Obec Odorín 053 22 Odorín č. 266
tel.: 053 4461954
Obec Odorín ako zriaďovateľ ZŠ, Odorín 65 v súlade s § 3 a 4 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov a s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy, Odorín 65
s predpokladaným nástupom od 01.07.2021
Uchádzači o funkciu musia spĺňať:
a) kvalifikačné predpoklady:
 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v požadovanom študijnom odbore pre príslušný
druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).
b) iné kritéria a požiadavky:
 bezúhonnosť (podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 zdravotná spôsobilosť (podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 ovládanie štátneho jazyka (podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 riadiace, organizačné a manažérske schopnosti
 znalosť školskej legislatívy.
Platové podmienky:
v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 138/2019
Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady:
 prihláška do výberového konania
 overené kópie dokladov o vzdelaní na výkon pracovnej činnosti (vrátane vysvedčenia
o štátnych skúškach) a o absolvovaní I. atestácie alebo jej náhradnej formy
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti
 profesijný štruktúrovaný životopis
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 5 strán)
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu


súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a uchovávaním osobných údajov v zmysle zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených
dokumentoch
 iné doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobné predpoklady

Termín podania prihlášok: 05.05.2021 do 09.00 hod.
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
v zalepenej obálke na adresu:
Obec Odorín
053 22 Odorín č. 266
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa
a označenie „Výberové konanie ZŠ Odorín 65 – NEOTVÁRAŤ!“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne nebudú do výberového
konania zaradené. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámené písomne najmenej 7 dní pre jeho uskutočnením.

V Odoríne dňa 15.04.2021

Ing. Mária Goduľová v.r.
starostka obce

