___________________Obec Rajecká Lesná________________________
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky
Základnej školy v obci Rajecká Lesná, č.414
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre základné školy v zmysle vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 31/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov,
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
- absolvovanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z.
Iné kritériá a požiadavky:
- znalosť príslušnej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva-riadenie,
hospodárenie, pôsobnosť kompetencie škôl a školských zariadení, vých.-vzdel.proces…),
- orientácia v aktuálnych otázkách školskej výchovy a vzdelávania
- znalost štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d) zákona č.317/2009 Z.z.,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
- osobné a morálne predpoklady,
- bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm.b) zákona č.317/2009 Z. z.,
- zdravotná spôsobilosť na prácu podľa §6 ods.1 písm.c) zákona č.317/2009 Z.z.,
- práca s PC, schopnosť používať internet.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
- písomná žiadosť o účast vo výberovom konaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa ZŠ
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
-čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Žiadosti doručte alebo zasielajte v termíne do 28. mája 2019, do 12.00 hod, na adresu:
Obec Rajecká Lesná, Rajecká Lesná 82, 013 15
Obálku označte: „VK – riaditeľ ZŠ - NEOTVÁRAŤ„
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Rajeckej Lesnej, dňa 29.04.2019
____________________
Miloš Mikula
starosta obce

