Obec Rohovce v zmysle § 4 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR
č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola,
Rohovce 106 – Nagyszarva 106
Podmienky účasti uchádzača na výberovom konaní:
Požadované vzdelanie: odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a
typ školy v zmysle z ákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 43/2009 Z.Z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
v znení neskorších predpisov:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy (žiadame
priložiť overenú kópiu diplomu),
• absolvovanie 1.atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a
podkategóriu pedagogických zamestnancov (žiadame priložiť overenú kópiu dokladu o
absolvovaní 1. atestácie),
• najmenej 5 rokov praxe (žiadame priložiť doklad o dĺžke pedagogickej praxe),
• bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (žiadame priložiť odpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace),
• súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR
SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• zdravotná spôsobilosť – lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
• znalosť práce s PC,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,
Predpokladaný termín nástupu do pozície: 1. august 2017. Písomnú prihlášku do
výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať najneskôr do 9. júna 2017
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s VJM - Alapiskola
Rohovce - neotvárať” poštou na adresu Obec Rohovce, Obecný úrad, 930 30 Rohovce č.
164 alebo podať osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania
bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania,
oznámený písomne.
V Rohovciach, dňa 9.5.2017
Bc. Eugen Horváth
starosta obce

Nagyszarva Község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az
oktatásügyi önkormányzati szervekről szóló SZNT– törvénye 4.§-sa alapján és a 2003.
évi 552. számú közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT– törvénye alapján
pályázatothirdet
az alábbi
oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským -Alapiskola,
Rohovce 106 – Nagyszarva 106
A pályázaton való részvétel feltételei:
Szakmai feltételek: az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és
oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a
szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. Évi 317. Törvény, valamint a 2009. Évi 437.
oktatásügyi minisztériumi rendelet értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és a
szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi
követelményeket:
 főiskolai végzettség II. fokozat, szaktudás az adott iskolatípusra (kérjük mellékelni a
főiskolai végzettséget igazoló okirat hitelesített másolatát),
 az első atesztációs vizsga letétele a megfelelő kategóriájú és alkategóriájú pedagógusok
részére (kérjük mellékelni az első atesztációt igazoló okirat hitelesített másolatát),
 legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat (kérjük mellékelni a pedagógiai gyakorlatot igazoló
okirat másolatát),
 büntetlen előélet, személyi és erkölcsi feddhetetlenség a közfeladatok ellátásáról szóló
2003. évi 552. törvény 3.§ és 4.§ értelmében (kérjük mellékelni a 3 hónapnál nem régebbi
keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítványt),
 beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati
időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2013. évi 122. törvény értelmében,
 egészségi alkalmasság – orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges
fizikai és szellemi alkalmasságról.
Egyéb kritériumok és követelmények:
 szakmai önéletrajz,
 az iskola fejlesztési koncepciójának tervezete,
 a szlovák és a magyar nyelv ismerete szóban és írásban,
 számítástechnikai ismeretek.
A megbízatási időszak kezdete: 2017. augusztus 1. Az írásos pályázat beküldési
határideje 2017. június 9. Kérjük a pályázatot, a benyújtandó okiratokkal együtt lezárt
borítékban postázni és a borítékon feltüntetni „Výberové konanie – riaditeľ ZŠ s VJM Alapiskola Rohovce - neotvárať” az Obec Rohovce, Obecný úrad, 930 30 Rohovce č. 164
címre, vagy személyesen a Nagyszarvai Községi Hivatal iktatójába. A meghatározott
pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről írásban
értesítjük.
Nagyszarva, 2017. május 9.
Bc. Horváth Jenő
polgármester

