Prednosta
Hviezdoslavova 3, 911 01, Trenčín

Vec:

Výberové konanie
Okresný úrad Trenčín v súlade s § 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 miesta riaditeľa

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Športová 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie
riaditeľa centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 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 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




vysokoškolské vzdelanie II. stupňa uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2
druhý diel
absolvovanie prvej atestácie
najmenej päť rokov odbornej alebo pedagogickej činnosti

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:








overené doklady o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia
doklad o vykonanej atestácii
profesijný životopis
potvrdenie o dĺžke odbornej alebo pedagogickej praxi
návrh koncepcie rozvoja centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do
25. 07. 2019 na Okresný úrad, Hviezdoslavova 3, Trenčín v zalepenej obálke s výrazným označením
,,Výberové konanie č. 9/2019“.
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