oBEC DUNAISKA LUZNA

|ánošíkovská 466 /7, 900 42 Dunaiská lužná

Č.1.

V Dunajskej Lužnej, dňa 16'03'2022

oun-łsz 3 / 391 / 2022- 4523 / 2022

obec DunajskáLuŽná
|ánošíkovská 466 /7 , 900 42 DunajskáLuŽná
zastúpená starostom obce
v zmysle zákona ć'.369 /L990 Z' z. o obecnom zriadení a podl'a S 3 a S 4 zákona
č.596/2003 z' z' o štátnej správe v školsťve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskoľšíchpredpisov a $ 5 zákona
č.552/2003 Z. z. o ýkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuie
qýberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a
Základnei školy, Školská 257,Dunaiská Luźná
s termínom nástupu L.7.2o22.
Podmienky a požadované kvalifikačnépredpoklady uchádzača:
odborná a pedagogická spôsobilosť podl'a zákona č. L38/z0I9 Z. z. o pedagogicĘých
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podl'a S 3 ods. 5 zákona č.596/2003 Z. z.,
ovládanie štátneho jazyka podl'a $ 17 ods. I a2zákonač'I38/2019 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť podl'a $ 16 ods. 'l' a2 zákona č. č. L38/20L9 Z.z.,
bezúhonnosť podl'a $ 15 zákona č. č. I3B/20L9 Z'z.,
znalosť a orientácia v právnych predpisochz oblasti školstva,
riadiace, organizačnéa komunikačné schopnosti,
znalosť práce s počítačom,
osobnostné a morálne predpoklady.
Zoznam požadovaných dokladov:
písomná žiadosťo zaradenie do ýberového konania,
overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní ].. atestácie alebo jej náhradnej formy,
poWrdenie o dÍžkepedagogickej činnosti,
profesijný štruktúľovanýživotopis,
písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja základnej školy v rozsahu 4 strán formátu A4,
čestnévyhlásenie o bezúhonnosti,
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odpis z registra trestov sa bude vyŽadovať iba od úspešnéhouchádzača,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobĺlosti pre ýkon činnosti učitel'a a
vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
fotokópĺe ďalších dokladov preukazujúce ďalšĺe získanéšpeciálne znalosti (certifikáry
kvalifikačné skúšĘapod.),
čestnévyhlásenie o pravdivosti všetĘch údajov v žiadosti a jej pľílohách,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelomýberového
konania v zmysle zákona č,. L8/20I8 Z. z' o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov,
čestnévyhlásenie o pravdivosti všetĘfch údajov
čestnévyhlásenie o tom, ž.e uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle 5 3 ods' 7
písm. a), c) a e) a ods. B písm. c) zákona č'.596/2003Z'z. o štátnej správe v školstve sa školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektoľých zákonov,

Platové podmienky:

V zmysle zákona ć. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých Zamestnancov pri ýkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení nĺektorých zákonov vo výške najmenej
1].18,00 €.

Teľmín podania prihlášky: 06.04.2022
Uvedené dokumenty v uzatvorenej obálke označenej ,,Neotvárať - vK ZŠ"doručte
na obecný úrad Dunajská Lužná, |ánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná do

06.04.2022 (rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doľučeniažiadosti na

úrad)'

Vyhlasovatel'ýberového konania si vyhradzuje právo nezaľadiť do ýberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajúpožadovanépodmienĘ. Prihlášky zaslané po termíne
sa do konania nezaradia.
Termín a miesto qýberového konania oznámi rada školy prĺhláseným uchádzačom,
ktorí spÍňajúpoŽadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním'
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