OBEC KOŠECA
Hlavná 36/100, 018 64 KOŠECA
zastúpená Mgr. Radomírom Brtáňom, starostom obce

Sp. zn. S2019/334/1429

vyhlasuje
v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov a ustanovenia §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Základnej umeleckej školy, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
s predpokladaným nástupom od 01.09.2019

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:
▪ Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písm. a) zákona č.
317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 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
▪ absolvovanie prvej atestácie ( I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
▪ najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
▪ bezúhonnosť (údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a)
zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov)
▪ zdravotná spôsobilosť /telesná a duševná/
▪ ovládanie štátneho jazyka
Ďalšie požiadavky:
▪ znalosť príslušnej legislatívy
▪ organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
▪ osobnostné a morálne predpoklady
▪ znalosť práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:
▪ písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
▪ overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a overená kópia dokladu o vykonaní prvej
atestácie

▪
▪
▪
▪

profesijný životopis /vrátane telefonického, prípadne mailového kontaktu/
potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej umeleckej školy /rozsah max. 4 strany/
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2017 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov /tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke obce Košeca
www.koseca.sk alebo u p. Bušíkovej na Obecnom úrade Košeca/

Mzdové ohodnotenie:
Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení v znení niektorých zákonov v z.n.p.
Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej
obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZUŠ Košeca – Neotvárať“ na adresu:
Obec Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca alebo osobne do podateľne Obecného úradu č. dv. 2 v termíne
do 29.07.2019 do 12:00 hodiny / to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne
Obecného úradu/.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred
uskutočnením výberového konania každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
podmienky výberového konania.
V Košeci dňa 26.06.2019

Mgr. Radomír Brtáň
starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli obce Košeca a zverejnené na internetovej stránke obce dňa 26.06.2019.

