
OBEC HRUŠTÍN
Kultúrna 468/2
029 52 Hruštín

Oznámenie o vyhlásení výberového kon ania

Obec Hruštín v zmysle 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 zákona Č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝ BE R OVÉ KO N A NI E

na obsadenie miesta riaditel'a Ma ters kej školy Hruštín, Pod brehom 207/5, Hruštín
s predpokladaným ná stupom od 01.08.201 9

Požadovan é podmienky na od bornost' uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre príslušný druh a typ školy alebo

školského zariadenia podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších
predpisov alebo úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie l. stupňa

podľa citovanej vyhlášky,
• výkon pedagogickej č innosti minimálne 5 rokov,
• absolvovanie l . atestácie (I . kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady).

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť,

• zdravotná spôsobilosť.

• ovládanie štátneho jazyka.
• komunikačné. organizačné a riadiace schopnosti.

Zozna m dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového kon ania:
• prihláška do výberové ho konania.
• overená kópia dokladov o vzdelaní,
• štruktúrovaný profesijný životop is.
• písomne spracovaná koncepcia návrhu rozvoja príslušnej školy (školského zariadenia).
• doklad o dlžke pedagogickej praxe,
• čestné vyhlásenie uchádzača. že nemá záznam v registri trestov.

• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsob ilosti na výkon pedagogickej
činnosti.

• čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zaradenie do platovej triedy:
V zmysle nariadenia vlády SR Č. 388/2018 Z. z. ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice

platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v závislosti od kvalifikácie
a počtu rokov započítanej praxe a riadiaci príplatok. po skončení skúšobnej doby možnosť

osobného príplatku.



Termín podania prihlášky :

Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť do 10.06.2019 na
adresu: Obecný úrad Hruštín, Kultúrna 468/2, 029 52 Hruštín

Vyhlasovatel' výberové ho konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespl ňaj ú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po určenom termíne sa do
konania nezaradia.
Obálku označte heslom: "Výberové konanie - riaditel' MŠ NEOrVÁRAŤ!"
Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi rada školy tým uchádzačom, ktorí
spÍňaj ú kritériá vyhláseného výberové ho konania a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

V Hruštínc 10.05.2019

~
./ r.-- --0

j

\

O , I
<:) <

<!' ./

~l~ ,;

Mgr. Franti ck~~
starosta o ce


