
ZÁPISNICA

z výberového konania na vymenovanie riaditel'ky školskej jedálne

.................~~9.~ť.~...~~~ ..~\ ..tf~ľ.~·g~.•IfuJ ••~~ •••V..tJ.(~~l&!~.r.§~Q:(..~!i.§. ....

(uveďte presný názov školskej jedálne a adresu)

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.)
....V~T$.R9~ ..~Q~'A\~ ..~q ..}ľ,(~t.K~Hi: ..V..~~.10.\IÄ.I,.H!;,:).. :rs..e.VT.?J1..:-:.~~T.til..r.).!.~.~I.(lH~!-.'-"~
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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 ).- - ~ .•..
...\I:f.~V.e. ..~~lE. ..&...kO\l~Q ...fT!; .r,qe.\.(.QH~...!M...tt~l~lW.tt ..O'~.II.~~A~ ..,.....
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Pracovná pozícia obsadzovaná výberovým konaním: Výberové konanie bolo vyhlásené na vymenovanie
rladiteľa (uveďte presný názov a adresu školskej jedálne/školského zariadenia) .
..... . 1'JlJ...Cco.VHh..::f'Q~cv...::..~I.@.I:tIS..~.~.IID...~~~~ ~Kl,H~ .
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Členovia výberovej komisie: (Titul, meno, priezvisko) _

Predseda: \~.?~..~iM~J:~~..1~~I,<.Qvf.., .
v ,~- ~Clenovia: J..MMf>:. •• \-\9.E.t:IO.\ho(Il(QII.I.\ .

.... .1b))'v,o ,:;r~~:rh..."'A~9\I~~i. .
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V'b 'h k . 'v '1 J., ( , v 'V) h šd vy erove o onarua sa zúčastní o uved te pocet uchadzacov uc a zacov.
(uveďte titul, meno, priezvisko a adresa)
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Uzávierka odovzdávania materiálov k výberovému konaniu do 10. 08. 2016 do 12.00 h..

Obálk v. d t' t "1 .. d ti" h hád v b l' t 'dv JO oa ~<Xba y so zla os ou a ma ena ml Je no IVyc uc a zacov o I o vorene na '\ .., : .
na Mestskom úrade v Michalovciach, Nám. osloboditel'ov 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 nasledovalo hodnotenie uchádzačov. (Odporúčame podrobne popísať spôsob výberu
kandidáta) .... :t'9~s...~~~-W ..~ ..!,.?~\.:I~.~ ..IťI~lJ ~~\V ..h.~~O'I~l.A ..®.m~O
..~J~.\IS.~~I.~.~~~iHQ ..~1nAV~J.t,I..~lJ.. .

Po sčítaní a vyhodnotení výsledkov výberového konania zostavila výberová komisia poradie
uchádzačov nasledovne:
(uvedie satitul, meno a priezvisko)
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Podpisy členov výberovej komisie:
(uveďte titul, meno, priezvisko)

....t~~.·.~~~~~ ..~yf.... .

Predseda:

Členovia:

..~\:\.~~ ,,~!-!~K.9.yi .
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Zápisnicu odmietol podpísať: ", ...•
.......................................................................... .............~ .

Dôvody odmietnutia podpisu: .................................................................................................................••.
............................................................................. ',
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Prílohy:
Zápisnica z otvárania obálok
Vyhlásenie o mlčanlivosti
Prezenčná listina členov výberovej komisie
Prezenčná listina uchádzačov
Uznesenie zo zasadnutia výberovej komisie
Návrh na vymenovanie riaditeľa školskej jedálne

V Michalovciach dňa 22.08.2016

Zápisnicu vyhotovil:
(osoba poverená predsedom)

...~W.t: ..~1J.\.~~~~~;;' .
titul, meno a priezvisko
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