VÝBEROVÉ KONANIE
Mladosť n.o., Pod Kalváriou 36, Prešov v súlade s § 4 ods. 1 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 vyhlasuje výberové
konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:


Súkromná stredná odborná škola hotelierstva a gastronómie, Pod Kalváriou 36, Prešov

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa
zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.




vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné požiadavky:
 spôsobilosť na právne úkony
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška o účasť na výberovom konaní
 doklady o dosiahnutom stupni vzdelania (úradne overené fotokópie)
 doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady (úradne overená fotokópia)
 výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 profesijný životopis
 potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti pedagogického zamestnanca a
vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace)
 písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu 1 – 2 strany/A4
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/02003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 359/2017 Z.
z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je
funkčný plat od 1 050,00 EUR.
Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 20.7.2018
na adresu:
Mladosť n.o., Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov
v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie“.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky. Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú
požadované predpoklady, rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.
V Prešove 2.7.2018

PhDr. Jozef Kičura
štatutár

