
Výberové konanie riaditeľa Základnej 
školy, Školská 49, 902 01 Vinosady

 

 

Obec Vinosady vyhlasuje, 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  § 5 

zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Školská 49, 902 01 

Vinosady
 

Termín nástupu:                 01.02.2023, po prípade dohodou

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 

pri výkone práce vo verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 vzdelanie podľa§ 9 ods.1, § 10 ods.1, § 11 ods.1 a.  zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky splnenie podmienky 
zaradenia do kariérneho stupňa samostatný pedagogický zamestnanec a získanie 
profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca v súlade s § 39 ods. 3 pís. a) až c) a § 47 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe - § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – preukázaná 
čestným prehlásením o bezúhonnosti pred výberovým konaním a po výberovom konaní 
odpisom RT,

 zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1, 2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

 znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,

 osobnostné a morálne predpoklady v zmysle § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 552/2003 Z. z. 
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

 organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,

 aktívna znalosť práce s PC (Microsoft - Word, Excel, Internet, Powerpoint).

 

 
Požadované doklady:

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)

 profesijný štruktúrovaný životopis a motivačný list



 úradne overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (v prípade dosiahnutého 
vysokoškolského vzdelanie druhého stupňa priložiť aj štátnicové vysvedčenie)

 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti

 stručný návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia (ZŠ) v rozsahu maximálne 4 strany

 čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa 
Základnej školy

 čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých poskytovaných údajov

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov

 

Žiadosť o zaradenie od výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 09.01.2023 
do 12:00 hod. v obálke označenej „Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy vo 
Vinosadoch – neotvárať“ na adresu: Obec Vinosady, Pezinská 95, 902 01 Vinosady. Prihlášky 

zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený 

písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

 

 

 

Vo Vinosadoch, 08.12.2022


	Výberové konanie riaditeľa Základnej školy, Školská 49, 902 01 Vinosady  

