Obec Trenčianske Jastrabie
913 22 Trenčianske Jastrabie 102
v súlade so zákonom 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 zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje

Výberové konanie
na obsadenie miesta

riaditeľa/ky Materskej školy v Trenčianskom Jastrabí
Na výkon kariérovej pozície riaditeľa materskej školy je požadované splnenie predpokladov
stanovených v zákone č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zákone č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú :
1) kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov podľa druhu a typu školy alebo školského zariadenia
stanovené vyhláškou 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,
2) absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu
a podkategóriu pedagogických zamestnancov
3) pedagogická prax najmenej 5 rokov
Iné kritériá a požiadavky:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka
osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
flexibilita, schopnosť pracovať samostatne

Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní,
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 doklad o vykonaní 1. atestácie,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 návrh koncepcie rozvoja školy,
 výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon pozície riaditeľa –
potvrdenie,
 písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového
konania (podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov).
Písomné žiadosti do výberového konania posielajte alebo osobne doručte s požadovanými dokladmi
00
(úradne overené fotokópie) najneskôr do 24. mája 2019 do 14 hod. na adresu Obecný úrad
Trenčianske Jastrabie, 913 22 Trenčianske Jastrabie č. 102. Obálku označte heslom „VÝBEROVÉ
KONANIE RIADITEĽ MŠ“ – neotvárať.
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi rada školy tým uchádzačom, ktorí
splnia podmienky vyhláseného výberového konania.
V Trenčianskom Jastrabí, dňa 24. apríla 2019
Vyvesené vo vývesnej tabuli dňa 25. apríla 2019
Zverejnené na www.trencianskejastrabie.sk dňa 25. apríla 2019
Mgr. Marek Brožek
starosta obce

