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VÝBEROVÉ KONANIE 

 

Riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša 

Duklianska 16, Prešov 

vyhlasuje výberové konanie 

 

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa  

pre gymnázium  

 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:  

 

• kvalifikačné predpoklady podľa vyhlášky Ministerstva školstva 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 

• absolvovanie 1. atestácie 

• bezúhonnosť 

• zdravotná spôsobilosť 

• ovládanie štátneho jazyka 

• riadiace a organizačné schopnosti 

• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu 

• pozitívny vzťah k deťom a mládeži 

• 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:  

• prihláška do výberového konania 

• overené kópie dokladov o vzdelaní 

• profesijný životopis 

• potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list nie starší ako 3 mesiace)  

• odporúčanie kňaza 

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti zástupcu riaditeľa      

   školy 

• koncepcia riadiacej práce zástupcu riaditeľa školy   

• písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania 

Výberové konanie sa zverejní na stránke www.ke-arcidieceza.sk a  na stránke www.zsgmik.sk.  

Výberovú komisiu na výberové konanie pre zástupcu riaditeľa školy pre gymnázium vymenúva riaditeľ Gymnázia a ZŠ sv. 

Mikuláša Prešov.  

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou (rozhodujúci je dátum podania na 

pošte) alebo osobne s označením „Výberové konanie, názov školy“ do 12. decembra 2014 na adresu: Gymnázium a ZŠ sv. 

Mikuláša, Duklianska 16, 080 01 Prešov.  

 

V Prešove dňa 18. 11. 2014 

Prot.č.: 35/2014 

 

 

                                                                                                                                             Dr. Jozef Berta 

                                                                                                                                              riaditeľ školy 


