Mestský úrad v Kolárove

Na 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
Dňa: 31.03.2014
K bodu rokovania číslo: 4b)

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie postu riaditeľov
nasledovných ŠaŠZ:
-

Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin
Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo,
Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo,
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie
16, Kolárovo,
Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo.

Predkladá: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva
Spracoval: Ing.Gőghová Margita, ved. odd. školstva

Uložené prejednať v komisiách:
-

MsR
komisia školstva, výchovy a vzdelávania
RŠ,

Materiál obsahuje:

1) Návrh na uznesenie:
MsZ Berie na vedomie
1. Správu MsÚ o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie škôl:
- Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás
Alapiskola, Školská 6, Kolárovo,
- Základná škola Jána Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo,
- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16,
Kolárovo,
- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo.
MsZ schvaľuje:
1. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy
Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola,
Školská 6, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,
2. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána
Amosa Komenského, Rábska 14, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,
3. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy
s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, odo
dňa 01.07.2014,
4. Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umelecká
školy – Művészeti Alapiskola, Kostolné nám. 10, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014.

MsZ požiada primátora mesta:
1. zverejniť podmienky výberového konania do 07.04.2014 na webovej stránke
Kolárovo, na webovej stránke Okresného úradu školstva v Nitre, v GútaTV
v Kolárove.
2 Dôvodová správa:
Dôvodom vypracovania materiálu je skončenie funkčného obdobia riaditeľov ZŠ Korvína, ZŠ
Komenského, MŠ Brnenské nám. 16 a ZUŠ k 30.06.2014. V zmysle §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 zriaďovateľ je povinný vypísať výberové konanie na obsadenie funkcií
riaditeľov uvedených škôl.
3) Tematický materiál v prílohe
4)Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v úplnom znení z. 612/2002 Z.z. a v znení
neskorších predpisov
- Zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov:

5) Použité skratky:
MŠ – materská škola ,
ZŠ – základná škola,
v z.n.p. – v znení neskorších predpisov,

ZUŠ – Základná umelecká škola,
OÚŠ – okresný úrad školstva

Postupy výberového konania na obsadenie postu funkcie riaditeľa
A. Zákonná úprava voľby riaditeľa ŠaŠZ:
1. Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 596/2003 Z.z. štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.:
- § 3 ods. 2: Zriaďovateľ vymenuje riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady
školy v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá
návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
- §3 ods. 5: Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia musí spĺňať predpoklady
podľa osobitného predpisu ( §34 z. 317/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch ... a mať ku dňu
uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo
najmenej päť rokov odbornej činnosti.
- § 3 ods. 11: Vo veci vymenúvania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia,
ktorého je zriaďovateľom Mesto Kolárovo vystupuje za zriaďovateľa primátor mesta,
- §4 ods.1: Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom
ustanoveným osobitným predpisom.(viď. §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme...). Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta
riaditeľa okrem predpokladov určených osobitným predpisom ( §6 z. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch ...) obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu
koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.
- §4 ods.2: Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada
školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných
predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
- §4 ods. 3: Rada školy pri ZŠ vyzve Okresný úrad v Nitre a Štátnu školskú inšpekciu
na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s
riadnym hlasom.
- §4 ods 4: Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového
konania
najneskôr
do
dvoch
mesiacov
od
jeho
vyhlásenia.

2. Úlohy vyplývajúce zo zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z.n.p.:
- § 5 ods. 3: Výberové konanie vyhlasuje zriaďovateľ v tlači alebo v iných všeobecne
prístupných prostriedkoch masovej komunikácie, ktorými sú najmä televízia, rozhlas a
internet. Výberové konanie sa vyhlasuje najmenej tri týždne pred jeho začatím.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje
a) názov zamestnávateľa vrátane obce, kde je sídlo zamestnávateľa,
b) funkciu, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
c) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie
podľa osobitného predpisu,
d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou,
e) zoznam požadovaných dokladov,
f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní.

