ZÁPISNICA
z výberového konania na vymenovanie riaditel'ky školskej jedálne
Školskájedáleň pri Materskej škole v Michalovciach, Jana A. Komenského 2

Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: (Uveďte dátum, kedy bolo vyhlásené výberové konanie.
Uveďte aj spôsob vyhlásenia výberového konania, napr. v regionálnej televízii, v regionálnej tlači - ktorej,
v novinách, na vývesnej tabuli mesta a pod.)
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Dátum a miesto konania: (Uveďte dátum, kedy sa konalo výberové konanie) v (uveďte miesto konania
výberového konania, napr. na Obecnom úrade /budove školy .. .! v
).
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Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie
riaditeľa (uveďte presný názov a adresu školskej jedálne/školského zariadenia).
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Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko)
Predseda:
Ing. Katarína Poláková
Členovia:
Ing. Lenka Hreňková
PhDr. Beáta Pal'ovčíková
Eva Kuchtová
Ing. Dana Janošová
Pred hodnotením boli prítomné uchádzačky informované, že členka výberovej komisie Ing. Lenka
Hreňková oznámila výberovej komisii, že je voči jednej z uchádzačiek predpojatá, je príbuzná v druhom
rade. Z tohto dôvodu sa na jej hodnotenie nebude prihliadať, respektíve o poradí nebude hlasovať.
Výberového konania sa zúčastnilo •...... ~
(uveďte titul, meno, priezvisko a adresa)
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(uveďte počet uchádzačov) uchádzačov.
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Uzávierka odovzdávania

materiálov k výberovému konaniu do 25. 05. 2018 do 12.00 h ..

Obálky so žiadosťou a materiálmi jednotlivých uchádzačov boli otvorené dňa 28. 05. 2018
na Mestskom úrade v Michalovciach, Nám. osloboditeľov 30. 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 výberovej

komisie.

Priebeh výberového konania:
Výberové konanie prebiehalo písomnou formou a pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie
riadenia i rozvoja ŠJ. Uchádzači výberového konania mali stanovený čas na vyplnenie konkrétnych
otázok v teste. Členovia výberovej komisie kládli uchádzačom otázky (možno konkretizovať, aké ktorému
uchádzačovi)
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Po prezentáciách
kandidáta) ..

nasledovalo

.

hodnotenie

uchádzačov.

(Odporúčame

podrobne

popísať spôsob výberu
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Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie
uchádzačov nasledovne:
(uvedie sa titul, meno a priezvisko)
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Podpisy členov výberovej komisie:
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(uveďte titul, meno, priezvisko)
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Ing. Katarína Poláková
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Ing. Lenka Hreňková
PhDr. Beáta Pal'ovčíková
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Eva Kuchtová
Ing. Dana Janošová
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Dôvody odmietnutia podpisu:
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Prílohy:

Zápisnicaz otvárania obálok
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčnálistina členov výberovej komisie
Prezenčnálistina uchádzačov
Uzneseniezo zasadnutia výberovej komisie
Návrh na vymenovanie riaditel'a školskej jedálne

V Michalovciach dňa 13.06.2018

Zápisnicuvyhotovil:
(osoba poverená predsedom)

PhDr. Beáta Pal'ovčíková

Schvaľujem prijatie uchádzačky na prvom mieste z výberového konania, ktorá bude zaradená
na vol'né pracovné miesto riaditel'ky ŠJ pri MŠ v Michalovciach, Jana A. Komenského 2 a uchádzačka
na druhom mieste z výberového

konania bude ako náhradníčka zaradená v prípade potreby na vol'né

pracovné miesto a na zástup počas dlhodobej

práceneschopnosti.
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primátor mesta

