OBEC ČASTKOV
Častkov 35, 906 04
___________________________________________________________________________
Obec Častkov
v zmysle § 4 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 prepisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej

školy, Častkov 96, 906 04

Kvalifikačné predpoklady:
 Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie
funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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.
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
Iné kritériá a požiadavky:
 riadiace a organizačné schopnosti,
 znalosť legislatívy na úrovni samosprávy a v oblasti školstva.
 zdravotná spôsobilosť a bezúhonnosť.
Požadované doklady:
 žiadosť o zaradenie do výberového konania
 overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 overená kópia o 1. atestácií (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej práce,
 čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov.


Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania doručte na adresu: Obec
Častkov, Častkov 35, 906 04 Častkov, do 15.06.2019 do 16:00 h. Obálku označte
heslom „VÝBEROVÉ KONANIE NA RIADITEĽA MŠ“ a označte obálku v ľavom
hornom rohu slovom „NEOTVÁRAŤ“
Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi uchádzačom príslušná rada školy
písomne.
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