Obec Červený Hrádok, 951 82 Červený Hrádok č. 193
Obec Červený Hrádok 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 ustanovenia § 5
zákona č. 552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vypisuje výberové konanie
na obsadenie funkcie:
Riaditeľ/ka Základnej školy s materskou školou Červený Hrádok, Červený Hrádok 235
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zák. č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vykonanie 1. atestácie podľa §59 zákona č. 138/2019 Z.z.
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- bezúhonnosť
- ovládanie štátneho jazyka
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
Iné kritéria a požiadavky:
- znalosť právnych predpisov a školskej legislatívy
- výhodou vykonanie 2. atestácie podľa §59 zákona č. 138/2019 Z.z.
- osobnostné a morálne predpoklady
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie práce s PC – internet, MS Word, Excel
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania
- profesijný životopis
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho zamestnanca
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov pre potreby výberového konania
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového
konania!
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v termíne do
21.01.2022 (12,00 hod.) na adresu: Obec Červený Hrádok, 951 82 Červený Hrádok č. 193 alebo doručiť
osobne do podateľne obce na Obecného úradu v Červenom Hrádku v zalepenej obálke so spiatočnou adresou
označenej heslom: „Výberové konanie – riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Červený Hrádok – neotvárať!“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, budú termín a miesto výberového konania oznámené najmenej 7
kalendárnych dní pre jeho konaním.
V Červenom Hrádku, 10.12.2021
Mgr. Miroslav Kráľ
starosta obce
podpísané elektronicky

