
Juventas Žilina, n.o Zriaďovateľ Súkromného gymnázia, Oravská 11, Žilina 

a Súkromného centra voľného času, Oravská 11, Žilina, ako súčasť Súkromného 

gymnázia, Oravská 11, Žilina, 

podľa ustanovenia § 4 zákona 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 § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

 

v y h l a s u j e 

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy: 

Súkromné gymnázium, Oravská 11,  Žilina a Súkromné centrum voľného 

času, Oravská 11, Žilina, ako súčasť Súkromného gymnázia, Oravská 11, 

Žilina 
 

 Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky: 

 vzdelanie požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa akademických 
(všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov 

 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti 

 vykonanie I. atestácie 

(alebo absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady podľa predpisov platných do 

31.10.2009) 

 bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 
 ovládanie štátneho jazyka 

 

 Zoznam požadovaných dokladov: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania 

 overené kópie dokladov o vzdelaní 

 potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti 

 profesijný štruktúrovaný životopis 

 písomný návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany) 

 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle 

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

 Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:Písomnú žiadosť o zaradenie 

do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte 
do 08.11.2019 na adresu: Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina. 

( rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke ) 
 

Obálku označte heslom „ VK „ s uvedením názvu príslušnej školy. 

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované 

predpoklady, oznámený písomne. 

 

Ďalšie informácie: Súkromné gymnázium, Oravská 11, 010 01 Žilina, 

041/3812892  

V Žiline, 17. októbra 2019. 


