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Zriaďovateľ Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL v súlade so zákonom č. 596/2003 

Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  

 

Výberové konanie 

na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky 

Súkromnej základnej školy Jolly HOMESCHOOL, Kukučínova 4, 902 01 Pezinok 

s predpokladaným nástupom od 15. októbra 2020, alebo podľa dohody. 

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky, iné kritéria a požiadavky:  

1) stupeň vzdelania a odbor vzdelania pre uvedený druh školy stanovené vyhláškou MŠVVaŠ 

SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 

požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov v znení neskorších predpisov,  

2) najmenej päť rokov pedagogickej činnosti a vykonanie prvej atestácie,  

3) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,  

4) občianska bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná 

spôsobilosť),  

5) ovládanie štátneho jazyka a znalosť príslušnej legislatívy 

6) predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy,  

7) riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti. 

 

Zoznam požadovaných dokladov:  

 žiadosť o zaradenie do výberového konania,  

 doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,  

 doklad o vykonaní 1. atestácie,  

 doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,  

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  
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 čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie 

riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára,  

 profesijný štruktúrovaný životopis,  

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,  

 čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z 

dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 

596/2003 Z. z.,  

 vypracovaný vlastný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max. 2 strany) 

 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového 

konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

 

Písomné žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi (úradne overené 

fotokópie) posielajte alebo osobne doručte najneskôr do 1. septembra 2020 do 14.00 hod na 

adresu zriaďovateľa Jolly Homeschool, s.r.o., Kukučínova 4, 902 01 Pezinok v zatvorenej 

obálke.  

Na obálku uveďte heslo „Výberové konanie SZŠ Jolly Homeschool – neotvárať!“. Pri zaslaní 

poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky. Termín, čas a miesto 

výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením 

každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.  

Pezinok, dňa 5.8.2020  

                                                        Viera Machálková 

                                                          konateľ zriadovateľa 

                                                            Jolly Homeschool, s.r.o. 


