Obec Kamenná Poruba
Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
IČO: 00 648 906, DIČ: 2020639005
Starosta obce
podľa ustanovenia § 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 riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, ulica Školská 474/5, 013 14 Kamenná Poruba
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia v zmysle
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z .z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 vykonanie prvej atestácie podľa § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť legislatívy a práce s PC

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 overené kópie dokladov o vzdelaní, doklad o maturitnej skúške zo štátneho jazyka alebo doklad
o štátnej jazykovej skúške zo štátneho jazyka, doklad o I. atestácii
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 profesijný štruktúrovaný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) – (dobrovoľne)

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte
najneskôr do 30.09. 2019 do 15 00 hod. do podateľne na adresu:
Obec Kamenná Poruba, ulica Hlavná 136/159 013 14 Kamenná Poruba.
Obálku označte heslom ,,NEOTVÁRAŤ - Výberové konanie ZŠ/MŠ“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámený písomne Radou školy.
Ďalšie informácie: Obec Kamenná Poruba, Hlavná 136/159, 013 14 Kamenná Poruba
041/5498 332; 0911 498 332
V Kamennej Porube, 28.08.2019
Ing. Pavol Sandanus, starosta obce

