Obec Havaj
09023 Havaj 13

Naše číslo
........./2019

Vaše číslo

vybavuje/linka
Viňarský /0907917630

v Havaji
25.04.2019

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
Obec Havaj v zmysle § 4 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, § 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a
zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkčného miesta riaditeľa školy :
Základnej školy s materskou školou Havaj 7
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 1.07.2019
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
1. Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy
podľa zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a 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,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 bezúhonnosť,
 zdravotná spôsobilosť.
2. Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška do výberového konania,
 výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 štruktúrovaný profesijný životopis,
 doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady,
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky,
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spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu /čestné prehlásenie
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v
zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

3. Iné požiadavky:
 znalosť príslušnej legislatívy,
 komunikatívnosť,
 riadiace a organizačné schopnosti,
 osobné a morálne predpoklady,
Ak uchádzač nesplní ktorúkoľvek podmienku stanovenú v bode 1. a 2. tohto oznámenia
o vyhlásení výberového konania nebude prizvaný, a ani sa nemôže zúčastniť výberového
konania podľa § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení
neskorších zmien.
Prihlášku s požadovanými dokladmi doručte v zapečatenej obálke s označením :
„Výberové konanie riaditeľ ZŠ s MŠ Havaj 7 – NEOTVÁRAŤ“ osobne do kancelárie starostu
obce Havaj, alebo zašlite poštou na adresu Obec Havaj , 090 23 Havaj 13 v termíne do
20.05.2019 do 12.00 hod. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia zásielky.
Žiadosti doručené osobne alebo aj poštou po tomto termíne nebudú akceptované a budú
z výberového konania vylúčené.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo, že školská rada nemusí vo
výberovom konaní vybrať žiadneho z prihlásených uchádzačov z dôvodu, že žiaden uchádzač
nesplní podmienky stanovené v tomto oznámení o vyhlásení výberového konania, alebo ak
žiaden uchádzač nebude vyhovovať vo výberovom konaní, a vyhradzuje si právo vyhlásiť nové
výberové konanie v súlade s § 5 ods.8 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskorších zmien.

__________________
Stanislav Viňarský
starosta obce
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