Obec Kravany nad Dunajom
v zmysle § 4ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v
školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

VYHLA SUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školu Kravany nad Dunajom č. 143
s nástupom od 16.08.2017
Požadované predpoklady:
Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 a vedúceho pedagogického
zamestnanca podľa § 34 ods. 2 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v požadovanom študijnom odbore podľa
vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov
kariérový stupeň “pedagogický zamestnanec s I.atestáciou“ podľa § 27 ods.5 alebo § 61
ods.7 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
Iné podmienky:
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
riadiace a organizačné schopnosti
znalosť legislatívy v oblasti školstva
znalosť práce s PC
Požadované doklady:
žiadosť o účasť vo výberovom konaní
vyplnený osobný dotazník
overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov
overená kópia o absolvovaní 1-atestácie /kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady/
potvrdenie o dľžke výkonu pedagogickej činnosti
profesijný životopis
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/
návrh koncepcie rozvoja školy na 5 rokov/max.3 strany/
súhlas s použitým osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 7 ods.
1 a ods. 2 zákony č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov
Uzávierka prihlášok do výberového konania je 1.augusta 2017.
Prihlášky možno doručiť osobne alebo zaslať na adresu v uzavretej obálke a označením:
„Výberové konanie – Základná škola s materskou školou č.143,
946 36 Kravany nad Dunajom „
Obecný úrad Kravany nad Dunajom č.186
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946 36 Kravany nad Dunajom
Bližšie informácie poskytneme na tel.č.: 0905780391
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