OBEC JAKUBOVA VOĽA
Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves
J

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

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 predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy , Jakubova Voľa 52, 082 56 Pečovská Nová Ves
s predpokladaným nástupom 1. januára 2020






Kvalifikačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre materské školy alebo
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného
študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a v zmysle 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 v znení neskorších predpisov
absolvovanie 1. atestácie
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky a kritériá:








spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Požadované doklady







písomná vlastnoručne podpísaná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania
úradne osvedčená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní
úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutí kariérového stupňa pedagogický zamestnanec
s prvou atestáciou podľa § 28 ods. 2 písm. c) v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
potvrdenie o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
štruktúrovaný profesijný životopis











čestné prehlásenie o bezúhonnosti
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca, vydané lekárom so špecializáciou v špecializačnom
odbore všeobecné lekárstvo
vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných
dokladoch
písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Termín a miesto podania žiadosti


písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi doručte
v zalepenej obálke osobne alebo poštou na adresu :

Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves.



Obálku označte heslom: Výberové konanie – Materská škola Jakubova Voľa 52 – Neotvárať!
Termín podávania prihlášok do 05. 12. 2019 do 15.30 hod.
Upozornenie:
Rozhodujúcim je dátum a hodina doručenia, nie dátum poštovej podacej pečiatky!
Za oneskorene doručené a neúplné žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

Termín a miesto výberového konania


budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, najmenej
7 dní pred jeho konaním.

V Jakubovej Voli 12. 11. 2019

Ing. Magdaléna Sasaráková v. r.
starostka obce

Zverejnené: 12. 11. 2019

