
Obec Koprivnica, Koprivnica č.126,086 43 Koprivnica

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 59612003 Z. z. o štátnej správe v Školstve a Školskej

samospráve aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších PredPisov a

§ 5 zakona NR SR ó. 55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorŠÍch

predpisov
vyhlasuje

vÝnnnovn roNaxrn
na obsadenie funkcie riaditel'a/ky Zálďadnej školy v Koprivnici, Koprivnica Č. 83,

086 43 Koprivnica

Kvalifikačné predpoklady:
- kvalifikačne predpokladý na výkon pracovnej ěinnosti v príslušnej kategóriÍ, alebo

podkategórií 
-pedagogického 

zamestnanca v zmysle zákonaó. 13812019 Z, z,,

o pedagógických zámestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doPlnení

niektoqých zékonov
- najmenej páť rokov výkonu pedagogickej činnosti
- uyt onŇó prvej atestácie v zmysle zákonaó.13812019 Z. z. o pedagogických

zamestnanco.h u odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektoqich zákonov

ĎaBie požiadavlcy:
- bezúhonnosť a_spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 15, odst.2

zékona é.I38l20l9 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť práce na PC
- znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady:
- profesijný životopis
_ ou.r.né řopl" dotladov o najvyššom dosiahnutomvzdelani a absolvovaní 1. atestácie,

- doklad o dÍZke výkonupedagogickej praxe

- písomný návrh rozvojaa koncepcie školy
- potvrdenie o zdravotnej spósobilosti (podťa § 16 zákonaó.l38l20t9 Z.z,)
- čestné prehlásenie o bezúhonnosti
- súhlas whádzačana použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmYsle

zékonaNR SR č. 1s/201S Z. z. o ochrane osobných Údajov a o zmene a doplnení

niektorych zákonov

IJzávíerkaprijímania prihlášok je 24. júna 2020 do 15.30 hod. doruČené na Obecný Úrad

Koprivnica. y í_^;
prihlášky s označením ,,Výberové konanie ZŠ Koprivnica - NEOTVÁnAŤ" je Potrebné

doručiť na adresu: Obec Koprivnica, Koprivnica é.126,086 43 Koprivnica,

Dátum, čas a miesto konani,a výberového konania bude uchádzaóom, ktorí splnia PoŽadované

podmienky, oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. _/_ž4=./ Ing. Peter Krupa

V Koprivnici 10. jtna2020 starosta obce


