Obec Malý Čepčín, Obecný úrad, 038 45 Malý Čepčín 14

Zriaďovateľ:
Názov:
Obec Malý Čepčín
Sídlo:
Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
IČO:
00316784
Zast.:
Ing. Miroslava Sumková, starostka obce
(ďalej len „Zriaďovateľ“)
Obec Malý Čepčín ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení v súlade s ust. § 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 ust. § 5 ods. 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Základná škola s materskou školou v Malom Čepčíne
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na
vykonávanie funkcie podľa osobitného predpisu:
-

-

-

ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa požadované na výkon výchovnovzdelávacej činnosti učiteľa prvého stupňa základnej školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z.z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (v znení vyhlášok
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 170/2010 Z.z., č. 366/2010 Z.z.);
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti;
vykonanie I. atestácie (resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
v zmysle ust. § 27 ods. 5 alebo jej získanie podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení neskorších zákonov;
občianska bezúhonnosť;
zdravotná spôsobilosť;
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Vzhľadom na výkon funkcie riaditeľa školy ZŠ a MŠ bude úmerne znížená výška
základného úväzku pedagogického pracovníka (učiteľa). Základná škola v Malom
Čepčíne (1.-4. ročník) má spojenú výučbu dvoch ročníkov ZŠ.
Iné kritériá a požiadavky:
- riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti;

-

osobnostné a morálne predpoklady;
znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, ekonomiky a bezpečnostných
predpisov;
práca s PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet a iné),
kvalifikácia na výučbu anglického jazyka výhodou.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového
konania:
- prihláška do výberového konania (písomná žiadosť o zaradenie do výberového
konania);
- štruktúrovaný profesijný životopis;
- písomne spracovaná koncepcia rozvoja pre Základnú školu s materskou školou
v Malom Čepčíne;
- overené kópie dokladov o vzdelaní;
- overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej
náhradnej formy);
- kontakt – email, telef. číslo.
Termín podania prihlášky:
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť poštou alebo osobne
do 01. 08. 2019 do 14, 00 hod. na adresu:
Obecný úrad Malý Čepčín, Malý Čepčín 14, 038 45 Malý Čepčín
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa a označenie: „Výberové konanie
riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Malom Čepčíne – neotvárať!“
V Malom Čepčíne, dňa 10. 07. 2019.

Ing. Miroslava Sumková v.r
starostka obce

