Obec Hažlín
Hlavná 200, 086 14 Hažlín
tel: 0544884033;email: obechazlin@gmail.com; www:obechazlin.sk
IČO: 00322016; DIČ: 2020623055
Podľa § 4 ods. 1 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 starosta obce
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Hažlín, Majerová 30, 086 14 Hažlín
Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh
a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Ostatné kritéria a požiadavky:
- minimálne päť rokov pedagogickej činnosti,
- vykonanie prvej atestácie resp. I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
- IKT zručnosti.
Požadované doklady:
- prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
- overená kópia dokladu o vykonaní prvej atestácie, resp. I. KS alebo jej náhrady,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konaniav zmysle
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

zákona č.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi doručiť do 5.6.2017 do 15:00
hod.na adresu: Obecný úrad Hažlín, Hlavná 200, 086 14 Hažlín.Uzatvorenúobálku označiť
„Výberové konanie ZŠ s MŠ Hažlín - NEOTVÁRAŤ“
Termín a miestovýberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované
podmienky, oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Hažlíne, dňa 15.5.2017

Ing. František Olah
starosta obce

