Vyhlásenie výberového konania

Vyhlasovateľ:

Obec Vieska nad Žitavou

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene
a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Vyhlasujem výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Vieska nad Žitavou
s poldennou prevádzkou.
Kvalifkačné predpoklady





Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Ukončený základný modul programu funkčného vzdelávania
Najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnost
5 rokov zaradenia v kategórii samostatný pedagogický zamestnanec

Iné požiadavky









Skúsenosť s prípravou projektov a získavaním zdrojov z fondov EU, nadácií, grantových
programov
Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
Bezúhonnosť,
Zdravotná spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať,
Znalosť školskej legislatvy
Ovládanie štátneho jazyka
Organizačné schopnost
Komunikatvnosť

Požadované doklady












Žiadosť o zaradenie do výberového konania
Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
Overený doklad o ukončenom základnom module
výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Čestné vyhlásenie o bezúhonnost
Profesijný životopis
Doklady o dĺžke výkonu pedagogickej činnost /fotodokumentácia / a preukázanie zaradenia
do kategórie učiteľ /fotodokumentácia/
Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilost podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z.z.
Písomný návrh koncepcie rozvoja školy
Súhlas uchádzača na použite osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so
zákonom
Fotodokumentácia preukazujúca riadenie projektov z EU, nadácií, grantových programov.



Prihlášky zasielajte v zalepenej obálke poštou , alebo do podateľne Obecného úradu vo
Vieske nad Žitavou počas pracovného času. Uzávierka prijímania prihlášok je 7.10.2022
vrátane. Rozhodujúca je pečiatka podateľne vyhlasovateľa. Prihlášky prijaté po termíne sa do
výberového konania nezaradia.

Prihlášky s označením „Výberové konanie Materská škola Vieska nad Žitavou“ posielajte poštou na
adresu
Obec Vieska nad Žitavou
Obecný úrad Vieska nad Žitavou 64
951 52

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky,
oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Vo Vieske nad Žitavou, 16.9.2022

Štefan Mladý, starosta obce

