OBEC KOKOŠOVCE
Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obec Kokošovce
so sídlom: Obecný úrad, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
v súlade s § 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 zákona
č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa školy:
Základná škola, Kokošovce 121, 082 52 Kokošovce
1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na
vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – kvalifikačný predpoklad v súlade s vyhláškou
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov
 absolvovanie prvej atestácie
 najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe
Od uchádzača na miesto riaditeľa školy sa vyžaduje znalosť základných legislatívnych
noriem, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti, aktívne ovládanie štátneho jazyka,
zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.
2. Požadované doklady:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 štruktúrovaný profesijný životopis
 úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o
štátnych skúškach
 doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 čestné prehlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
 čestné vyhlásenie uchádzača, že nebol odvolaný z funkcie riaditeľa podľa § 3 ods. 7 písm. a)
až c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.
 písomný súhlas uchádzača 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
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3. Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
prác vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
4. Termín a miesto podania žiadosti:
Prihlášku do výberového konania s požadovanými overenými fotokópiami dokladov zasielajte
na adresu: Obecný úrad Kokošovce, Kokošovce 76, 082 52 Kokošovce
Uzávierka prijímania prihlášok: 20.07.2020
Rozhodujúcim je dátum a čas doručenia, nie dátum podacej pečiatky!
Obálku označte heslom: „Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ ZŠ Kokošovce“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky budú termín, čas a miesto výberového konania
oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kokošovciach dňa 26.6.2020

Mgr. Miroslav Skička v.r.
starosta obce
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