Výberové konanie na riaditeľa/ku Základnej školy
Buzitka
Obec Buzitka, Buzitka 126, 985 41 Šávoľ, okr. Lučenec

IČO: 00 315 982, DIČ: 202 111 5019, tel. č. 047/4380183, e-mail: obecbuzitka@gmail.com

VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA – RIADITEĽKU
ZÁKLADNEJ ŠKOLY BUZITKA
(ZŠ bez právnej subjektivity)

Obec Buzitka podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR 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 ustanovenia § 5
zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje dňom 28.03.2018

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Základnej školy v Buzitke (bez právnej subjektivity)

Predpoklady na výkon pozície riaditeľa/ky školy sú stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:



vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy,



absolvovanie I. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu
a podkategóriu pedagogických zamestnancov,



najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,



bezúhonnosť,



znalosť príslušnej legislatívy,



zdravotná spôsobilosť,



ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:



prihláška do výberového konania,



overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,



overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,



výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)



profesijný životopis



potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxi,



návrh koncepcie rozvoja školy,



potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,



písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane údajov a o zmene a doplnení niektorých
predpisov.

Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:



žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 30.04.2018 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s
označením „VÝBEROVÉ KONANIE ZŠ Buzitka“ – rozhodujúcim je dátum podania na poštovej
pečiatke, alebo na pečiatke podateľne obecného úradu Buzitka osobne, alebo zašlite poštou na
adresu:
Obecný úrad Buzitka
Buzitka 126
985 41 Šávoľ



termín a miesto budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania oznámené
písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Buzitke, 28.03.2018

Miroslav Malatinec
starosta obce

