OBEC

HRABUŠICE

so sídlom: Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
tel: +421 (53) 324 95 11, 0905 846 880

e-mail: obec@hrabusice.sk

Obec Hrabušice v zmysle §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
v zmysle § 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 riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou
Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
Požadované kvalifikačné predpoklady
 odborná a pedagogická spôsobilosť podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov, kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti
v príslušnej kategórii, podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej
kategórii odborného zamestnanca podľa zákona č. 138/2019 Z. z.,
 splnenie podmienok zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický
zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec,
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v
zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 zdravotná spôsobilosť § 9 odsek 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 ovládanie štátneho jazyka § 9 odsek 1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.
Iné kritériá a požiadavky
 riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti,
 znalosť legislatívy,
 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,
 aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet).
Požadované doklady
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov praxe,
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon vedúceho
pedagogického zamestnanca,
 čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy na 5 ročné funkčné obdobie,
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.

Platové podmienky
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 v nadväznosti na zákon č.
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE –
riaditeľ/riaditeľka Základnej školy s materskou školou Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
– NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 30.09.2022 do 12.00 hod.
na adresu Obec Hrabušice, Hlavná 171, 053 15 Hrabušice
Miesto a termín výberového konania
Výberové konanie sa uskutoční v zasadačke obecného úradu Obce Hrabušice, Hlavná ulica
171 v Hrabušiciach.
Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady na
zaradenie do výberového konania, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Ďalšie informácie
Telefón: tel: +421 (53) 324 95 11, 0905 846 880
Email: obec@hrabusice.sk
V Hrabušiciach, 7.9.2022
Starostka obce, v.r.
PaedDr. Jana Skokanová

