MESTO GBELY
Nám. Slobody 1261, 908 45 Gbely
v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Základnej umeleckej školy, ul. Československej armády č. 1207, Gbely.
Riaditeľ školy musí byť bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a musí
spĺňať kvalifikačné predpoklady:
 na výkon pedagogickej činnosti podľa § 34 ods. 2 písm. a) zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
 kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady v znení
neskorších predpisov, časť X.
 dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou podľa
zákona č. 317/2009 Z.z.
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
Požadované doklady:
 Prihláška do výberového konania
 Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 Overené kópie dokladov preukazujúce vykonanie 1.atestácie alebo jej náhradnej formy
 Originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 Profesijný životopis
 Doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 Písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
 Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov,
Výberové konanie prebehne formou osobného pohovoru a prezentácie návrhu koncepcie
rozvoja školy. Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom oznámené písomne.
Uzávierka prijímania prihlášok je 13. júla 2018 do 10.00 hod., rozhodujúci je dátum doručenia
do podateľne Mestského úradu Gbely, Námestie slobody č.1261, 908 45 Gbely.
Prihlášky a požadované doklady v obálke s označením „Neotvárať – výberové konanie ZUŠ
Gbely“ doručte na adresu: Mestský úrad Gbely, Námestie slobody č. 1261, 908 45 Gbely.
V Gbeloch, 14.6.2018
Ing. Jozef H a z l i n g e r
primátor Mesta Gbely

