
RÍMSKOKA TOLÍCKA CIRKEV BISKUPSTVO SPIŠSKÉ PODHRADIE

Spišská kapitula 9, 053 04 Spišské Podhradie

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie, ako zriadovatel' Cirkevného centra
vol'ného casu v Krížovej Vsi, v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona C. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov, vyhlasuje výberové konanie na
miesto riaditela Cirkevného centra volného casu v Krížovej Vsi.

al neodpustitel'né kvalifikacné predpoklady na vykonávanie funkcie:
Pedagogická a odborná spôsobilost pedagogického zamestnanca v centre vol'ného casu

podl'a vyhlášky C. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikacné predpoklady a osobitné kvalifikacné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, najmenej
5 rokov pedagogickej cinnosti (§ 3, ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov), prvá atestácia (§ 34, ods. 2 zákona C. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov).

bl iné kritéria a požiadavky na uchádzacov v súvislosti s výberovým konaním:
1. Praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky a bezúhonnost života

(Kán. 803, § 2).
2. Základná znalost všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti školstva, pracovno-právnych

vztahov, ekonomiky, bezpecnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré sa vztahujú na školu ako právny
subjekt.

3. Základná znalost cirkevných dokumentov z oblasti krestanskej výchovy a katolíckeho školstva.
4. Základné znalosti o riadení, tvorivost, zrucnosti riešit problémy, komunikatívne schopnosti, empatické

schopnosti.
5. Predloženie návrhu koncepcie rozvoja školského zariadenia na 5 rokov v písomnej forme.

cl význam predpokladov, kritérií a požiadaviek pri výberovom konaní pri rozhodovaní o vítazovi
výberového konania:

Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a školského zariadenia je
rada školského zariadenia (§ 4, ods. 2 zákona C. 596/2003 Z. z.). Výberová komisia vyberie uchádzaca,
ktorý bude v najväcšej miere vyhovovat kritériám uvedeným v bode al a b/. Vzhl'adom na povahu
povinností a charakter školy (cirkevná), bude dôraz kladený na osobnostné predpoklady podl'a ods. bl
bodu 1 tohto vyhlásenia.

dl zoznam požadovaných dokladov:
1. doklad o nadobudnutí odborného a pedagogického vzdelania
2. doklad o vykonaní 1. atestácie, alebo jej náhradnej formy
3. potvrdenie o dížke a priebehu pedagogickej praxe
4. pracovný životopis uchádzaca
5. cestné vyhlásenie uchádzaca o praktizovaní náboženského života

el dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné poslat

doporucenou poštou do 30.9.2013 na adresu vyhlaso'iateJ'@ výberového konania (rozhodujúci je dátum

podania na pošte) alebo osobne u vyhlasovat,e,fá1:0 llÍi~t, a termíne výberového konania budú

uchádzaci informovaní písomne. !o~2~L. '<'~0 ~v' ~
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