ZÁPISNICA
z výberového konania na funkciu riaditeľa
Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 10.04.2017
- informačná tabuľa MsÚ, web. stránka mesta
Dátum a miesto konania: 30. 05.2017 o 14.00 hod. v budove ZŠ,Juh 1054, Vranov nad Topľou
Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: výberové konanie bolo vyhlásené na
funkciu riaditeľa Základnej školy, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Členmi výberovej komisie boli:
1. Radek Zolota – predseda RŠ (za rodičov)
2. Mgr. Tenáta Ihnátová – člen RŠ (za rodičov)
3. Mgr. Kvetoslava Breciková – člen RŠ (za PZ)
4. PaedDr. Vladimír Jenčko – člen RŠ (za PZ)
5. Štefan Haňov – člen RŠ (za NZ)
6. Mgr. Monika Lešková – člen RŠ (za rodičov)
7. Michaľ Iľko – člen RŠ (za rodičov)
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Delegovaní za zriaďovateľa:
8. PaedDr. Mariana Lapčáková
9. Ing. Ľubomír Pidany
10. Ing. Peter Štefanko
11. Mgr. Katarína Gáliková
za KŠÚ
za ŠŠI Mgr. Peter Vachula

za
za
za
za
za

Výberového konania sa zúčastnil jeden uchádzač – Mgr. Zlatica Halajová
Obálka s prihláškou a materiálmi uchádzača bola otvorená dňa 04.05.2017 (štvrtok) o 10.00hod.
na Mestskom úrade, v kancelárii vedúcej oddelenia školstva, číslo dverí 10 na 2. poschodí.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina prítomných členov rady školy a delegovaných
zástupcov KŠÚ a ŠŠI s riadnym hlasom.
Stanovené kritériá hodnotenia:
Keďže prihlášku do výberového konania podala iba jedna uchádzačka, prítomní členovia rady školy
sa dohodli, že po odprezentovaní Koncepcie rozvoja Základnej školy, Námestie Jána Pavla II.
827/26, 093 01 a zodpovedaní položených otázok uchádzačom pri ústnom pohovore sa bude verejne
hlasovať za kandidáta zdvihnutím ruky. Pre úspešné zvolenie kandidáta je potrebné získať
nadpolovičnú väčšinu zo všetkých hlasov prítomných členov výberovej komisie. Podľa počtu
získaných hlasov sa kandidát vyhlási za úspešného alebo neúspešného.
Stanovené kritéria hodnotenia: Neboli určené.
Priebeh výberového konania: Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou
vlastnej koncepcie rozvoja školy. Členovia komisie kládli potom uchádzačovi otázky. Prvú otázku
položil Mgr. Peter Vachula a tá znela: Čo je obsahom ŠVP, aké rozhodnutia vydáva riaditeľ. Pán
Pidany vyjadril pochvalu pani riaditeľke za vedenie školy počas desiatich rokov vo funkcii.

Zoznam úspešných uchádzačov:
Zoznam neúspešných uchádzačov:

Mgr. Zlatica Halajová
žiadny

Uznesenie:
Rada školy pri Základnej škole, Juh 1054, 093 01 Vranov nad Topľou prijala na svojom zasadnutí
nasledovné uznesenie:
Na základe výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie
riaditeľa Základnej školy, Juh 1054, 093 01 Vranov na Topľou kandidáta: Mgr. Zlaticu Halajovú
Výsledky hlasovania: - počet členov RŠ
- počet prítomných členov RŠ
- počet neprítomných členov
- počet delegovaných členov
- počet prítomných delegovaných členov
- za predložený návrh
- proti predloženému návrhu
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Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov výberovej komisie, komisia
konštatuje, že v zmysle § 24 ods. 12 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 je uznesenie platné.
Podpisy členov výberovej komisie:

Členmi výberovej komisie boli:
1. Radek Zolota – predseda RŠ (za rodičov)
2. Mgr. Tenáta Ihnátová – člen RŠ (za rodičov)
3. Mgr. Kvetoslava Breciková – člen RŠ (za PZ)
4. PaedDr. Vladimír Jenčko – člen RŠ (za PZ)
5. Štefan Haňov – člen RŠ (za NZ)
6. Mgr. Monika Lešková – člen RŠ (za rodičov)
7. Michaľ Iľko – člen RŠ (za rodičov)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegovaní za zriaďovateľa:
8. PaedDr. Mariana Lapčáková
9. Ing. Ľubomír Pidany
10. Ing. Peter Štefanko
11. Mgr. Katarína Gáliková

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Delegovaní za KŠÚ a ŠŠI (s hlasom riadnym)
za KŠÚ………………………………………..

------------------------------------------

za ŠŠI Mgr. Peter Vachula

------------------------------------------

Prílohy:
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov rady školy (výberovej komisie) delegovaných zástupcov
Prezenčná listina uchádzačov
Zápisnica z otvárania obálok
Návrh na vymenovanie riaditeľa školy

