
Obec NOvé Sady
V zmysle 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 

v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberOvé kONaNie Na ObSadeNie fuNkcie 

riaditeľa škOly:
Základná škola s materskou školou Nové Sady 177, 

Nové Sady 177, 951 24
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon 
   výchovno-vzdelávacej činnosti riaditeľa základnej školy podľa vyhlášky
   Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. v platnom 
   znení, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 
   kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických
   zamestnancov a odborných zamestnancov 
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
• vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
   zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
   a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
• bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu • znalosť príslušnej legislatívy 
• organizačné schopnosti • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• overený doklad o absolvovaní 1. atestácie
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
• profesijný štruktúrovaný životopis
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany)
• výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace )
• lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon 
  činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých 
  údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
   konania v zmysle  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
   údajov v znení neskorších predpisov

dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými 

dokladmi doručte do 6.5.2016 do 12.00 hod. na adresu Obecný úrad v Nových 
Sadoch, Nové Sady 177, 951 24 Nové Sady. Obálku označte heslom  

„Výberové konanie  - Základná škola s materskou školou Nové Sady 177".
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí 

spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne Radou školy 
najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.


