Obec Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137 vyhlasuje podľa ustanovené § 3 a 4 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších
predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších prepisov

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Plavecký Peter

Kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované pre
príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhláškou MŠ SR 437/2009 Z. z.
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe – absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhrady podľa osobitného prepisu.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- doklad o bezúhonnosti – výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa §11
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- návrh koncepcie rozvoja školy doložený v písomnej forme
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné doručiť
najneskôr do 28.6.2019 do 15,00 hod. do podateľne obecného úradu na adresu: Obec
Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter č. 137; „ Výberové konanie – riaditeľ – ZŠ s MŠ“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky
bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne.

