
 

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA 

GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŢU 

M. M. Hodţu 860/9,  Liptovský Mikuláš 

 

 

 

Riaditeľ Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši vypisuje 

 

konkurz na obsadenie miesta „Vedúci oddelenia jazykovej školy“ . 
 

Konkurz nie je výberovým konaním v zmysle §5 ods.1 zákona č 552/2003 Z. z. a riadi sa len 

internými dokumentmi Gymnázia Michala Miloslava Hodžu. 

 

Predpoklady: 

a) kvalifikačné predpoklady, 

b) bezúhonnosť, 

c) zdravotná spôsobilosť, 

d) ovládanie štátneho jazyka, 

e) kariérový stupeň samostatný učiteľ, 

f) orientácia v legislatívnych podmienkach jazykovej školy. 

 

Kvalifikačné predpoklady 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa  v odbore učiteľstvo akademických predmetov 

obsahujúce v  kombinácii anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk 

  alebo 

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore prekladateľstvo- tlmočníctvo v  

kombinácii anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk a doplňujúce 

pedagogické štúdium podľa § 8 ods. 2 zákona 317/2009 Z. z.. 

 

Bezúhonnosť 
- doloží víťaz konkurzu podľa §9 zákona, výpisom z registra trestov k podpisu 

pracovnej zmluvy.  

 

Zdravotnú spôsobilosť 
- doloží víťaz konkurzu podľa §10 zákona k podpisu pracovnej zmluvy.  

 

Ovládanie štátneho jazyka 
- dokladom o ovládaní štátneho jazyka je doklad o získanom vzdelaní vydanom 

slovenskou strednou alebo vysokou školou, prípadne doklad o jazykovej skúške 

zo slovenského jazyka. 

 

Kariérový stupeň 
- doloží uchádzač k prihláseniu do konkurzu rozhodnutím o ukončení adaptačného 

vzdelávania, alebo zaradením u doterajšieho zamestnávateľa, alebo dokladom o 

získaní vyššieho kariérového stupňa. 

 



Podklady 

 

Uchádzač predloží na sekretariáte Gymnázia Michala Miloslava Hodžu alebo pošle poštou na 

adresu Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, M. M. Hodžu 860/9, 03101 Liptovský 

Mikuláš najneskôr 18. júna 2015 

1. prihlášku do konkurzu, 

2. profesný životopis, 

3. osobné portfólio (absolvované vzdelávania, zahraničné stáže, pobyty, pracovné a 

dobrovoľnícke skúsenosti, publikačná činnosť, …),  

4. projekt rozvoja jazykovej školy ( Uchádzač môže vychádzať z vyhodnocovacích 

správ jazykovej školy, ktoré sú ako súčasť vyhodnocovacej správy Gymnázia 

M. M. Hodžu zverejnené na www.gymlm.sk). 

 

Projekt rozvoja jazykovej školy predloží v štruktúre: 

 najdôležitejšie/najrelevantnejšie silné a slabé stránky príležitosti 

a ohrozenia (uchádzač môže použiť aj iný model analýzy, 

podmienok a vplyvov, no neočakáva sa hĺbková a komplexná 

analýza), 

 návrh rozvojových stratégií alebo priorít, 

 návrh personálnej stratégie alebo priorít, 

 návrh marketingovej stratégie alebo priorít, 

 návrh ekonomickej stratégie sa neočakáva, ale môže byť. 

 

Konkurz bude 23. júna 2015. Uchádzači budú pozvaní e-mailom na adresu ktorú uvedú 

v prihláške 

Kritériá posudzovania uchádzačov 

1. kvalifikácia a prax, 

2. odborný a kariérny profil, 

3. predložený projekt rozvoja jazykovej školy, 

4. orientácia v legislatívnych podmienkach jazykovej školy. 

Kvalifikácia a prax  
- posudzuje sa na základe diskusie okolo profesného životopisu uchádzača . 

Odborný a kariérny profil –  
- posudzuje sa na základe prezentácie osobného portfólia uchádzačom. 

Projekt rozvoja jazykovej školy – 
- posudzuje sa predložený dokument a jeho obhajoba. 

Orientácia  v legislatívnych podmienkach jazykovej školy 
- posudzuje sa orientácia v ustanoveniach zákona 245/2008 Z. z. dotýkajúcich sa 

jazykových škôl, vo vyhláške č. 321/2008 Z. z. o jazykových školách a v Štátnom 

vzdelávacom programe pre jazykové školy. Neposudzuje sa znalosť týchto 

dokumentov, len orientácia v tom ako riešia problematiku jazykových škôl. 

Uchádzač ich môže používať na konkurze. 

 

 
V Liptovskom Mikuláši 1. júna 2015         Jozef Škorupa 

        riaditeľ školy 

http://www.gymlm.sk/

