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    Oznámenie o výberovom konaní 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice –Krásna 

vyhlasuje v súlade s § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Usmernením č. 

1/2015 k vymenúvaniu vedúcich pedagogických zamestnancov školy  vydaným Košickou arcidiecézou 

výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

zástupca riaditeľa školy pre základnú školu 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:  

- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických 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 

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu 

- bezúhonnosť 

- zdravotná spôsobilosť 

- riadiace a organizačné schopnosti 

- znalosť školskej legislatívy, počítačové znalosti 

- schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu 

- základná znalosť cirkevných dokumentov v oblasti katolíckeho školstva 

Požadované doklady:  

- prihláška do výberového konania 

- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

- overený doklad o absolvovaní 1. atestácie 

- profesijný životopis 

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti  

- potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list 

cirkevný nie starší ako 3 mesiace) 

- odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti zástupcu riaditeľa školy 

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 3 strany  formátu A4 

- písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania 
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Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou, alebo 

priniesť osobne s označením „Výberové konanie - zástupca riaditeľa“ do 25. 5. 2018 na adresu školy 

(rozhodujúci je dátum podania na pošte). 

Dátum a miesto konania výberového konania  bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené 

najmenej 7 dní pred jeho  uskutočnením e-mailom, alebo telefonicky, preto je potrebné uviesť 

aktuálne kontaktné údaje. 

Začiatok funkčného  obdobia: od 1. 8. 2018. 

 

V Košiciach-Krásnej, dńa  15. 5. 2018 

 

        PaedDr. Veronika Becová 
              riaditeľka školy 
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