
    O B E C   H L A     D O     V     K     A, Obecný úrad č. 45, 027 13  
Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ 

Starostka obce Hladovka podľa ustanovenia § 4 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

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ s MŠ Hladovka 238

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:
1. vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru pre príslušný druh a 

typ  školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej  republiky č.  437/2009 Z.  z.,  
ktorou sa  ustanovujú kvalifikačné predpoklady a  osobitné kvalifikačné predpoklady pre 
jednotlivé  kategórie  pedagogických  zamestnancov  a  odborných  zamestnancov  v  znení 
neskorších predpisov,

2. vykonanie prvej atestácie,
3.  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
4.  občianska a morálna bezúhonnosť,
5.  zdravotná spôsobilosť,
6.  ovládanie štátneho jazyka,
7.  predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy ( maximálne na 4 strany),
8.  riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
9. flexibilita a znalosť právnych predpisov v školstve.

Zoznam požadovaných dokladov:
1. žiadosť o účasť na výberovom konaní,
2. overené kópie dokladov o vzdelaní,
3. doklad o dĺžke odbornej praxe,
4. doklad o preukázaní zdravotnej spôsobilosti,
5. profesijný životopis,
6. písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
7. výpis registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
8. súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 
§ 7 ods. 1 a 2  zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 
predpisov. 

Prihlášku do výberového konania doručte do 21. 06. 2010 na adresu:

Obec Hladovka, Obecný úrad 45, 027 13 Hladovka.
Obálku označte heslom "Výberové konanie - ZŠ s MŠ".

Termín  a  miesto  výberového  konania  oznámi  prihláseným  uchádzačom,  ktorí  spĺňajú 
požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred výberovým konaním.
Ďalšie informácie poskytne Obec Hladovka, Obecný úrad 45, 027 13, tel.: 043/5397702

V Hladovke dňa 28. 05. 2010       Mária Kendralová
starostka obce
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