OBEC MALČICE
ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175, Malčice v súlade s ust. § 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 § 5 zákona č.552/2003 Z.z
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a na základe Stanoviskaodporúčania Okresného úradu Košice ,odboru školstva ,Zádielska 1,Košice zo dňa
21.01.2021, č.k.: OU-KE-OSI-2021/007745
vyhlasuje

Výberové

konanie

na obsadenie funkcie
riaditeľa/ky Základnej školy s materskou školou , Hlavná 175, 07206 Malčice

Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie požadovaného smeru podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 ,ktorou
sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov.
- absolvovanie prvej atestácie ( prvej kvalifikačnej skúšky)
- najmenej 5 rokov praxe
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- občianska bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť, riadiace schopnosti
- aktívna znalosť práce s PC

Požadované doklady uchádzačov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, o vykonaní 1 atestácie, v prípade
funkčného vzdelávania aj doklad o jeho absolvovaní
- doklad o dĺžke pedagogickej činnosti
- návrh koncepcie Základnej školy s materskou školou, Hlavná 175
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti
- lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a
zák.č.317/2009 Z. z. v úplnom znení)

duševnej spôsobilosti ( § 10

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Uzávierka prihlášok: do 15.3.2021 do 12.00 hod.
Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na adresu zriaďovateľa:
Obec Malčice, Hlavná 176 07206 Malčice.
Na obálke uveďte meno a adresu odosielateľa označenie:
Výberové konanie- riaditeľ ZŠ s MŠ- ,, Neotvárať „

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky doručené po termíne, nebudú do výberového
konania zaradené.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomné najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b)
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým
sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k
vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých
údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by
uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má
záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania
osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o

zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený
súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V
prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich
bezodkladnú likvidáciu.

Informácie na tel. čísle 056/ 6496203

V Malčiciach dňa 15.2.2021

Ing. Monika Hamzová MBA
starostka obce

-

