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Dub-IZ7 62 / LL37 / 2022-L27 62 / 20zz

Dunaj ská Luźná, 14'09.2022

obec Dunajská Luźná, zastúpená starostom obce, podl'a 5 3 a $ 4 zákona

č.

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
nĺektoľýchzákonov v znení neskoršíchpredpisov a zákona NR sR ć. 552/2003 Z. z' o
ýkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje
qýberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnei umeleckei školy, Škokká 257, Dunaiská Lužná
s termínom nástupu 01.01.2023.

Kvalifikačné predpoklady:
1. V zmysle S 39 zákona č. I3B /20L9 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a
o Zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení od 01.01.2022 (d'alej len
,,zákon"), činnosťvedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto
spĺňa:
kvalifikačnépredpoklady na ýkon pracovnej činnosti v pľíslušnejkategórii a v
podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnejkategóľii odborného
zamestnanca _ podl'a S 9 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s S 11 a S 13 zákona - t. j.
najmenejvyššie odborné vzdelanie, v zmysle vyhlášĘ MŠWaŠsR č. 1/2020Z.z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
podmienky zaradenia do kariérovéhostupňa samostatný pedagogický
Zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec - podl'a $ 29 zákona,
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia qfberového konania
podl'a $ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,
2. bezlihonnosť (S 9 ods. 1 a S 15 zákona),
3. zdravotná spôsobilosť (S 9 ods. 1 a S L6 zákona),
4. ovládanie štátneho jazyka [S 9 ods. 1 a S 17 zákona),
5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu I 53 ods. 1 písm. a) zákona č.552/2003
Z. z. o ýkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších |redpisov,

Ďalšie požiadavky a predpoklady:
Znalosť a orientácia v právnych predpisoch v oblasti školstva,
Riadiace, organizačnéa komunikačnéschopnosti,
osobnostné a moľálne predpoklady,
Znalosť práce s počítačom(Woľd, Excel, Internet).
Vybavuje: lng. Jana Du bovcovEptJ/!.o2 59820
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Požadované doklady k prihláške:
Písomná žiadosťo zaradenie do'4ŕberového konania,
Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Štruktúrovanýprofesij ný životopis,
Potvrdenie o dĺžkeqfkonu činnosti pedagogického zamestnanca,
Čestnévyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podl'a $ 15 zákona,
Lekáľske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
Písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu cca 4 strán formátu A4,
Písomný súhlas uchádzača so spľacovaním osobných údajov pre potreby
ýberového konania v súlade so zákonom č. 1'8 /201'8 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o Zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky:
- platové podmĺenky v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri ýkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Teľmín podania prihlášky = L4'L0'2022
Uvedené dokumenty v uzatvorenej obálke označenej ,,Neotvárať - VK z|]Š"
doručte na obecný úrad Dunajská Lužná, Jánošíkovská 466/7,900 42 Dunajská LuŽná do
L4.ao.2o22 (rozhoduje dátum pečiatky pošty alebo deň osobného doručenia Žiadosti na
úrad).

Vyhlasovatel''4iberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do ýberového
konania uchádzačov, ktorí nespÍňajúpožadovanépodmienky. Prihlášky zaslané po

termíne sa do konania nezaradia.
Termín a miesto ýberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom,
ktorí spĺňajúpoŽadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
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Vybavuje: lng. Jana Dubovcová, 02/40259820
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