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v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správě v školstve a školskej
samosprávě a o zmene a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a § 5
ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znění neskorších
predpisov

vyhlašuje výběrové konáme na vedúceho pedagogického zamestnanca na
obsadenie funkcie - riaditelVriaditePka základnej školy -

•Základná škola M.R. Martákovej, Náforežše 4. apiríla 1936/23
s předpokládaným termínem nástupu od 01.08. 2016
A. Kvalifikačně předpoklady:
- odborná a pedagogická spósobilosť v zmysle kvalifikačných predpokladov na
uchádzača do funkcie riaditeCa školy podia zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov
a vyhlášky MŠ WaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné předpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivě kategorie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
- vykonanie prvej atestácie (resp.priznanie jej náhrady)
- najmenej páť rokov výkonu pedagogickej činnosti.
B. Ďalšie požiadavky: podia § 3 zákona č. 552/2003 Z.z., o výkone práce vo verejnom
záujme v znění neskorších predpisov, najma:
- spósobilosť na právně úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnost'
- zdravotná spósobilosť podia § 10 ods.2 zákona č. 317/2009 Z.z. o telesnej spósobilosii
a o duševnej spósobilosii vo vzťahu k výkonu jeho činnosti,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalost' a orientácia v školskej legislativě,
- riadiace, komunikačně a organizačně schopnosti,
- vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu, flexibilita, zodpovědnost' a spofahlivosť.
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C. Požadované dokUady:
-

písomná přihláška do výběrového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis,
overené kópie dokladov o vzdělaní (vráíane osvedčenia o atestácií resp. jej náhradě),
doklad o dížke výkonu pedagogickej činnosti,
výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
lekárske potvrdenie o telesnej spósobilosti a o duševnej spósobilosti vo vzťahu k výkonu
činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy ( v rozsahu max. 4 strany),
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potřeby výběrového konania
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobných údajov a o zmene
a doplnění niektorých zákonov,
- čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej přílohách.

D, Uzávíerka príjjímania prihlášok, dátum a miesío podania:
Přihlášku do výběrového konania doručte na adresu: Město Liptovský Mikuláš, Štúrova ul.
1989/41, 031 042 Liptovský Mikuláš.
Uzávierka prijímania prihlášok je 10.06. 2016 do 13,00 hod.
Obálku označte heslom: „VK - ZŠ-Rfl.RM. - neotvárať".
Termín a miesto výběrového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na
zaradenie do výběrového konania, písomne oznámený najmenej 7 dní pdred jeho
konáním (§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z.z.).

V Liptovskom Mikuláš, 13. máj 2016

MĚSTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
MĚSTSKÝ URAD
031 42 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Ing. Jái
č, PhD.
primátor města

