Vyhlásenie výberového konania na
pozíciu riaditeľa Spojenej školy Zborov
Obec Zborov 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 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
Výberové konanie
na vymenovanie riaditeľa Spojenej školy Zborov, Školská 478, 086 33 Zborov
Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:
 kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 138/2019

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 39, ods. 3 citovaného zákona a Vyhlášky
MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
 vykonanie 1. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 61 ods. 6 zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania,
 osobnostné a morálne predpoklady,
 bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 znalosť školskej legislatívy,
 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
 organizačné, komunikačné a riadiace schopnosti.
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:
- prihláška do výberového konania,
- overená kópia dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie preukazujúce počet rokov praxe,
- písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja základnej školy,
- súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
- vlastnoručne podpísané čestné prehlásenie o bezúhonnosti (údaje potrebné na vyžiadanie
výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účel preukázania
bezúhonnosti podľa§ 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov poskytne fyzická osoba zamestnávateľovi pred uzatvorením
pracovno-právneho vzťahu),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca, vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo,
- vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka,
- vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu.
Prihlášky do výberového konania s označením "Výberové konanie riaditeľ Spojenej školy
Zborov – Neotvárať” posielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi
najneskôr do 15. hodiny dňa 07.07.2020 na adresu: Obecný úrad Zborov, Lesná 10,
086 33 Zborov.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do
konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného
výberového konania oznámené písomne najneskôr 7 dní vopred.

V Zborove 15.6.2020

.........................................................
Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce, v.r.

