Obec Pečeňany, Obecný úrad č. 105, 956 36 Rybany
Starosta Obce Pečeňany Bc. Jozef Lukniš v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, 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 ô 5
zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy Pečeňany, s nástupom od 1.októbra 2019
Kvalifikačné predpoklady :
1. vzdelanie pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 31/2009 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe (ô 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.),
3. vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady (§ 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z.z.),
Iné kritéria a požiadavky :
1. ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods.1 pís. d/zákona č. 317/2009 Z.z.),
2. komunikatívnosť uchádzača, schopnosť samostatne riešiť problémové situácie a rozhodovať
vo veciach v zmysle náplne práce riaditeľa školy, práca s PC,
3. bezúhonnosť (§6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 317/2009 Z.z.),
4. zdravotná spôsobilosť ( § 6 ods. 1 písm. c/ zákona č. 317/2009 Z.z.).
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými dokladmi
doručte na Obecný úrad Pečeňany v zalepenej obálke s označením „ Neotvárať – výberové
konanie Materskej školy Pečeňany „. Uzávierka prihlášok je 23.8.2019 do 12 hod.
K žiadosti o zaradenie do výberového konania treba doložiť :
-

kópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní (overená fotokópia)
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (§ 10 zákona č. 317/2009 Z.z.),
návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu max. 1 strany
profesijný životopis a ďalšie podklady o dľžke pedagogickej praxe
súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín a miesto výberového konania budú oznámené uchádzačom, ktorí splnia požadované
podmienky účasti, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Bc. Jozef Lukniš
Starosta obce