- §5 ods. 5: Uchádzača, ktorý spĺňa predpoklady, výberová komisia pozve na výberové
konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny
výberového konania. Výberové konanie sa uskutočňuje písomnou formou alebo
pohovorom, alebo písomnou formou a pohovorom.
- § 5 ods. 6: Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a na základe
výsledkov určí poradie uchádzačov a zverejní výsledok výberového konania tak, aby bol
prístupný každému uchádzačovi. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcie;
- §5 ods. 7: Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania
do desiatich dní od jeho skončenia.
- §5 ods. 8: Ak výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na
obsadzované miesto riaditeľa, pretože žiadny uchádzač nevyhovel ustanoveným
podmienkam, zriaďovateľ vyhlási nové výberové konanie.
- §5 ods. 9: Voľné miesto riaditeľa možno obsadiť bez výberového konania len do
vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania podľa tohto zákona, a to
najdlhšie na šesť mesiacov.
- §5 ods. 10: Uchádzač, ktorý sa cíti poškodený v dôsledku nedodržania podmienok pri
výberovom konaní, môže sa domáhať svojich práv na súde vrátane primeranej náhrady
nemajetkovej ujmy v peniazoch.
3. Uchádzač musí spĺňať predpoklady na výkon funkcie riaditeľa vyplývajúce zo
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:
- §6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z.z.: Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na
výkon odbornej činnosti sú:
a) kvalifikačné predpoklady,
b) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) ovládanie štátneho jazyka,
- §34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. : Činnosť riaditeľa môže vykonávať ten, kto
a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti,
b) vykonal prvú atestáciu (resp. exituje podmienka náhrady atestácie),
c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti

B. Návrh textu oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie
funkcie riaditeľa – viď. v prílohe

C. Záver
Oddelenie školstva MsÚ v zmysle §4 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. vypracuje organizačné
zabezpečenie volieb riaditeľov škôl pre uvedené školy z pohľadu zriaďovateľa a spolu
s ostatnými dokladmi odovzdá výberovej komisii za účelom zabezpečenia výberového
konania.
Návrh harmonogramu výberového konania:
- 31.3.2014 – MsZ vyhlási výberové konanie
- do 7.4.2014 – zverejnenie podmienok výberového konania
- do 9.5.2014 – odovzdanie prihlášok na výberové konanie
- 16.5.2014- otvorenie obálok prijatých na výberové konanie
- 21.5.2014 – zaslanie pozvánok na výberové konanie
- 4.6.2014 alebo 5.6.2014 – uskutočnenie výberového konania
- Výberová komisia písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do
desiatich dní od jeho skončenia
- Primátor mesta vymenuje nového riaditeľa do 30 dní po prevzatí výsledku výberového
konania od predsedu RŠ.
V Kolárove 18.03.2014
Ing.Margita Gőghová
Ved. odd. školstva

Návrh textu oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
ZŠ Korvína:
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
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 zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o vyhlásení
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Mateja Korvína s vyučovacím jazykom
maďarským – Corvin Mátyás Alapiskola, Školská 6, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014.

I. Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

a)

a)
b)
c)
d)
e)

II. Iné kritériá a požiadavky
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka,
organizačné a riadiace schopnosti,
práca na počítači (word, excel, outlook, internet),
znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia,
rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve a školskej
samospráve,
bezúhonnosť.

III. Zoznam požadovaných dokladov
a) prihláška do výberového konania,
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, o atestácií alebo jej náhradnej formy a o ovládanie
štátneho jazyka v zmysle §11 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
c) doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z.z.
IV. Hodnotenie kritéria
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania
komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy
(bod III.e), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 09.05.2014, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením:
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Korvína, na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo.
Mesto Kolárovo neobsadí post riaditeľa v rámci tohto výberového konania v prípade, keď výberová komisia
nevyberie žiadneho uchádzača za víťaza, alebo nebudú splnené podmienky predpísané v rámci tejto výzvy resp.
podmienky určenými príslušnými právnymi predpismi.
V Kolárove..........................
......................................................
Árpád Horváth,
Primátor mesta

Návrh textu oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
ZŠ Komenského:
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
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 zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov.
Oznámenie o vyhlásení
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Jána Amosa Komenského, Rábska 14,
Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,

I. Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
c) minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

a)

a)
b)
c)
d)
e)

II. Iné kritériá a požiadavky
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka,
organizačné a riadiace schopnosti,
práca na počítači (word, excel, outlook, internet),
znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia,
rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve a školskej
samospráve,
bezúhonnosť.

