Rada školského zariadenia pri Centre voľného času Partizánske, 958 01 Partizánske

Zápisnica
z výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času, Ul. gen. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske
Dátum a spôsob vyhlásenia výberového konania: 13.júna 2018, webová stránka mesta
Partizánske, týždenník TEMPO
Dátum a miesto konania: 30. júla 2018, Centrum voľného času, Ul. gen, Svobodu 906/53,
Partizánske
Výberové konanie bolo vyhlásené na obsadenie miesta riaditeľa
Centra voľného času, Ul. gen. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske
Členovia výberovej komisie:
Predseda:
Róbert G.
Členovia:
PhDr. Vladimír M.
Sylvia D.
Miroslava K.
Martina B.

Výberového konania sa zúčastnili: 2 uchádzači
Mgr. Silvia S.
Mgr. Lukáš Š.

Obálky s prihláškou a požadovanými dokladmi uchádzačov boli otvorené dňa 17. júla 2018
v kancelárií prednostu na Mestskom úrade v Partizánskom. Zápisnica z otvárania obálok
tvorí prílohu tejto zápisnice.
Stanovené kritéria hodnotenia:
- návrh koncepcie rozvoja Centra voľného času Partizánske
- odborné predpoklady na zvládnutie výkonu funkcie riaditeľa Centra voľného času
- predpoklady práce v kolektíve a schopnosť viesť kolektív zamestnancov Centra
voľného času
- morálne predpoklady na výkon funkcie riaditeľa Centra voľného času
- jednotlivé prezentácie uchádzačov hodnotili členovia s hlasom rozhodujúcim podľa
vlastného úsudku

Priebeh výberového konania:
1. Otvorenie, úvodné pokyny k výberovému konaniu
2. Predstavenie výberovej komisie
3. Oboznámenie s ochranou osobných údajov
4. Prezentácia návrhu koncepcie rozvoja Centra voľného času Partizánske uchádzačmi
5. Odpovede na otázky členov výberovej komisie
6. Tajné hlasovanie
Po sčítaní hlasov a vyhodnotení výsledkov výberového konania výberová komisia
rozhodla nasledovne:
Mgr. Silvia S. 3 hlasy
Mgr. Lukáš Š. 2 hlasy
Celkový výsledok hlasovania
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 5
Počet platných hlasovacích lístkov: 5
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 0
Výberová komisia sa počtom hlasov 3, t. j. nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov
výberovej komisie, uzniesla na základe výsledkov výberového konania na obsadenie funkcie
riaditeľa Centra voľného času v Partizánskom navrhnúť zriaďovateľovi na vymenovanie do
funkcie riaditeľky Centra voľného času, Ul. gen. Svobodu 906/53, 958 01 Partizánske
uchádzačku Mgr. Silviu Schönovú
Členovia výberovej komisie
Róbert G., predseda Rady školského zariadenia

Podpis
...................................

PhDr. Vladimír M., člen rady školského zariadenia ..................................
Sylvia D., členka rady školského zariadenia

...................................

Miroslava K., členka rady školského zariadenia

...................................

Martina B. – členka rady školského zariadenia

...................................

