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OZNÁMENIE
Mesto Hlohovec, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec, v zastúpení Ing. Miroslavom
Kollárom, primátorom mesta, podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v
súlade s § 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, Podzámska 35, 920 01 Hlohovec
(s právnou subjektivitou)
Mzdové ohodnotenie: 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
Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:

Odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky 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.

Predpoklady podľa osobitného predpisu - podľa § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon
odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo
podkategórii,
- vykonaná prvá atestácia,
- dĺžka výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti – t. j. ku
dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej
činnosti.

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 6 ods. 1 zákona 317/2009 Z. z.:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva
s dôrazom na Základnú školu s právnou subjektivitou.
Ďalšie predpoklady:

Organizačné a riadiace schopnosti

Spoľahlivosť a flexibilita
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Precíznosť a presnosť
Samostatnosť
Aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)

Zoznam požadovaných dokladov:

Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)

Overené kópie dokladov o vzdelaní

Overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie

Profesijný štruktúrovaný životopis

Písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 6 – 10 strán)

Potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti

Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti

Súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a jej prílohách
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
zasielajte poštou, alebo doručte osobne do podateľne Mestského úradu v Hlohovci, v
obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ, Podzámska 35, 920 01
Hlohovec“, s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 03. 09. 2019 do 12.00 h na adresu:
Mesto Hlohovec
Mestský úrad
M. R. Štefánika 1
920 01 Hlohovec
Rozhodujúci je dátum doručenia na MsÚ v Hlohovci.
Bližšie informácie poskytneme na telefónom čísle 033/736 82 53, Odbor školstva MsÚ
Hlohovec, Mgr. Iveta Moravcová, vedúca odboru školstva.
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.

Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta
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