Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s. r. o., Žilina
v zmysle ustanovenia § 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 a § 5 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Súkromnej strednej umeleckej školy, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
Požadované kvalifikačné predpoklady:







vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti
učiteľa strednej školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť.

Iné kritériá a požiadavky:




organizačné schopnosti a riadiace skúsenosti,
znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislatíve,
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam požadovaných dokladov:









písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
kópie dokladov o získanom vzdelaní,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
profesijný štruktúrovaný životopis,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti riaditeľa,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte na
adresu: Súkromná stredná umelecká škola, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina, najneskôr do
30. 04. 2019 do 12:00 hod., v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa
školy – neotvárať!“ Na obálku uveďte odosielateľa.
Termín a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky
výberového konania, prostredníctvom rady školy.
V Žiline, 05. 04. 2019
Ing. Marián Tabaček, PhD., konateľ spoločnosti, v. r.

