vyHr-,ÁsnNrn vÝnERovEHo KoNANIA
Obec Slovenská lJupča Námestie SNP 13,
97613 Slovenská lJupča
zastílpená štatutárnym zástupcom obce, ako zriaďovatel' Základnej školy Sama Cambela v
Slovenskej lJupči, vyhlasuje v zmysle § 5 zák.č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme, výberové konanie, ktoré sa uskutočnídňa 14.júna 2019 o 10:00 hod.
v zasadačke Obecného úradu, Námestie SNP 13, Slovenská lJupča, na obsadenie funkcie:

Riaditel'Základnei školy Sama Cambela, sídlo Škohká 14" 976

13 Slovenská Ijupča.

Predpoklady na výkon odbornej činnosti riaditeťa školy:
o v zííIysle§ 6 a § 34 zák. é. 31712009 Z.z. o pedagogiclých zamestnancoch

zamestnancoch tj.
splňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti,
o vykonal prvú atestáciu,
. spíňa podmienky aízuy výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti v dízke
minimálne páť rokov,
o má ukončenéfunkčnévzdelávanie v zmysle § 9 vyhl. č. 44512009 Z.z. o
kontinuálnom vzdelávaní pedago$ických a odborných zamestnancoch, prípadne
najneskór do troch rokov od ustanovenia do pozície riaditeťa ukoněí funkčné
vzdelávanie.

.

a odborných

ĎaKie predpoklady podl'a § 7 - § 9 zák č.317t2009 Z. z.

o
o
o

:

bezúhonnosť,
zdravotná spósobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.
Doklady požadované k prihláške na výbsrové konanie:
o prihláška do ýberového konania
o overené kópie dokladov ovzdelaní,
o návrh koncepcie rozxoja školy,
o potvrdenie o aÍZUe ýkonu pedagogickej činnosti
o stručný profesijný životopis,
o qýpis z registra trestov nie staršíako tri mesiace.
o lekárske potvrdenie o duševnej a telesnej spósobilosti
o čestnéprehlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
o písomný súhlas uchádzaéa na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania podfa zák. é.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorych zákonov.

Prihlášku do výberového konania je potrebné poslať doporučene na adresu: Obec
Slovenská lJupča, Námestie SNP 13, Slovenská lJupča, alebo osobne doručiťdo podateťne
na uvedenú adresu do 31.máj a 2019 do 12,00

Vyvesené na úradnej tabuli dř'a 29.4.2019
Zvesené z úradnej tabule dňa:
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