OBEC ČAKA
Obecný úrad č l12, 935 68 Čaka
V súlade s § 4 ods. 1 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/riaditeľky
Základnej školy s materskou školou v Čake č. 364, 935 68.
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie činnosti
vedúceho pedagogického zamestnanca












predpoklady na výkon pedagogickej činnosti (§6) a na výkon činností vedúceho
pedagogického zamestnanca (§34) v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a kvalifikačné predpoklady v zmysle 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,
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
vykonanie I. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti,
riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
znalosť právnych a bezpečnostných predpisov potrebných pri riadení základnej školy
s materskou školou.
Požadované doklady











overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
overený doklad o absolvovaní I. atestácie,
profesijný životopis,
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti k výkonu pedagogickej činnosti,
doklad o dĺžke pedagogickej činnosti (nie zápočet rokov),
čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s
§11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 24.07.2017 do 15.00 hodiny
na adresu: Obec Čaka, Obecný úrad č. 112, 935 68 Čaka v uzatvorenej obálke s označením:
„Výberové konanie ZŠ s MŠ Čaka – neotvárať“
Rozhodujúci je dátum podania na pečiatke pošty alebo na pečiatke podateľne pri osobnom
doručení. Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ľudovít Viglaš, starosta obce Čaka

