Košická arcidiecéza

Arcibiskupský úrad
Školský úrad
Hlavná 28, 041 83 Košice

VÝBEROVÉ KONANIE
J. E. Mons. Bernard B o b e r
arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy
vyhlasuje druhé výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Cirkevnej základnej školy sv. Demetra, Ulica Štefana Onderča 240/1, Ražňany
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy alebo školského zariadenia
v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
• zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
• riadiace a organizačné schopnosti
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
• základná znalosť všeobecne záväzných predpisov z oblasti školstva, pracovno –
právnych vzťahov, ekonomiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa
vzťahujú na školu ako právny subjekt
• základná znalosť cirkevných dokumentov z oblasti kresťanskej výchovy a katolíckeho
školstva
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná prihláška do výberového konania
• overené kópie dokladov o vzdelaní
• potvrdenie o zaradení so kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
• profesijný štruktúrovaný životopis
• potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
• potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list
cirkevný nie starší ako 3 mesiace)
• odporúčanie kňaza
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti riaditeľa školy
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu maximálne 5 strán formátu A4
• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby výberového
konania
Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa je rada školy (§
4, ods.2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve).
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou
poštou (rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo priniesť osobne s označením

„Výberové konanie Cirkevná základná škola Ražňany“ do 28. októbra 2022 na adresu:
Arcibiskupský školský úrad, Hlavná 28, 041 83 Košice.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
V Košiciach dňa 30. septembra 2022
Prot.č.: S-2127/2022

 Mons. Bernard B o b e r, v.r.
arcibiskup - metropolita
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