MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Štúrova

LIPTOVSKÝ

MIKULÁŠ

1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš

zastúpené Ing. Jánom Blcháčom, PhD., primátorom mesta
VEREJNÁ VYHLÁŠKA BOLA
WVESENÁ DŇA:

13 fl1 2017

ZVESENÁDŇA1
PODPIS:

vyhlasuje

k_Ji

v zmyle 5 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a
o zmeňe a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 5 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskoršich predpisov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľalky školy:
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863149, 031 01 Liptovský Mikuláš
s predpokladaným termínom nástupu od 1. augusta 2017

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na
vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MS SR Č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačně predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskoršich predpisov,
• vykonanie prvej atestácie abbo jej ziskanie (I. kvalifikačná skúška alebo jej
náhrada) pre prislušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov
v zmysle zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle 5 3 ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplneni
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ďalšie kritéria a požiadavky:
• spósobibosť na právne úkony v plnom rozsahu (podľa 5 3 zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorších predpisov),
• bezúhonnosť podľa 5 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
• zdravotná spósobibosť podľa 510 zákona č. 317/2009 Z. z.,
• ovládanie štátneho jazyka podľa 5 11 zákona č. 317/2009 Z. z., spósobibosť
použivať slovenský jazyk v úradnom styku,
• organizaČné, riadiace a komunikačné schopnosti,
• znalosť príslušnej legislatívy všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť
školstva,
-
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•
•

kompetencie v zmysle profesijného štandardu Vedúci pedagogický zamestnanec
riaditeľ,
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

—

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

• pisomná prihláška do výberového konania,
• overená kópia dokladov o vzdelani (vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach) a
vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
• potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
• štruktúrovaný profesijný životopis,
• doklad o bezúhonnosti výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
• pisomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie rozvoja prislušnej základnej školy v
rozsahu 4 -5 strán/A4,
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spósobilosti pre výkon činnosti učiteľa a
vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako fn mesiace),
• pisomný súhlas uchádzača so spracúvanim jeho osobných údajov na účely
výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• čestné prehlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
-

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej
prílohách
Termín a miesto podania žiadosti:
• písomnú prihlášku do výberového konania s vyššie uvedenými dokladmi je
potrebné doručiť v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Mesto
Liptovský Mikuláš, Odbor školstva, Stúrova 1989141, 031 42 Liptovský Mikuláš
• termín podania prihlášky do 05.05.2017 do 13:00 hod.
• obálku je potrebné označiť heslom
„VK ZS Dr. A. Stodolu NEOWARAT“
-

—

Dátum, miesto a hodina výberového konania budú uchádzačom, ktori spIňajú požadované
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktori nesplňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termine sa do
konania nezaradia.

Ing. Ján Blch Č, PhD.
primátor mesta

V Liptovskom Mikuláši, 13. 04. 2017
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