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Zápisnica z výberového konania na pracovné zaradenie:
"učiteľ 2. stupňa ZŠ ", aprobácia: Slovenský jazyk a slovenská literatúra (úväzok 100 %) Anglický jazyk
(úväzok 100 %) Technika (úväzok 100 % ‐ zastupovanie počas MD)
konaného dňa 4. júna 2021 v ZŠ s vjm – Alapiskola, ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou so
začiatkom o 14.00 hod.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta "učiteľ 2. stupňa ZŠ ", aprobácia:
Slovenský jazyk a slovenská literatúra (úväzok 100 %) Anglický jazyk (úväzok 100 %) Technika (úväzok
100 % ‐ zastupovanie počas MD) bolo publikované na internetovej stránke zriaďovateľa a školy dňa
28.5.2021.
Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
Počet prihlásených uchádzačov: 1 (učiteľ 2.stupňa – aprobácia Anglický jazyk)
Program:
1. Otvorenie
2. Priebeh a kritériá hodnotenia výberového konania
3. Oboznámenie prítomných so žiadosťami uchádzačov o zamestnanie
4. Pohovor s uchádzačmi
5. Vyhodnotenie
6. Záver
k bodu 1
Mgr. Andrea Sirgely, /riaditeľka školy/ privítala prítomných a oboznámila ich s programom a
priebehom výberového konania, predmetom ktorého je výber z 3 uchádzačov o zamestnanie na
pracovnú pozíciu "učiteľ 2. stupňa ZŠ ", aprobácia: Slovenský jazyk a slovenská literatúra (úväzok
100 %) Anglický jazyk (úväzok 100 %) Technika (úväzok 100 % ‐ zastupovanie počas MD)
k bodu 2
Komisia stanovila spôsob a kritériá hodnotenia výberového konania, na ktorom sa zhodli všetci
členovia výberovej komisie. Výberové konanie pozostávalo z ústneho pohovoru. Každý z členov
komisie prezentoval svoj návrh a hlasovaním bol vybratý uchádzač na stanovenú pracovnú pozíciu.
k bodu 3
Mgr. Andrea Sirgely, /riaditeľka školy/ oboznámila členov výberovej komisie s predloženou prihláškou
uchádzača, skonštatovala, že na vypísanú pracovnú pozíciu sa prihlásil 1 uchádzač o zamestnanie a
predložila požadované doklady, ktoré boli uvedené v ozname o voľnom pracovnom mieste
k bodu 4
V rámci osobného pohovoru výberová komisia preverovala osobnostné predpoklady uchádzača pre
výkon pozície. Záujemca prezentoval svoje predpoklady na výkon pozície a následne odpovedal na
otázky členov výberovej komisie.
k bodu 5
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Členovia komisie v súlade so stanovenými kritériami uvedenými v bode 2 vybrali uchádzača o
zamestnanie na pracovnú pozíciu učiteľ 2.stupňa – aprobácia Anglický jazyk, s ktorým bude uzavretý
pracovný pomer

k bodu 6
Mgr. Andrea Sirgely, /riaditeľka školy/ v závere oznámila uchádzačovi o stanovenú pracovnú pozíciu,
že bol vybratý a poďakovala všetkým prítomným za účasť.
Výberová komisia svojim podpisom zároveň prehlasuje nestrannosť a nezaujatosť voči uchádzačovi o
pracovnú pozíciu.
V Moldave nad Bodvou, 4. júna 2021.
Podpisy členov komisie výberového konania:
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