ZÁPISNICA
z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: marec 2018

Spôsob vyhlásenia: na internetovej stránke Mesta Trnava, na vývesnej tabuli Mesta Trnava
a v regionálnej tlači.
Dátum a miesto konania: 9. apríl 2018 v budove ZŠ s MŠ, Atómová 1, Trnava.

Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na
funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Atómová 1, Trnava.
Členovia výberovej komisie: členovia RŠ a delegovaní zástupcovia za OÚ Trnava a ŠŠI
Výberového konania sa zúčastnil 1 uchádzač.
Obálka s prihláškou a materiálmi uchádzača bola otvorená dňa 21. marca 2018 na
Mestskom úrade v Trnave. Zápisnica z otvárania obálok tvorí prílohu tejto zápisnice.
Prílohou tejto zápisnice je prezenčná listina uchádzačov, ktorí sa zúčastnili na výberovom
konaní, prezenčná listina prítomných členov rady školy a delegovaných zástupcov
zriaďovateľa, OÚ Trnava, odb. školstva a ŠŠI s hlasom riadnym.
Stanovené kritériá hodnotenia:
Každý člen výberovej komisie obdržal hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku sa
hodnotilo: prezentácia, predstavenie projektu, otázky členov komisie. Výsledkom hodnotenia
členov komisie bolo písomné vyjadrenie navrhujem/nenavrhujem. O úspešnosti uchádzača
rozhodla väčšina členov výberovej komisie v záverečnom hodnotení s výsledkom navrhujem.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie
rozvoja školy. Členovia rady školy kládli potom uchádzačovi otázky. Po prezentácií
nasledovalo hodnotenie uchádzača (podľa vopred schválených kritérií).
Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia
poradie úspešnosti uchádzačov nasledovne:
Zoznam úspešných uchádzačov:
1
Zoznam neúspešných uchádzačov:
0

Uznesenie zo zasadnutia rady školy vo veci výberového konania – výsledok hlasovania:

O uznesení hlasovalo

11 členov výberovej komisie

Za prijatie uznesenia hlasovalo

11 členov výberovej komisie

Proti prijatiu uznesenia hlasovalo

0 členov výberovej komisie

Hlasovania sa zdržalo

0 členov výberovej komisie

Celkový výsledok hlasovania:
Rada školy sa počtom hlasov 11, t.j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
rady školy, uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa
školy navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy ZŠ s MŠ, Atómová
1, Trnava uchádzača Mgr. Emíliu Benedikovičovú.

Prílohy:
1. Vyhlásenie o mlčanlivosti
2. Prezenčná listina členov rady školy (výberovej komisie) a delegovaných zástupcov
3. Prezenčná listina uchádzačov
4. Zápisnica z otvárania obálok
5. Uznesenie zo zasadnutia rady školy

Zápisnicu vyhotovil: Bc. Pavol Hlubina
Zápisnicu overil: PaedDr. Lucia Koleničová
Dátum: 9.4.2018

