OBEC HRABOVEC NAD LABORCOM
v zmysle zákona § 4 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov 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 Hrabovec nad Laborcom, 06701 Hrabovec n/L. 41
Riaditeľ/riaditeľka základnej školy musí spĺňať:
 kvalifikačné predpoklady v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 317/009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
 absolvovanie prvej atestácie, resp. prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
 bezúhonnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilitu, komunikatívnosť,
 zdravotnú spôsobilosť podľa § 10 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.,
 znalosť školskej legislatívy a základnú znalosť problematiky riadenia školy.
Uchádzači o voľné pracovné miesto doložia:
 písomnú prihlášku do výberového konania,
 profesijný štrukturovaný životopis,
 úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
 doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Iné požiadavky:
 riadiace a organizačné schopnosti,
 schopnosť samostatnej práce s počítačom.
Platové podmienky:
 plat stanovený v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov minimálne 1011,50 eur.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v termíne do 4.7.2018
na adresu: Obec Hrabovec nad Laborcom, 06701 Hrabovec n/L. 156
Obálku označte heslom „Výberové konanie – riaditeľ
NEOTVÁRAŤ“.

ZŠ s MŠ Hrabovec nad Laborcom –

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí budú spĺňať
požadované predpoklady, rada školy.

Hrabovec n/L. 12.06.2018

Ing. Anton Kulan
starosta obce

