Ing. Miroslav Macák, starosta obce Slovenská lJupča

vyrrr,ÁsENIE
v,íBpnovÉHoKoNANIA
Obec Slovenská lJupěa, Námestie SNP 13, 976 13 Slovenská lJupča vyhlasuje podťa 3 a a
§
§
zákona NR SR č.59612003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráv. u Ž-irr" a áoplnění
niektorych zákonov a § 5 zákona č. 55212003 Z.z. o výkone práce vo verejnom zíujme
vyhlasuje:

Výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditel' Základnej umeleckej školy
pre právniclcý subjektz základná umelecká škola slovenská llupča

štot.ta to

976 13 Slovenslcí llupča.

Výberové konanie sa uskutočnídňa 20. novembra 2018 o 16. 00 hod. v zasadačke
Obecného úradu, Námestie SNP 13, Slovenská lJupča
Požadované kvalifikačnépredpoklady a iné požiadavky:

o

.
.
o
o
o

KvalifikaČnépredpoklady na výkon pedagogickej činnosti podťa zákona ě.3I7l2O09
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odbomých zamestnancoch a o 21nene
adoplnení niektoých zákonov avzmysle Vyhlašky ě,437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanowjú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odbomých zamestnancov v znení
neskorších predpisov
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
organizačnéa riadiace schopnosti
bezúhonnosť
potvrdenie o fuŇčnom vzdelávaní
potvrdenie o 1. atestačnej skúške

Požadované doklady:

o
o
o
.
o

doklady o vzdelaní - overené kópie
profesijný životopis
návrh koncepcie rozvojazIJš
doklad o dízke pedagogickej praxe
akfuálny výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
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o doklad
o

zdravotnej spósobilosti podťa § 10 zákona
o pedagogických zamestnancoch a odbomých zamestnancoch
niektoých zákonov
o

č. 31712009 Z.

z.

a o zmene a doplnení

súhlas na použitie údajov pre potreby výberového konania podťa zékonaé.42812002
Z. z. o ocluane osobných údajov v znení neskorších predpisov^

Prihlášku do qýberového konania je potrebné poslať doporuěene na adresu:
Obec Slovenská lJupča
Námestie SNP 13
97 6 13 Slovenská IJupča,
alebo osobne priniesť na uvedenú adresu do 5. novembra 2018 do 15. 00 hod. Tento deň sa
považuje aj za deň prijafých doporučených prihlášok prostredníctvom Slovenskej pošty.
Ňa obaike musí byť napisané: ,, VYb..oré konanie na riaditel'aZlJŠ Slovenská lJupča".
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