Základná škola Obchodná 5, Sečovce
Riaditeľ školy Mgr. Daniel Szilágyi
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy pre I. stupeň
Základnej školy Obchodná 5, Sečovce.
Požiadavky v súlade s § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v z. n. p., v súlade s § 3 ods. 5 a § 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 z. n. p. a v súlade so zákonom
317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z. n. p.:
Požiadavky:

-

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky požadované pre príslušný
druh a typ školy v súlade so zákonom č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s vyhláškou
MŠVV a Š SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,

-

absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady, prvá atestácia podľa zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,

-

najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania,

-

občianska a morálna bezúhonnosť ,

-

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:
-

aktívne ovládanie štátneho jazyka,

-

riadiace a organizačné schopnosti,
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-

práca s digitálnymi prostriedkami,

-

ovládanie softvérov v digitálnom prostredí na úrovni pokročilí,

-

znalosť v elektronizácii školstva,

-

práca s elektronickou schránkou,

-

práca s programom Edupage na úrovni pokročilí,

-

práca s prostriedkami, metódami, formami a postupmi, ktoré zodpovedajú súčasným
vedeckým poznatkom, hodnotám a cieľom školského vzdelávacieho programu alebo
výchovného programu,

-

projektová práca zameraná na digitalizáciu,

-

kreatívnosť,

-

flexibilita,

-

objektívnosť,

-

profesijný rast,

-

osobné a morálne predpoklady,

-

znalosť legislatívy v oblasti školstva,

-

schopnosť pracovať samostatne.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (uveďte prosím tel. kontakt),
2. overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní ,
3. koncepcia rozvoja školy,
4. profesijný štruktúrovaný životopis ,
5. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie
pandemickej situácie termín dokladovania do 15.1.2021,
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6. overená kópia dokladu o pedagogickej praxi – min. 5 rokov,
7. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady,
8. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa §15 ods. 1 zákona č. 138/2019,
9. súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018Z . z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
10. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti.
Výška a zloženie funkčného platu bude stanovená a oznámená podľa zákona č. 553/2003 Z. Z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášku s dokladmi je nutné doručiť alebo osobne priniesť do 11.01.2021. do 12,00 hod. na
adresu Základná škola, Obchodná 5, 078 01, Sečovce. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky
alebo dátum podania na sekretariáte školy. Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu
s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ
KONANIE“ - „NEOTVÁRAŤ“ .
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú vyššie uvedené požiadavky. Uchádzačom, ktorí splnia požiadavky,
bude termín a miesto konania oznámený najneskôr 5 dní pred jeho konaním.
V Sečovciach dňa 15. decembra 2020
Mgr. Daniel Szilágyi
riaditeľ školy
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