
Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku ZŠ v Kláštore pod Znievom 

 

V Kláštore pod Znievom nám na vzdelaní vždy záležalo. V minulosti sme dokázali, že za kvalitným 

vzdelaním vieme ísť aj proti prúdu, že vieme dobrému vzdelávaniu našich detí aj čosi obetovať 

a podporovať ho. Tento rok oslávime 150 rokov od založenia jedného z prvých troch slovenských 

gymnázií v Kláštore pod Znievom. Na založenie tohto gymnázia sa vo veľkej miere vyzbierali aj 

Kláštorčania, vo svojich domácnostiach ubytovávali študentov a prevádzku tohto gymnázia výrazne 

podporovali. Mnohí nevedia, že v Kláštore pod Znievom bol aj učiteľský ústav, ktorý vzdelával učiteľov. 

Pripravoval lídrov ako napríklad Martin Kukučín, ktorí dokázali pozdvihnúť nielen svoje okolie, ale aj 

celý národ. V Kláštore pod Znievom vieme, že dobré vzdelanie má zmysel, a preto vychádzajúc z toho 

historického odkazu a v záujme úspešnej budúcnosti hľadáme:  

 

Lídra a vizionára, 

ktorý bude pracovať ako riaditeľ/riaditeľka Základnej školy Františka Hrušovského v Kláštore pod 

Znievom 

 

Hľadáme človeka, ktorý splní zákonné nároky a podmienky spojené s touto pozíciou, ktoré nájdete na 

stránke obce www.obecklastor.sk. Zároveň očakávame, že to bude človek s otvorenou mysľou, pre 

ktorého je riadenie školy vecou prístupu a ktorý v záujme kvalitného vzdelania bude ochotný urobiť 

krok navyše. Chceli by sme človeka, ktorý dokáže využiť ducha našej školy a bude vedieť vytvoriť 

atmosféru ktorá pozitívne pohltí, nadchne  a zapáli pre školu  nielen žiakov ale aj ich rodičov 

a v neposlednom rade aj kolegov učiteľov.  Máme záujem o lídra a vizionára, ktorý chce a vie riadiť 

školu 21. storočia. V tomto bude mať plnú podporu zriadovateľa, t. j. obce Kláštor pod Znievom.  

 

Informácie o pracovnom mieste:  

druh pracovného pomeru: hlavný 

predpokladaný nástup: 01.07.2019 

mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

kvalifikačné predpoklady a požiadavky:  

 osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa 

zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov,  

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,  

 absolvovanie 1. atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),  

 bezúhonnosť,  

 zdravotná spôsobilosť. 

 

http://www.obecklastor.sk/


zoznam požadovaných dokladov:  

 písomná prihláška do výberového konania,  

 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,  

 štruktúrovaný profesijný životopis, 

 doklad o absolvovaní 1. atestácie, alebo jej náhrady, 

 doklad o dĺžke pedagogickej praxe, 

 písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy, 

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky, 

 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle 

zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie 

najmenej 7 dní pred jeho začatím.  

 

Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami, 

doručte osobne alebo poštou na adresu Obecný úrad Kláštor pod Znievom, M. Čulena 181, 038 43 

Kláštor pod Znievom.  

 

Obálku označte heslom: „Výberové konanie RZŠ F. Hrušovského – neotvárať!“  

Uzávierka prijímania obálok je do 13.05.2019.  

 

Bude nás tešiť Váš záujem a pre akékoľvek otázky nás prosím neváhajte kontaktovať na 

erika@cintula.sk alebo 0911 253 880.  
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