OBEC PEČEŇADY
OBECNÝ ÚRAD
922 07 PEČEŇADY Č. 93
Podľa ust. § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.u. 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/ riaditeľky Materskej školy č. 173,
922 07 Pečeňady s predpokladaným nástupom 01.07.2020
Názov a adresa zamestnávateľa:
Kategória voľného pracovného miesta:
Pracovný pomer: doba určitá na päť rokov
Pracovný úväzok: 100 %

Obec Pečeňady, Obecný úrad č. 93, 922 07 Pečeňady
riaditeľ/riaditeľka Materskej školy č. 173, 922 07 Pečeňady

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
a) Vzdelanie § 11 ods.1 písm. d) zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
b) najmenej päť rokov pedagogickej praxe
c) dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou
Iné kritériá a požiadavky:
a) ovládanie štátneho jazyka
b) znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti a komunikatívnosť
c) zdravotná spôsobilosť
d) bezúhonnosť § 15 zákona č. 138/2019 Z.z
Zoznam požadovaných dokladov:
a) písomná prihláška do výberového konania
b) štruktúrovaný životopis
c) potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
d) overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
e) overený doklad o absolvovaní prvej atestácie
f) písomný návrh Koncepcie rozvoja materskej školy
g) čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
h) lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľky materskej školy

Dátum a miesto podania prihlášky:
Prihlášky zasielajte do 24.04.2020 do 12.00 hodiny (piatok).V zalepenej obálke označenej nápisom
“NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽA/ RIADITEĽKY
MATERSKEJ ŠKOLY PEČEŇADY“ na adresu: Obec Pečeňady, Obecný úrad č. 93, 922 07 Pečeňady
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky.
Termín, miesto a čas výberového konania budú uchádzačom oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím.

V Pečeňadoch, 23.03.2020
Ladislav Boháčik
Starosta obce
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