Obec Záhorská Ves

Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves
v zmysle 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
znení neskorších predpisov
záujme

v

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľ/ka materskej školy

Kvalifikačné predpoklady

a

osobitné kvalifikačné požiadavky:

odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh atyp školy podľa $ 39 zákona č. 138/2019 Z.z.
zamestnancoch a odborných zamestnancoch ao zmene adoplnení niektorých zákonov
o pedagogických
a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z., ktorou sa
osobitné kvalifikačné požiadavky
jednotlivé kategórie pedagogických
ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a odborných zamestnancov.
+ najmenej 5 rokov pedagogickej
praxe.
©

a

pre

Ďalšie požadované predpoklady:
138/2019 Z.z.
Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa $ 15 ods.1 zákona
+ ovládanie štátneho
11
č.317/2009
SR
zák.
NR
$
Z.z.,
jazyka podľa
+ Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
+ znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
+ osobné, morálne predpoklady
ostatné predpoklady podľa $ 9 až 18 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene
doplnení niektorých zákonov
+ flexibilita, riadiace a organizačné schopnosti, schopnosť pracovať samostatne,
komunikačné schopnosti
« práca s PC

č.

+

a

a

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:
Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
profesijný životopis (uveďte prosím

a

«

aj tel. kontakt).

Overené kópie o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania.
Overená kópia dokladu o pedagogickej praxi — min.5 rokov.
+ Písomné
spracovaný návrh koncepcie rozvoja a riadenia materskej školy.
+
Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
+ Čestné
vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.
+

+

Termín podania žiadostí: do 13%,hod. dňa 16.05.2022
Obecného

úradu v

—

č.

rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne

Záhorskej Vsi.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke
riaditeľ/ka MŠ —- NEOTVÁRAŤ “ osobne, alebo zašlite poštou na
s označením „ VÝBEROVÉ KONANIE
adresu
Obecný úrad Záhorská Ves
Hlavná 29/184, 900 65 Záhorská Ves

-

:

Prihlášky uchádzačov, doručené po stanovenom termíne, alebo neúplné nebudú do výberového konania
zaradené.
Termín a miesto VK oznámi vyhlasovateľ písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému
uchádzačovi, ktorý splnil podmienky do VK.
V Záhorskej Vsi 13.04.2022

