Obec Dubová
Obecný úrad, Hlavná č. 39, 900 90 Dubová
(: 033/6429324; fax:033/6409701; starosta: 0911918939; starosta@dubova.sk
Obec Dubová, podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR 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
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Materskej školy, Hlavná č. 22, 900 90 Dubová
s nástupom od 1. januára 2018
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
splnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 6, § 7 a § 34 zákona NR SR č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov;
•
najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z.);
•
ovládanie štátneho jazyka a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku;
•
telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.;
•
bezúhonnosť podľa § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.;
•
znalosť a orientácia právnych predpisov z oblasti školstva;
•
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti;
•
aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií (word, excel, internet).
Zoznam požadovaných dokladov:
•
písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania;
•
štruktúrovaný profesijný životopis, vyplnený osobný dotazník;
•
overené kópie dokladov o vzdelaní (o absolvovaní stredoškolského vzdelania alebo
vysokoškolského v požadovanom študijnom odbore, Osvedčenie o získaní I. atestácie);
•
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti;
•
písomný návrh vlastnej koncepcie rozvoja materskej školy (max. 2 strany);
•
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace);
•
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon činnosti učiteľa a
vedúceho pedagogického zamestnanca (§ 10 zákona č. 317/2009 Z. z.);
•
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov;
•
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti.
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do
20. novembra 2017 (do 12,00 hod.) na adresu: Obec Dubová, Hlavná č. 39, 900 90 Dubová. Obálku
označte heslom „Výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku materskej školy – neotvárať!“ Uchádzačom,
ktorí splnia uvedené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne (najmenej 7
dní pred jeho uskutočnením).

podpísané v.r.

Ľudovít Ružička
starosta obce
Dubová 23.10.2017

