Obec CEJKOV, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
v zmysle § 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 OBSADENIE FUNKCIE RIADITEĽA ŠKOLY:
Základná škola CEJKOV
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:








Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa
Základnej školy podľa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti
Vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Bezúhonnosť
Zdravotná spôsobilosť
Ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:










Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
Overené kópie dokladov o vzdelaní
Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
Profesijný štruktúrovaný životopis
Písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu min.4 strany)
Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
písomný súhlas so spracovaním jeho osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.1.2021 na
adresu : Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov.
Obálku označte heslom „Výberové konanie – Základná škola Cejkov“.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady,
oznámený písomne Radou školy.
15.12.2020

Ladislav Slovjak, EMBA
starosta obce
V prípade neprítomnosti na OcÚ Cejkov, informácie o možnosti odovzdania obálky na telef. číslach :
0918472589, 0908487336, 0918401127

