Obec Hviezdoslavov, Obecný úrad, 930 41 Hviezdoslavov
Tel. 0315625035, e-mail: ekonom@hviezdoslavov.sk
______________________________________________________________

OZNÁMENIE
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 prepisov obec Hviezdoslavov
vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Hviezdoslavove
(bez právnej subjektivity) s predpokladaným nástupom 20.08.2018.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné
stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- ukončené funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- znalosť školskej legislatívy
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
- prihláška do výberového konania
- vyplnený osobný dotazník (tlačivo ŠEVT)
- overený doklad o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia dokladu)
- doklad o potvrdení dĺžky pedagogickej praxe
- štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti
- koncepčný zámer rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (rozsah 2 strán)
- fotokópie ďalších dokladov preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Prihlášky žiadame poslať do 29.05.2018 do 12.00h na adresu:
Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 93041 Hviezdoslavov (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum
podania na poštovej pečiatke) alebo osobne v podateľni Obecného úradu Hviezdoslavov v zatvorenej
obálke. Na obálku uviesť heslo „Výberové konanie MŠ Hviezdoslavov – neotvárať!“.
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

PhDr. Marek Kúdela
starosta obce

