OBEC PEDER v zastúpení Jozefom HOLEČKOM, starostom obce
Obecný úrad PEDER č.119, 044 05 okr. KOŠICE – okolie
ocupeder@gmail.com
v zmysle § 3 a § 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
vyhlasuje
VÝBEROVÉ

KONANIE

na funkciu riaditeľky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,
PEDER – PÉDER s predpokladaným nástupom od 01.09.2022

Požadované podmienky pre uchádzačov:




odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na základné školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších zmien
absolvovanie prvej atestácie a (zákon 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 praxe
Ďalšie požiadavky:







znalosť školskej legislatívy a problematiky riadenia školy
komunikatívnosť, riadiace a organizačné schopnosti
osobnostné a morálne predpoklady
zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
znalosť práce s počítačom (internet, Word, Excel)
Zoznam požadovaných dokladov:








písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
overené kópie dokladov o vzdelaní
profesijný štruktúrovaný životopis
doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
písomne spracovaný vlastný projekt koncepcie rozvoja príslušnej ZŠ
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v obálke
s označením "Výberové konanie - riaditeľ/-ka ZŠ PEDER - NEOTVÁRAŤ" do 17.08.2022 do 1200 hodiny,
na adresu: Obecný úrad v Pederi, Peder č.119, 04405.Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť
do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
bude termín a miesto výberového konania, oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho začatím.

Pederi, dňa 03.08.2022

Jozef HOLEČKO
starosta obce PEDER
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