Obec Halič
Ulica mieru 66, 985 11 Halič,  047/4392356, 0907858440 starosta@halic.sk

Ocú-Ha 189/2022
Obec Halič, Mieru 68/66, 985 11 Halič podľa § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/ 2003 Z. z o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) a v súlade s § 3
a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 5962003 Z. z.), zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a zákonom
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Základnej školy s materskou školou Hany
Ponickej, Družstevná 11, 985 11 Halič

Názov školy:

Základná škola s materskou školou Hany Ponickej, Družstevná 11,
985 11 Halič
Obsadzovaná funkcia:
riaditeľ
Predpokladaný dátum prijatia do pracovného pomeru: 1.9.2022
Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca § 39
ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii
pedagogického zamestnanca (§ 10 zákona č. 138/2019 Z. z.), získanie vyžadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom študijnom
programe (§ 11 a § 12 zákona č. 138/2019 Z. z.)
b) zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný
odborný zamestnanec (§ 39 zákona č. 138/2019 Z. z.)
c) splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v základnej škole (§20 ods.
6 zákona č. 596/2003 Z. z.)
d) bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z. a § 3 zákona č. 552/2003 Z. z.)
e) zdravotná spôsobilosť, (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.),
f) ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.)
g) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (§ 3 zákona č. 596/2003 Z. z.)
Ďalšie požiadavky a kritériá:
a) znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy
b) riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
c) asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť,
d) aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet),
e) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
f) výhodou je vodičský preukaz skupiny B

Záujemca o účasť vo výberovom konaní predloží tieto doklady:
1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
2) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
3) fotokópie ďalších dokladov preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty,
atestácie, a pod.)
4) profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list,
5) potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
6) písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy v rozsahu maximálne 4 strany,
7) písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
8) čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a prílohách žiadosti

Platové podmienky budú upravené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo
verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 138/2019 Z. z.
Základná mzda je 998,50 eur, príplatok za riadenie a ostatné príplatky závisia od dĺžky praxe.

Termín a miesto predloženia písomnej žiadosti:




Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými
dokladmi doručte v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu Obec Halič, Mieru
68/66, 985 11 Halič. Obálku je potrebné označiť heslom: „Výberové konanie – ZŠ s MŠ Hany
Ponickej – NEOTVÁRAŤ“.
Termín doručenia prihlášok/žiadostí je do 27.5.2022 do 12.00 hod.

Termín a miesto výberového konania:
Budú oznámené uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované podmienky účasti vo výberovom konaní
Radou školy pri ZŠ s MŠ Hany Ponickej najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Haliči, 25.4.2022

Mgr. Alexander Udvardy, starosta obce

