Obec Sekule
Sekule 570, 908 80 Sekule
Obec Sekule v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2013 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ riaditeľky
Základná umelecká škola č. 119, 908 80 Sekule
s termínom nástupu 01.07.2019
Kvalifikačné predpoklady:
• osobitné kvalifikačné predpoklady uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona
NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov
• najmenej päť rokov pedagogickej praxe
• absolvovanie 1. atestácie (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
Zoznam požadovaných dokladov :
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
• štruktúrovaný profesijný životopis
• overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
• overená kópia dokladu o dĺžke pedagogickej praxe min. 5 rokov
• lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky
• 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 doplnení niektorých zákonov
• predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy
• doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
Ostatné kritéria a požiadavky :
• absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov (nie je podmienkou)
• osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
• znalosť legislatívy - právne normy upravujúce problematiku školstva - riadenie, hospodárenie,
pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací proces a pod.)
• práca s PC
• aktívne ovládanie štátneho jazyka
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, doručte
osobne do podateľne OÚ Sekule alebo poštou na adresu:
Obecný úrad, Sekule č. 570, 908 80 Sekule
Obálku označte heslom: „Výberové konanie - riaditeľ ZUŠ Sekule – neotvárať!“
Termín podania žiadosti je do 03.06.2019 do 14:00 hod.
Vyhlasovateľ výberového konanie si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude termín a miesto
výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Sekuliach 02.05.2019

Mgr. Adrian Krajčír
starosta obce

