Rada školy pri Materskej škole v Nižnom Krucove

ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie funkcie riaditel'ky Materskej školy v Nižnom
Krucove dna 21.05.2018 ( pondelok)
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania:
Výberové konanie v zmysle § 4 zákona c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona c. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov bolo vyhlásené dna 30.04.2018 na webovej stránke v
www.niznvkrucov.sk
a na úradnej tabuli obce Nižný Krucov.
Dátum a miesto konania:
Výberové konanie sa konalo dna 21.05.2018 o 10.00 hod. v budove Obecného úradu
v Nižnom Krucove.
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním:
Výberové konanie bolo vyhlásené na riaditelku Materskej školy v Nižnom Krucove, 093 01
Nižný Krucov.
Clenovia výberovej komisie:
Božena Janocková
Ján Hermanovský
Lucia Šmatková
Ivana Vacelová

Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Oboznámenie s programom
3. Základné informácie o potrebe vyhlásenia výberového konania
4. Oboznámenie s kritériami pre výber uchádzaca na funkciu riaditel'a MŠ
5. Schválenie podmienok volieb a urcenie pomocných funkcií a predstavenie uchádzacov
6. Vlastná prezentácia uchádzacov formou pohovoru
7. Hlasovanie clenov rady školy o návrhu na miesto riaditel'a MŠ
8. Záver
Výberového konania sa zúcastnilo:
Jeden uchádzac: Mgr. Bibiana Artimová, Kamenná Poruba 55, 093 03 Kamenná Poruba
Obálky s prihláškou a materiálmi jednotlivých uchádzacov boli otvorené dna:
21.05.2018 a Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.

Pnlohou tejto zápisnice je prezencná listina uchádzacov, ktorí sa zúcastnili na
výberovom konaní, prezencná listina prítomných clenov rady školy a delegovaných
zástupcov zriadovatela.
Stanovené kritéria hodnotenia:
odborná a pedagogická spôsobilost požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ
SR c. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifIkacné predpoklady a osobitné kvalifikacné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
bezúhonnost,
najmenej pät rokov pedagogickej praxe,
písomne spracovaná koncepcia pre materskú školu,

Priebeh výberového konania:
Predsednícka rady školy Vladimíra Hermanovská otvorila výberové konanie, nakolko rada
školy bola uznášania schopná. Predsednícka oboznámila prítomných s programom, ktorý bol
odsúhlase~. Výberové konanie bolo vyhlásené podla ustanovenia § 3 a § 4 zákona c.
596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
a ustanovenia § 5 zákona c. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov dna
30.04.2018 na webovej stránke obce Nižný Krucov
www.niznvkrucov.sk
a na verejne prístupnej tabuli obce Nižný Krucov. Z uvedeného
vyplýva, že funkcné obdobie riaditela školy alebo školského zariadenia, ktorý vykonáva
funkciu viac ako pät rokov, alebo ktorý bol poverený, sa koncí dnom 30.06.2018 . Termín
podania prihlášky bol uvedený do 11.05.2018. Výberovou komisiou na výber riaditela školy
je rada školy. Podmienkou volieb bolo tajné hlasovanie, pricom každý clen rady školy dostal
jeden hlasovací lístok, na ktorom oznacil, ci súhlasí alebo nesúhlasí s navrhovanou
kandidátkou. Potom predseda volebnej komisie spocítal hlasy a vyhlásil výsledok. Za
predsedu volebnej komisie bol urcený Ján Hermanovský a za clena Božena Janocková.
Jedinou kandidátkou na funkciu riaditelky školy bola terajšia poverená riaditelka Mgr.
Bibiana Artimová, ktorá prítomných oboznámila s koncepciou školy a ktorá prítomným
odpovedala na otázky.
Po scítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisie
poradie úspešnosti uchádzacov nasledovne:
Zoznam úspešných uchádzacov:
1. Mgr. Bibana Artimová

Zápisnicu overili:

zapísala:

Lucia Šmatková

Ivana Vacelová
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.....................................................

Ján Hermanovský
.....................................................