III. Zoznam požadovaných dokladov
a) prihláška do výberového konania,
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, o atestácií alebo jej náhradnej formy a o ovládanie
štátneho jazyka v zmysle §11 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,
c) doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z.z.
IV. Hodnotenie kritéria
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania
komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy
(bod III.e), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 09.05.2014, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením:
Výberové konanie - riaditeľ ZŠ Komenského, na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo.
Mesto Kolárovo neobsadí post riaditeľa v rámci tohto výberového konania v prípade, keď výberová komisia
nevyberie žiadneho uchádzača za víťaza, alebo nebudú splnené podmienky predpísané v rámci tejto výzvy resp.
podmienky určenými príslušnými právnymi predpismi.
V Kolárove..........................
......................................................
Árpád Horváth,
Primátor mesta

Návrh textu oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
ZUŠ:
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
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 zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
Oznámenie o vyhlásení
výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umelecká školy – Művészeti Alapiskola,
Kostolné nám. 10, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014.

I. Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobnosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.
z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

a)

a)
b)
c)
d)
e)

II. Iné kritériá a požiadavky
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
organizačné a riadiace schopnosti
práca na počítači (word, excel, outlook, internet)
znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia,
rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve a školskej
samospráve
bezúhonnosť

III. Zoznam požadovaných dokladov
a) prihláška do výberového konania
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, o ovládanie štátneho jazyka v zmysle §11 zákona
č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., príp. o atestácií alebo jej náhradnej formy.
c) doklad o dĺžke pedagogickej praxe
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č.122/2013 Z.z.
IV. Hodnotenie kritéria
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania
komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy
(bod III.e), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 09.05.2014, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením:
Výberové konanie - riaditeľ ZUŠ, na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03 Kolárovo. Mesto
Kolárovo neobsadí post riaditeľa v rámci tohto výberového konania v prípade, keď výberová komisia nevyberie
žiadneho uchádzača za víťaza, alebo nebudú splnené podmienky predpísané v rámci tejto výzvy resp.
podmienky určenými príslušnými právnymi predpismi.
V Kolárove..........................
......................................................
Árpád Horváth,
Primátor mesta

Návrh textu oznámenia o vyhlásení výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
MŠ Brnenské nám. 16:
Mesto Kolárovo, Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo
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 zmysle §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
Vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, odo dňa 01.07.2014,

I. Kvalifikačné predpoklady
a) Odborná a pedagogická spôsobnosť podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
II. Iné kritériá a požiadavky
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka
organizačné a riadiace schopnosti
práca na počítači (word, excel, outlook, internet)
znalosť problematiky financovania školstva, znalosť zákonov týkajúcich sa obecného zriadenia,
rozpočtového hospodárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve a školskej
samospráve
e) bezúhonnosť
a)
b)
c)
d)

III. Zoznam požadovaných dokladov
a) prihláška do výberového konania
b) overené doklady o najvyššom ukončenom vzdelaní, o ovládanie štátneho jazyka v zmysle §11 zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z.n.p., príp. o atestácií alebo jej náhradnej formy.
c) doklad o dĺžke pedagogickej praxe
d) profesijný životopis (vrátane písomného a telefonického kontaktu)
e) písomný návrh koncepcie rozvoja školy
f) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
g) písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z.z.
IV. Hodnotenie kritéria
Význam kritérií podľa bodov I. až III. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi výberového konania
komisia bude hodnotiť predovšetkým s prihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja a riadenia školy
(bod III.e), na znalosť problematiky uvedenej v bode II.d).
V. Dátum a miesto podania žiadostí o účasť na výberovom konaní
Prihlášku a požadované doklady doručte najneskôr do 09.05.2014, do 15 hod. v uzatvorenej obálke s označením:
Výberové konanie - riaditeľ MŠ Brnenské nám. 16, na adresu: Mesto Kolárovo, Kostolné nám. č.1, 946 03
Kolárovo. Mesto Kolárovo neobsadí post riaditeľa v rámci tohto výberového konania v prípade, keď výberová
komisia nevyberie žiadneho uchádzača za víťaza, alebo nebudú splnené podmienky predpísané v rámci tejto
výzvy resp. podmienky určenými príslušnými právnymi predpismi.
V Kolárove..........................
......................................................
Árpád Horváth,
Primátor mesta

