
Občianske  združenie  Bakomi,  Pod Červenou studňou 22,  969  01,  Banská  Štiavnica,  ako  

zriadovateľ Súkromnej základnej školy Bakomi, A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, Banská Štiavnica 969 01  

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme  

vypisuje výberové konanie na:   

 

riaditeľa Súkromnej základnej školy Bakomi, A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, Banská Štiavnica 969 01 

 

kvalifikačné predpoklady: 

-   odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre prvý stupeň základnej školy v zmysle Vyhlášky Ministerstva 

školstva,  vedy,  výskumu  a  športu  Slovenskej  republiky  č.  437/2009  Z.z.,  ktorou  sa  ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov v znení noviel :  

-          minimálne 5 rokov pedagogickej praxe  

-          absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa osobitného predpisu  

 

ďalšie požiadavky: 

-          zanietenie pre poskytovanie kvalitného vzdelávania a pre inovácie vo vzdelávaní 

-          ochotu spolupracovať na hľadaní alternatívnych efektívnych vyučovacích metód  

-          ochotu aktívne spolupracovať so zriaďovateľom a rodičmi  

-          predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy a školských zariadení   

-          schopnosť riadiť chod školy a koordinovať fungovanie tímu učiteľov  

-          znalosť anglického jazyka je výhodou 

 

predpokladaný termín nástupu: 2.9.2020 

 

 K žiadosti o pracovnú pozíciu, prosím, priložte:  

-  profesijný životopis,   

-    úradne  overené  kópie  dokladov  potvrdzujúcich  získanie  požadovanej  kvalifikácie  (doklad  



o dosiahnutom  stupni  vzdelania,  vrátane  vysvedčenia  o štátnych  skúškach  a  doklad  o 

absolvovaní  1. atestácie)  

-  čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,   

- potvrdenia o pedagogickej praxi (nie staršie ako 1 mesiac)  

-   návrh stratégie rozvoja školy,   

-      doklad  preukazujúci  zdravotnú  spôsobilosť,  telesnú  spôsobilosť  a duševnú  spôsobilosť  pre  

výkon funkcie  riaditeľa  školy  (podľa  par.  10  zákona  č.  317/2009  Z.z.  o pedagogických  

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov)  

- kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania  

-  písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so 

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

 

Ponúkame:  

-          možnosť pracovať v inšpirujúcom a otvorenom prostredí  

-          možnosť neustáleho vzdelávania a profesionálneho rastu  

-           platové  podmienky  podľa  platných  platových  taríf,  v prípade  úspešného  fungovania  školy  

aj nadštandardné ohodnotenie v závislosti od individuálneho výkonu  

  

V prípade záujmu, prosíme, predložte Vašu kandidatúru do 11. 8. 2020 poštou na adresu:  

Bakomi, A. Gwerkovej – Göllnerovej 6,  969 01  Banská Štiavnica v zalepenej obálke s výrazným 

označením  Výberové konanie.  

 

Termín  a miesto  výberového  konania  budú  oznámené  prihláseným  uchádzačom,  ktorí  splnia  

všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.   

 

kontakty: bakomi@bakomi.sk, www.bakomi.sk, 0948337639, 0915769021 

 

mailto:bakomi@bakomi.sk
http://www.bakomi.sk/

