MESTO PRE VŠETKÝCH

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
LI PTOVS KÝ

Štúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš

MIKULÁŠ

zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., primátorom mesta

vyhlasuje
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
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel‘alky:
Základná škola Márie Rázusovej Martákovej, Nábrežie 4. apríla 1936123,
031 01 Liptovský Mikuláš
-

s predpokladaným termínom nástupu od 01. decembra 2021
Požadované kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača na
vykorávanie funkcie riaditeľa základnej školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znenĺ neskorších predpisov a vyhlášky MŠWaS SR Č. 1/2020
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
o
vykonanie prvej atestácie, alebo získanie jej náhrady, pre príslušnú kategóriu a
podkategóriu pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle 3 ods. 5 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
Ďaišie kritéria a požiadavky:
• spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu podľa 3 zákona č. 552/2003 Z. z.,
• bezúhonnosť podľa 15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• zdravotná spósobilosť podľa 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
• organizačné a riadiace schopnosti, komunikatívnosť,
• znalosť príslušnej legislativy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť
školstva,
• IKT zručnosti, znalosť práce s PC (Excel, Word, Internet atd‘.),
• flexibilita, zodpovednosť a spol‘ahlivosť
-

Štúrova

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, tel: +421 445565111-12, fax: +421 44562 1396,
e-mail: lmikulasmikulas.sk, ičo: 00315524, DIČ: 2021031111

Zoznam požadovaných dokladov (pripojit‘ k žiadosti o zaradenie do výberového
konania):
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
o overené kópie dokladov o vzdelaní (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach) a
vykonaní I. atestácie alebo jej náhrad nej formy,
• potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy v
rozsahu 4 5 strán/A4,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spósobilosti pre výkon činnosti učitel‘a a
vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
• čestné vyhlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
• čestné vyhlásenie 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
3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone
preukázania bezúhonnosti podľa
neskorších predpisov poskytne len úspešný
znení
v
záujme
práce vo verejnom
uchádzač po skončení výberového konania pred uzavretím pracovnoprávneho
vzťahu),
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenĺ
niektorých zákonov,
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti o zaradenie
do výberového konania a jej prílohách
-

Termín a mesto podania žiadosti:
• písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými
dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu
Mesto Liptovský Mikuláš, Odbor školstva, mládeže, športu a kultúry, Stúrova
1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš
• termín doručenia žiadosti: najneskór 08. 11. 2021 do 13:00 hod.
• obálku je potrebné označiť textom: „VK ZS M. R. Martá kovej NEOTVARAT“
—

—

Dátum, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktorí spÍňajú požadované
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Vyhlasovatef výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespÍňajú požadované podmienky. Ziadosti o zaradenie do výberového
konania doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Ing.

Liptovský Mikuláš 18. 10. 2021

áč, PhD.
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