MESTO SVÄTÝ JUR
Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur
Značka:3919/412/2019

Vybavuje: Ing. Follrich Michal (tel. 0908 718 095)

Vo Svätom Jure, dňa: 25.2.2019

Mesto Svätý Jur v súlade s ustanovením § 3 a § 4 Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
§ 5 Zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej školy na Kollárovej ulici č. 2 vo Svätom Jure
Kvalifikačné predpoklady:
kvalifikačné predpoklady v súlade so Zákonom č. NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 317/2009) a Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
vykonanie 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 odsek 7 zákona 317/2009
pedagogická prax minimálne 5 rokov
Iné kritéria a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) a § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009
- ovládanie štátneho jazyka v zmysle podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009
- znalosť školskej legislatívy
- organizačné schopnosti
- schopnosť práce s PC
- komunikatívnosť, osobné a morálne predpoklady
Zoznam požadovaných písomných dokladov:
- prihláška do výberového konania s uvedením telefonického a emailového kontaktu
- profesijný životopis
- osobný dotazník
- overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
- doklad o dĺžke pedagogickej praxe
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- návrh koncepcie rozvoja ZŠ
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa
- súhlas k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679
o GDPR a v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Termín a spôsob podania prihlášky do výberového konania:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi musí uchádzač zaslať alebo osobne doručiť na
adresu Mesto Svätý Jur, Prostredná ul. č.29, 900 21 Svätý Jur v uzavretej obálke s vyznačením na obálke
„Výberové konanie - riaditeľ ZŠ - neotvárať“. Ukončenie prijímania prihlášok je 22. marca 2019 o 16.00 hodine.
Termín nástupu:
1.júl 2019
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Osobná účasť uchádzačov na výberovom konaní, ktorí splnia podmienky a ktorí budú prizvaní vyhlasovateľom na
výberové konanie, je nutná.
Výberové konanie sa uskutoční 3.4.2019 o 16.00 hodine v budove Základnej školy na Kollárovej ulici č. 2 vo
Svätom Jure.
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