OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA
Obec Zohor podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky:


Materskej školy, Školská 2, 900 51 Zohor
u zamestnávateľa: Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor

1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č.
437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov,
- vykonanie prvej atestácie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového
konania.
2. Iné kritéria a požiadavky:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- organizačné a riadiace schopnosti,
- znalosť školskej legislatívy a základná znalosť problematiky riadenia školy,
- znalosť legislatívy v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov.
3. Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
2. profesijný životopis v štruktúrovanej forme,
3. overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a o vykonaní prvej atestácie,
4. doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
5. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
6. lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti
učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca,
7. písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
8. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
9. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
4. Dátum a miesto podania žiadosti:
Termín na podanie žiadostí je do 17.06.2019 do 11:30 h. Rozhodujúcim je dátum a hodina
doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky.
Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne
do podateľne Obecného úradu alebo zaslať poštou na adresu: Obec Zohor, Obecný úrad,
Nám. 1. mája č. 1, 900 51 Zohor.
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – Riaditeľ MŠ - NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným kandidátom,
ktorí splnili podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej sedem dní pred
výberovým konaním.

