OBEC Mníšek nad Hnilcom
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 a § 5 zákona č.
552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa Základnej školy Mníšek nad Hnilcom,
055 64 Mníšek nad Hnilcom

Písomnú prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr
do 27.5.2014 ( utorok ), 12.00 hod. na adresu: Obec Mníšek nad Hnilcom, Mníšek nad
Hnilcom 292, 055 64
Zalepenú obálku označte slovom „ NEOTVÁRAŤ- výberové konanie- riaditeľ Základnej
školy “ s uvedením mena a priezviska, bydliska toho, kto žiadosť podáva, uviesť telefonický
kontakt.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, oznámený písomne, a to najmenej 7 dní pred dňom konania
výberového konania.
Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
nižšie uvedené požadované podmienky.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na druh a typ školy, na výkon
pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vykonanie prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa zákona č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- pedagogická prax najmenej v dĺžke 5 rokov ku dňu uskutočnenia výberového konania

Iné kritériá a požiadavky
- bezúhonnosť v zmysle § 9 ods.1 zák.č.317/2009 Z.z.
- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 zák.č. 317/2009 Z.z.
- znalosť školskej legislatívy
- organizačné schopnosti
- schopnosť samostatnej práce s PC
- komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods. 1 písm. d) zák.č. 317/2009 Z.z., spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku
Zoznam požadovaných dokladov
- písomná prihláška do výberového konania s uvedeným telefónneho kontaktu a e- mailového
kontaktu
- úradne overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- profesijný štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu maximálne 3 strany )
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

V Mníšku nad Hnilcom, dňa 02.05.2014

...................................
Ing. Ľudovít Kujnisch
starosta obce

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní je zakázaná diskriminácia z dôvodu
pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k náboženskej alebo etnickej skupine,
zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka,
politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, roku alebo iného postavenia.
Zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch ustanovuje
zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

