OBEC CHANAVA
980 44

Obec Chanava podľa § 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 v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona NR
SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VY H LA S U J E

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Chanava –
Magyar Tanítasi Nyelvű Alapiskola Hanva
s predpokladaným nástupom 01.09.2020
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
 kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 odborná a pedagogická spôsobilosť,
 absolvovanie prvej atestácie,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
 ovládanie štátneho jazyka.
Iné kritériá a požiadavky:





znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
bezúhonnosť,
osobné a morálne predpoklady,
zdravotná spôsobilosť.

Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:










písomná prihláška do výberového konania,
úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
úradne osvedčený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
profesijný životopis,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxe,
návrh koncepcie rozvoja školy v písomnej forme,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním 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.

Prihlášky do výberového konania a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke na
adresu:
Obec Chanava
Chanava č. 139
980 44
do 10.08.2020 do 12.00 hod. (rozhodujúca je pečiatka pošty).

Obálku označte heslom:
„Výberové konanie – riaditeľ Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Chanava –
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Hanva - NEOTVÁRAŤ!“

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
stanovené podmienky najmenej, 7 dní pred jeho konaním.

V Chanave, dňa 15.07.2020

Ludevít Czókoly
starosta obce
v.r.
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