Obec Hybe
podľa § 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
Základnej školy s materskou školou, 032 31 Hybe 691
s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2015

Požadované kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie:





odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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,
vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 zák. č.317/2009 Z.z.,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 zák. č.596/2003 Z.z.,

Ďalšie požiadavky:









znalosť súvisiacej legislatívy,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku slovom aj písmom,
komunikačné a organizačné schopnosti,
základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom,
spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme,
dobré výsledky dosahované v pedagogickej praxi (potrebné dokladovať)
zdravotná spôsobilosť podľa §10 zák. č.317/2009 Z.z.

vítané sú:


skúsenosti s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EÚ, nadácií,
grantových programov a pod.

Požadované písomné doklady:













prihláška do výberového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis,
doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie)
za vykonanie prvej atestácie sa uznáva vykonanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady,
ak vzdelanie nebolo získané v štátnom jazyku, aj doklad o absolvovaní skúšky zo
štát. jazyka,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca
na výkon pedagogickej činnosti,
vlastná koncepcia riadenia a rozvoja školy,
ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady,
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely
výberového konania.
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 6. 2. 2015 do 12.00 hod. na adresu
zriaďovateľa v zalepenej obálke s označením „VK - riaditeľ ZŠ s MŠ, Hybe - NEOTVÁRAŤ“ a
uvedením odosielateľa.
Adresa zriaďovateľa:
Obec Hybe
032 31 Hybe
č. t. 044/5296121
Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania
zaradené.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Hybiach, 14. 1. 2015
Martin Piovarči
starosta obce

