OBEC

ZÁLESIE

Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie
Oznámenie o vyhlásení výberového konania
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Zálesí
Obec Zálesie v súlade s § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľa Materskej školy v Zálesí s predpokladaným nástupom od 1. 3. 2019
Požadované kvalifikačné a iné predpoklady:













kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písmena b)
Zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. požadovaným stupňom vzdelania pre učiteľa
materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie
vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
bezúhonnosť
osobnostné a morálne predpoklady
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
znalosť príslušnej školskej legislatívy
orientácia vproblematike predprimárneho vzdelávania
znalosť práce PC (Word, Excel, internet)
vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl

Zoznam požadovaných dokladov:









prihláška do výberového konania
štruktúrovaný životopis
overené kópie dokladov odosiahnutom požadovanom vzdelaní
overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie
kópie dokladov o absolvovanom ďalšom vzdelávaní
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca
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písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy na 5 ročné funkčné obdobie
v rozsahu 3 strán
písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Prihlášku
do
výberového
konania
s požadovanými
dokladmi
je
potrebné
doručiť/zaslaťv zalepenej obálke v lehote do 15. 2. 2019 do 12 hod. (rozhodujúci je dátum
poštovej pečiatky) na adresu: Obec Zálesie, Trojičné nám. č. 1, 900 287 Zálesie
s označením: „Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ–NEOTVÁRAŤ!“
Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámené uchádzačovi, ktorý spĺňa
požadované kvalifikačné a iné predpoklady a doložil všetky požadované doklady, najmenej 7
dní pred jeho uskutočnením.
Tel. kontakt: Obecný úrad Zálesie 02 45 946 013, e-mail: ou@obeczalesie.sk

V Zálesí, dňa 21. 1. 2019
Ing. Marián Perger
starosta obce Zálesie
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