OBEC RUSKÁ NOVÁ VES
Ruská Nová Ves 168

080 05 Prešov

Č. j.: OcÚ-840/2017

V Ruskej Novej Vsi dňa 16.10.2017

Obec Ruská Nová Ves 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 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa základnej školy: Základná škola, Ruská Nová Ves 57, 080 05 Prešov
(s termínom nástupu 1.1.2018)
Kvalifikačné predpoklady:
•

•
•

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.
z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a 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
najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti,
vykonanie prvej atestácie 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.

Ďalšie požiadavky:
•
•
•
•
•

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť na prácu,
riadiace a organizačné schopnosti,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady:
•
•
•
•
•
•
•
•

prihláška do výberového konania,
profesijný životopis,
overené
kópie
dokladov
o najvyššom
dosiahnutom
vzdelaní,
o absolvovaní
I. atestácie (I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

č. tel.: 051/758 30 75

ruskanovaves@gmail.com

IČO: 00327727

Uzávierka prijímania prihlášok je 16.11.207 do 15.00 hod.
Prihlášky s označením „VK + názov školy.“ Neotvárať! posielajte na adresu:
Obec Ruská Nová Ves, Obecný úrad Ruská Nová Ves 168, 080 05 Prešov
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Tibor K o l l á r
starosta obce Ruská Nová Ves

Vyvesené: 16.10.2017
Zvesené:

č. tel.: 051/758 30 75

ruskanovaves@gmail.com

IČO: 00327727

