
OBEC MARTINČEK
Martinčekč.83, 03495 Martinček

Obec Martinčekv 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 predpisova v súlade s §5
ods. 3 zákona Č. 55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľkamaterskej školy:

Materská škola, 03495 Martinček28.

A. Požiadavky a predpoklady na činnost' vedúceho pedagogického zamestnanca:
O kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo

v podkategórii pedagogického zamestnanca,
O splňa podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou

a odborný zamestnanec s prvou atestáciou .
O najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona Č. 596/2003 Z. z.,
O bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 zákona Č. 138/2019 Z. z.,
O zdravotná spôsobilosťna výkon funkcie podľa § 16 ods. 1 a 2 zákona č.138 12019 Z. z.,
O ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona Č. 13812019 Z. z

B. Požadované doklady:
O písomná prihláška do výberového konania,

. O štruktúrovaný profesijný životopis,
O overené kópie dokladovo vzdelaní,
O doklad o vykonaní 1. atestácie resp. o absolvovaní 1. kvalifikačnej skúšky, alebo jej náhrady
O doklad o dlžke výkonu pedagogickej činnosti ,

O potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,

O písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v rozsahu max 4 strany),
O čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti podľa §15 zákona č. 138/2019 Z. z.,
O čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti ajej prílohách.

C. Ďalšie požiadavky:
O znalosť legislatívy a právnych predpisov z oblasti školstva a riadenia školy,
O znalosť v oblasti pracovno-právnych a ekonomických vzťahov,

O zručnosti s prácou na PC (MS OFFICE, internetové zručnosti).

D. Platové podmienky:
V zmysle Zákona Č. 55312003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v náväznosti na účinnosť pozmeňujúcehozákona Č. 224/2019 Z. z. ktorým sa
mení a doplňa zákon Č. 55312003 Z. z., zaradenie do 6 - 9 platovej triedy, plat v rozsahu 918,00 
1.60 l ,50 Eur v závislosti od stupňa vzdelania, počtu rokov započítanej praxe, príplatku za riadenie a rozpätia
percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia. Po skončení skúšobnej doby možnosť priznania osobného
príplatku.

E. Uzávierka prijímania prihlášok, dátum a miesto podania:
Prihlášku do výberového konania doručte na adresu: Obecný úrad Martinček, Martinček č. 83, 034 95
Martinček v uzavretej obálke, označenej heslom: "Výberové konanie - MŠ Martinček 
NEOTVÁRAŤ". Uzávierka prijímania prihlášok je 13.01.2020 o 13:00 hod. V prípade zaslania žiadosti
poštou je rozhodujúci dátum doručenia, 1. j. najneskôr v deň uzávierky a do stanoveného času sa
musí prihláška nachádzaťna Obecnom úrade Martinček.

Termín a miesto konania výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky na zaradenie
do výberového konania, oznámený predsedníčkou Rady školy pri MŠ Martinček 28 dní pred jeho konaním
(§ 5 ods. 5 zákona č. 552/2003 Z. z.).

F. Ďalšie informácie: Informáciu o nakladaní a spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom

nájdete na webovej stránke Obce Martinček a podrobnejšie informácie na tel. čísle: 0441 435 12 03,
e-mail: ou@martincek.sk

V Martinčeku, 18.12.2019. /~
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