Ing. Juraj Droppa, zriaďovateľ
v zmysle Zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Súkromnej základnej školy – Školy u Filipa, Ružová 14, Banská Bystrica

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
a) splnené kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti pre príslušný druh a
typ školy
b) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti
c) vykonanie I. atestácie
ĎALŠIE POŽIADAVKY:
a) bezúhonnosť
b) zdravotná spôsobilosť
c) referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov
KOHO HĽADÁME:
Hľadáme riaditeľa/riaditeľku, ktorý/ktorá
-

chce osobnostne rásť,
má vízie vo vzdelávaní,
vie sa rozhodovať a je výhodné, ak je vodcovským typom,
má rád/rada ľudí, predovšetkým deti,
je empatický/á, flexibilný/á,
pozná svoje pozitíva a rezervy a podľa toho si hľadá spolupracovníkov,
nemôže byť vo všetkom najlepší/najlepšia, ale vie si nájsť ľudí, ktorí ho/ju doplnia,
má schopnosti inšpirovať a motivovať ľudí a rozvíja ich,
problémy sú pre neho/ňu výzvou,
je aj dobrým učiteľom/učiteľkou, možno ešte lepšie metodikom pre svojich kolegov,
je iniciátorom zmien a mal/a by vidieť tzv. „za roh“, predvídať veci.

NA ČOM ZÁLEŽÍ?
Záleží nám na hodnotách:
Hľadáme a tvoríme dynamickú rovnováhu medzi hodnotami: spoločenstvo, transparentnosť,
sloboda, otvorenosť a spolupráca na jednej strane a kontrola, disciplína, zodpovednosť
a spoľahlivosť na strane druhej.
Záleží nám na inovácii:
Budujeme organizáciu, ktorá sa bude neustále dívať do budúcnosti a chopí sa každej
zmysluplnej príležitosti vyvíjať sa.
Záleží nám na adaptabilite:
Vítame nové prístupy, opúšťame nefunkčné a neužitočné staré vzorce a tradície, vedieme
deti do sveta budúcnosti.
Záleží nám na dôvere a empatii:
Veríme, že to čo robíme je správne a má zmysel to robiť.
ZOZNAM DOKLADOV, KTORÉ TREBA PRILOŽIŤ K PRIHLÁŠKE DO VÝBEROVÉHO KONANIA:
1. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
2. doklady o vzdelaní,
3. profesijný životopis,
4. potvrdenie o dĺžke odbornej a pedagogickej činnosti,
5. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce riaditeľa,
6. návrh koncepcie riadenia školy,
7. písomné referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov,
8. súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania.
Všetky doklady žiadame predložiť v tlačenej podobe, a tiež v elektronickej podobe na CD
nosiči.
Predpokladaný nástup: dohodou.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi
doručte do 21.2.2018 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením
„Výberové konanie“ na adresu:
Súkromná základná škola - Škola u Filipa
Ružová 14
974 11 Banská Bystrica
Termín a miesto výberového konania oznámi predsedníčka Rady školy prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred
dňom výberového konania.
Banskej Bystrici dňa: 10.1.2018

Ing. Juraj Droppa
zriaďovateľ

