OBEC LESÍČEK, Obecný úrad Lesíček, 082 07 Tuhrina
podľa § 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 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 Lesíček, Lesíček 53, 082 07 Tuhrina
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
-

odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
absolvovanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť,
-

znalosť príslušnej legislatívy v oblasti školstva a samosprávy,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
osobnostné a morálne predpoklady,
zdravotná spôsobilosť,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
-

-

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný životopis,
overená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní a dokladu o vykonaní 1. atestácie,
doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti zamestnanca.

čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa/ky školy v zmysle § 3 ods. 7 písm.
a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo poštou v
termíne do 11.06.2021 do 12.00 hod. na adresu:
Obecný úrad Lesíček, Lesíček 56, 082 07 Tuhrina
Obálku označiť: „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ – neotvárať“.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Lesíčku, dňa 27.05.2021

Ing. Martin Blihár, starosta obce

