MESTO SLÁDKOVIČOVO
so sídlom :
Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
v zastúpení : Ing. Antonom Szabóom, primátorom mesta
vyhlasuje
v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a § 4
ods. 1 zákona NR SR č. 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
s termínom nástupu 09. 05. 2015.
Požadované kvalifikačné predpoklady:
o kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
o odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej
republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
o absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady,
o najmenej päť rokov pedagogickej praxe.
Ďalšie kritériá a požiadavky:
o občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť a ovládanie štátneho jazyka podľa
zákona č. 317/2009 Z. z.,
o osobnostné a morálne predpoklady,
o organizačné schopnosti, komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
o znalosť a orientácia v príslušnej školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve,
o znalosť práce na PC (Word, Excel, internet),
o flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.
Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
o

písomná prihláška do výberového konania (s uvedením mena, priezviska, akademického titulu, adresy, tel. čísla, emailu),

o
o
o
o

štruktúrovaný profesijný životopis,
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o absolvovaní prvej atestácie,
doklad o dĺžke odbornej praxe,
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

o lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti vedúceho
pedagogického zamestnanca školy,
o písomný návrh koncepcie rozvoja Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo
(v rozsahu max 3 strany), ktorú odprezentuje uchádzač na výberovom konaní Rade
školy pri Spojenej škole, Školská 1087, Sládkovičovo
o písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení :
„Dolupodpísaný/ á ..................................(titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam
súhlas mestu Sládkovičovo so sídlom Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21
Sládkovičovo na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového
konania na riaditeľa Spojenej školy, Školská 1087, Sládkovičovo. Súhlas dávam v súvislosti
so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na dobu ukončenia výberového konania.
V Sládkovičove dňa ...............

.....................................
Podpis uchádzača/čky

Termín a miesto podania prihlášky:
Prihlášky do výberového konania žiadateľ/ka doručí na adresu Mestský úrad, Fučíkova 329,
925 21 Sládkovičovo alebo do podateľne Mestského úradu v Sládkovičove v termíne do
06. 03. 2015 do 12, 00 hod. (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne MsÚ) v zalepenej
obálke označenej nápisom „Neotvárať - výberové konanie riaditeľ Spojenej školy, Školská
1087, Sládkovičovo“.
Termín čas a miesto uskutočnenia výberového konania:
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí splnili
podmienky výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Sládkovičove 05. 02. 2015

Ing. Anton Szabó
primátor mesta

