Obec Zeleneč
Školská 224/5, 919 21 Zeleneč
 033/5541008; /fax: 5541142; e-mail: obec@zelenec.sk

Oznámenie o vyhlásení výberového konania
v zmysle 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 obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Školská 223/4, Zeleneč 919 21
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- min. 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie prvej atestácie
Ostatné predpoklady:
- občianska bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- aktívne ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
- riadiace a organizačné schopnosti, flexibilita
- znalosť príslušnej legislatívy
Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- štruktúrovaný životopis
- overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom) a doklad o absolvovaní prvej atestácie
- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
- prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- návrh koncepcie rozvoja školy
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme v zmysle prílohy č. 1 (od 885,50 €).

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi treba
zaslať do 01.03.2019 do 12,00 hod. s označením „výberové konanie ZŠ s MŠ Zeleneč –
neotvárať“ na adresu: Obecný úrad, Školská 224/5, Zeleneč, 919 21 alebo osobne do
podateľne Obecného úradu Zeleneč.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený
písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Zelenči, 07.02.2019
Mgr. Ľubomír Jedlička
Starosta obce

