, meno, priezvisko
adresa uchádzača

●					●










Horná Dolná  25.04.2014


Vec
Oznámenie výsledkov výberového konania na vymenovanie riaditeľa


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa ......................................... (uviesť úradný názov školy/školského zariadenia v príslušnom tvare), ktoré sa konalo .............................. (uviesť dátum a miesto), ste sa umiestnili na prvom mieste.

Zároveň Vám oznamujeme, že Rada školy pri ...........................na základe výsledku výberového konania podáva Obci (Mestu) ................................... (uviesť názov obce/mesta), zriaďovateľovi ................................ (uviesť úradný názov školy/školského zariadenia v príslušnom tvare), podľa § 4 ods. 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 návrh na Vaše vymenovanie do funkcie riaditeľa.


S pozdravom


................................................................
predseda rady školy











Rada školy pri .......................


●					●
Titul, meno, priezvisko
adresa uchádzača

●					●










Horná Dolná  31. 12. 2008


Vec
Oznámenie výsledkov výberového konania na vymenovanie riaditeľa


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa ......................................... (uviesť úradný názov školy/školského zariadenia v príslušnom tvare), ktoré sa konalo .............................. (uviesť dátum a miesto), ste sa umiestnili na druhom (treťom ....) mieste.


S pozdravom



................................................................
predseda rady školy

















Rada školy pri .......................


●					●
Titul, meno, priezvisko
adresa uchádzača

●					●









Horná Dolná  31. 12. 2008


Vec
Oznámenie výsledkov výberového konania na vymenovanie riaditeľa


V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že ste 
n e u s p e l i
vo výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa ......................................... (uviesť úradný názov školy/školského zariadenia v príslušnom tvare), ktoré sa konalo .............................. (uviesť dátum a miesto).


	S pozdravom





								......................................................
									predseda rady školy


(len v prípade, ak výberová komisia stanovila objektívne merateľné kritériá výberu, ktoré tento uchádzač nesplnil)

