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Základná škola s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom 

 

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom v súlade s § 5 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

a podľa Pracovného poriadku zamestnávateľa 

 

 

vyhlasuje 

 

VÝBEROVÉ KONANIE 
 

na obsadenie troch pracovných pozícií zástupcov riaditeľa Základnej školy s materskou 

školou v Pavlovciach nad Uhom: 

 

 zástupca riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie 

 zástupca riaditeľa pre primárne vzdelávanie 

 zástupca riaditeľa pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

 

Požadované predpoklady pre uchádzačov na jednotlivé pozície zástupcov riaditeľa školy: 

 kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona NR SR č. 

317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších 

predpisov, 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy (neplatí pre 

uchádzača na pozíciu zástupcu riaditeľa pre predprimárne vzdelávanie),  

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, 

 vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona 317/2009 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 

 

Iné kritéria a požiadavky: 

 riadiace a organizačné schopnosti, 

 zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm.c) zákona č. 317/2009 Z. z., 

 spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, 

 znalosť príslušnej legislatívy, 

 komunikatívnosť, 

 osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm.b) zákona 

č. 317/2009 Z. z., 

 práca s počítačom.  
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Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením konkrétnej pracovnej 

pozície, 

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 overené kópie dokladov o vzdelaní, 

 doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy, 

 doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti 

pedagogického zamestnanca a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie starší ako 3 

mesiace), 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, 

 písomne spracovaná koncepcia z pohľadu zástupcu riaditeľa školy (zameranú na 

výchovnovzdelávací proces, kontrolnú a riadiacu činnosť a pod.), 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo 

osobne doručiť na adresu: 

 

Základná škola s materskou školou, 

Školská 3, 

072 14  Pavlovce nad Uhom 

 

s viditeľným označením na obálke: „Výberové konanie – zástupca riaditeľa – NEOTVÁRAŤ!“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je do 24.07.2018, v prípade doručenia osobne do 12.00 hod., 

v prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. 

 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 

uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania bude 

prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 

dní vopred. 

 

 

 

 

V Pavlovciach nad Uhom, 02.07.2018 

 

 

                                        

                                                                           RNDr. Milan Zolota, PhD. 
                                                                        riaditeľ školy  
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