O b e c

Gemerská Hôrka

__________________________________________________________
Obec Gemerská Hôrka
V y h l a s u j e v zmysle zák.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE :
Riaditeľa ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola v Gemerskej Hôrke 268 –
Gömörhorka s predpokladaným nástupom od 02.05.2019
Požadované kvalifikačné predpoklady :
 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie
riaditeľa školy podľa zákona 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 a odborných zamestnancov
 minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa zák.č.552/2003 Z.z.
Požadované doklady k funkcie riaditeľa ZŠ :
 overené kópie dokladov o vzdelaní a pedagogickej praxi
 stručný profesijný životopis
 aktuálny výpis z registra trestov
 predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Iné kritériá a požiadavky :
 osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť na prácu
 znalosť príslušnej legislatívy
 komunikatívnosť
 riadiace a organizačné schopnosti
Prihlášky do výberového konania zasielajte na adresu :
Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka č.151, Tel./fax. 058/7921 225,
do 15.apríla 2019 do 15.00 hodiny. Na obálku prosíme uviesť :
„Výberové konanie-riaditeľ ZŠ s VJM“
Neotvárať
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 konaním.
v Gemerskej Hôrke, 13.3.2019

Ing. Balázs Tibor
starosta obce

Adresa: Gemerská Hôrka 151
PSČ: 049 12
e-mail: gemhorka@nextra.sk

tel. : 058/7921 225
fax : 058/7921 225
www.gemerskahorka.eu

IČO: 00328219, DIČ: 2020961272
Bankové spojenie: VÚB pob. Rožňava
Číslo účtu: 21328 – 582/0200

O b e c

Gemerská Hôrka

__________________________________________________________

Adresa: Gemerská Hôrka 151
PSČ: 049 12
e-mail: gemhorka@nextra.sk

tel. : 058/7921 225
fax : 058/7921 225
www.gemerskahorka.eu

IČO: 00328219, DIČ: 2020961272
Bankové spojenie: VÚB pob. Rožňava
Číslo účtu: 21328 – 582/0200

Strana 3 (celkom 3)

