MESTO JELŠAVA
Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava
Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499, 049 16 Jelšava, zastúpené primátorom
MVDr. Milanom Kolesárom v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov i podľa § 5 zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
vyhlasuje
výberové konanie
na miesto riaditeľa/riaditeľky
Základná škola s materskou školou Jelšava, Železničná ulica č. s. 245, 049 16 Jelšava
Predpoklady na výkon kariérnej pozície riaditeľa/riaditeľky školy sú stanovené v § 9
ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z. ) a § 39 ods. 3
zákona č. 138/2019 Z. z..
Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- kvalifikačné predpoklady podľa § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z. z. - vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelania alebo v študijnom odbore a v príslušnom
študijnom programe pre kategóriu učiteľa základnej školy.
- absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon
pedagogickej činnosti),
- znalosť príslušnej legislatívy,
- ovládanie štátneho jazyka.
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie,
- profesijný životopis,
- potvrdenia o pedagogickej praxi,
- odpis z registra trestov,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho
pedagogického zamestnanca,
- návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max. 4 strany A4),
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Nástup: 01. 12. 2019
Platové ohodnotenie:
Platové podmienky sú určené podľa 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 v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania a dĺžky
praxe.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou najneskôr do 25.
októbra 2019 do 12. 00 hod na adresu: Mesto Jelšava, Námestie republiky č. s. 499, 049 16
Jelšava alebo osobne podať v podateľni MsÚ v Jelšave v zalepenej obálke s označením
„Výberové konanie – ZŠsMŠ Jelšava, Železničná č. s. 245 – NEOTVÁRAŤ“.
Obálka musí byť fyzicky poštovou doručovacou službou alebo kuriérom doručená do
25. 10. 2019 do 12. 00 hod do podateľne MsÚ v Jelšave.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne radou školy
každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky, a to najmenej sedem dní pred uskutočnením
výberového konania.

Jelšava 26 09. 2019

MVDr. Milan Kolesár v. r.
primátor

