Obec L E N A R T O V
Lenartov 37, 086 06 Malcov
tel. č.: 054/4706004
obeclenartov@lenartov.sk
_____________________________________________________________

Výberové konanie
Obec Lenartov v zmysle § 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 § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy a Základnej školy
v Lenartove
Kvalifikačné predpoklady riaditeľa MŠ
 odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný druh a typ školského zariadenia
v zmysle zákona č. 317/2009 a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.
 najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
Kvalifikačné predpoklady riaditeľa ZŠ
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 a
vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
 najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
 vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Iné kritériá a požiadavky
 spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady
 znalosť príslušnej legislatívy, komunikatívnosť, organizačné a riadiace schopnosti
Požadované doklady
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 profesijný štruktúrovaný životopis
 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy (školského zariadenia)
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v obálke označenej „Výberové konanie
MŠ (ZŠ)“ do 13. mája 2019 do 15:00 hod. na adresu: Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06
Malcov. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.
starostka obce
Ing. Jana Bľandová, MBA

