Obec PLIEŠOVCE
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 v súlade s §5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľ /riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Školská 27/14, Pliešovce
Predpokladaný termín nástupu do funkcie: 01.08.2018
Kvaliﬁkačné predpoklady a požiadavky:
•Kvaliﬁkačné predpoklady v súlade so zákonom MŠVVaŠ SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch
•Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvaliﬁkačné
predpoklady a osobitné kvaliﬁkačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
•Vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 ods. 7 zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch
•Najmenej päť rokov pedagogickej činnos
Iné kritériá a požiadavky:
•Bezúhonnosť
•Zdravotná spôsobilosť
•Ovládanie štátneho jazyka
•Znalosť všeobecne záväzných predpisov, rezortných predpisov a základná znalosť problemaky riadenia školy
•Znalosť v oblas pracovno-právnych a ekonomických vzťahov
•Znalosť práce s počítačom (Word, Excel, práca s internetom a i.)
•Spoľahlivosť, samostatnosť, ﬂexibilita, komunikavnosť
K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
•Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní
•Overené kópie dokladov o splnení kvaliﬁkačných predpokladov, osobitných kvaliﬁkačných požiadaviek a požiadaviek
vzdelania pre príslušnú kategóriu a kariérovú pozíciu
•Potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnos
•Profesijný životopis
•Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
•Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilos (nie starší ako 1 mesiac)
•Návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou
•Doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka len v prípade, ak požadované vzdelanie bolo získané v inom jazyku ako
v štátnom jazyku
Písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania v zmysle §13 ods. 1
a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín a miesto podania žiados:
•Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu: Obec Pliešovce,
Ing. Štefan Sýkora, starosta, Hviezdoslavova 1, 962 63 Pliešovce do 26.06.2018 do 12:00 v uzatvorenej obálke. Zalepenú
obálku je potrebné označiť v ľavom hornom rohu: „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – ZŠ s MŠ, Školská 27/14, Pliešovce“.
Informácia o plate:
Základná zložka platu (bru o) vzhľadom na kvaliﬁkačné predpoklady na výkon funkcie a minimálnu dĺžku započítanej
praxe, bez príplatkov je 885,50 €. Plat sa odvíja v závislos od zaradenia zamestnanca podľa dosiahnutého stupňa vzdelania, dĺžky započítanej praxe a zákonom ustanovených príplatkov. K platu prináleží príplatok za riadenie a ďalšie možné
príplatky.
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.

