Mesto Kolárovoo Kostolné námestie 1, 94ó 03 Kolárovo
samospráve ao Zmene
v zmysle § 4 ods. l zákonač.59612003 Z.z. oštátnej správe v Školstve a Školskej
č.
55212003 Z.z. o výkone
zákona
zmysle
a
v
§5
a doplnění niektorlých zákonov, v znenineskorších predpiiov
predpisov
neskorších
v
znení
práce vo verejnom záujme,
vypisuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'a
Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda, Brnenské námestie

1Ó,

Kolárovo, odo dňa

01.09.2019.

a)
b)
c)

t. Kvalifikačné predpoklady:
zamestnancoch
vzdelanie podťa zákona č. 3l7 l200g Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
Z.z.,ktorou sa
43712009
Č,
MŠ
SR
vyhláškou
s
u,ňtuá"
i
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
jednotlivé
kategórie
pre,
požiadavky
kvalif,rkačné
osobitné
a
predpoklady
ustanovujú kvaiifikaene
neskorŠÍch
v
znení
zamestnancov,
PredPisov
a
odborných
zamestnancov
pedagogických
absolvovanie L kvalifikačnej skúšky,
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe.

a)
b)
c)
ol
e)

II. Iné kritériá a požiadavky
aktívna znalosť slovenského a maďarského jazyka,
organizačnéa riadiace schopnosti,
práca na počítači(word, excel, internet),
malosť problematiky financovania školstva, malosť zákonov, týkajúcich sa obecného zriadenia,
a Školskej
rozpočtového hospoáárenia, výkonu práce vo verejnom záujme, štátnej správe v školstve
samospráve,
bezúhonnosť.

||l. Zoznam požadovaných dokladov

f)

prihláška do v,ýberového konania,
ovládaní
bverené doklády o najvyššom ukončenom vzdelaní, o atestácii alebo jej náhradnej formy a o
aodborných
zamestnancoch
opedagogických
Z.z.
štátneho jazyka-,v,.ýrĚ §11 zákona č,31712009
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektoných zákonov v z,n,p, ,
doklad o díZlke pedagogickej praxe,
profesijný životopis (vrátane písomnéhoa telefonického kontaktu),
písomný návrh koncepcie rozvoja ško|y,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

c)

tóťarste lotvrdenie

a)

b)

c)
d)
e)

h)

o telesnej spósobilosti a o duševnej spósobilosti pedagogického Zamestnanca

potrebné na qikon pedagogickej činnosti,
podl'a zákona
pisomny srintás ucňad rítinupoužitieosobných údajov pre potreby výberového konania

e.t&zolg Z,z. oochrane oiobných údajov aozmene adoplnení niektorych zákonov, vznení
neskoršíchpredpisov'

tv. ttodnotenie kritéria
yýznam kritériípodl'a bodov |. až IIl. pri výberovom konaní a pri rozhodovaní o víťazovi v'ýberového konania
ŠkolY
komisia bude hodnotiť predovšetkym'sprihliadnutím na odbornú úroveň koncepcie rozvoja ariadenia
(bod III.e), na znalosť problematiky uvedenej v bode ll.d).

V. Dátum a miesto podania žiadostío účasťna výberovom konanÍ:
prihlášku apožadovanédoklady doručie najneskór do 15.07.2019, do 14.00 hod. vuzatvorenej obálke
Č.l ,946
soznačením:,,Výberové konanii - riaditeť MŠBrnenské", na adresu Mesto Kolárovo, Kostolné nám.
03 Kolárovo.

a)
ul

Vl. Pracovný pomer a platobné podmienky
Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer na plný úvázok,
Z.z.
funkčný piat minimálne l1l2 €_ v závislosti od podmienok ustanovených zákonom č, 55312003
v platnom znení.

V Kolárove 14,06,2019

Arpád Horváth,

primátor mesta

