MESTO LEOPOLDOV
Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

Č.j.: LEO/2544/197/2019
V Leopoldove dňa 02. 04. 2019

MESTO LEOPOLDOV
podľa ustanovenia § 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 v zmysle § 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa / riaditeľky
Základnej školy,
Námestie sv. Ignáca 31,
920 41 Leopoldov.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 01. 07. 2019
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené
stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č.
1 (podľa dosiahnutého vzdelania a započítanej praxe).
Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:
1. Splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných predpokladov pre
daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a podľa 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.
2. Dosiahnutie kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou podľa
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov.
4. Ovládanie štátneho jazyka.
5. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
6. Bezúhonnosť.
7. Zdravotná spôsobilosť.
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Iné kritériá a požiadavky:







Znalosť príslušnej legislatívy.
Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet).
Znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov.
Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
Flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
Odolnosť voči stresu a pracovnému zaťaženiu.

Zoznam požadovaných dokladov:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania.
Profesijný štruktúrovaný životopis.
Úradne osvedčené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní.
Úradne osvedčená fotokópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie.
Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.
Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy.
Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania,
počas doby výberového konania, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa základnej
školy.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte
poštou, alebo doručte osobne do podateľne MsÚ Leopoldov, v obálke s označením „Výberové
konanie – Základná škola Leopoldov, Námestie sv. Ignáca 31, 920 41 Leopoldov, s poznámkou
„NEOTVÁRAŤ“ do 23. apríla 2019 do 14:00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ
Leopoldov) na adresu:
Mestský úrad Leopoldov
Hlohovská cesta 104/2
920 41 Leopoldov
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle: 033/7910085.
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.

Mgr. Terézia Kavuliaková
primátorka mesta
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