
Obec Ďurďošík

Obecný úrad Ďurďošík 13, 044 45, okres Košice - okolie

Obec Ďurďošík, zastúpená starostkou obce Ivetou Hadašovou v zmysle & 4 ods. 1 zákona
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v znení % 5 zákona č. 552/2003 Z. z. 0 výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje dňom 4. júla 2022

výberové konanie

na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Ďurďošík 69.

Predpoklady apožiadavky na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického
zamestnanca — riaditeľa MŠ:

. kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii učiteľ
materskej školy podľa 5 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 138/2019Z. z. a vyhlášky č. 1/2020 Z.z.,
. splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
podľa š 39 ods. 3 pís. b) zákona č. 138/2019Z. z.,

ozdravotná (telesná a duševná) spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti riaditeľa MŠ
podľa & 16 zákona č. 138/2019Z. z..
. ovládanie štátneho jazyka podľa Š 17 zákona č. 138/2019Z. Z.,
Obezúhonnosťv zmysle 5 15, © 15a a 5 15b zákona č. 138/2019Z. z.,
onajmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania
podľa 5 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

Dalšie požiadavky:
manažérske a komunikačné schopnosti,
znalosť práce na PC.

Zoznam požadovanýchdokladov:
. prihláška do výberového konania,
. doklad o najvyššom vzdelaní na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ a podkategórii
učiteľ materskej školy (overená kópia),
. štruktúrovaný profesijný životopis,
Opísomný návrh koncepcie rozvoja školy podľa & 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti riaditeľa MŠ,
cpotvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti od zamestnávateľa (minimáine 5 rokov
pedagogickej činnosti),
. čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle 5 3 ods.7 písm. a), c) a e)
a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.,
. čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti, o skutočnosti, že voči jeho osobe nie je vznesené
obvinenie a o skutočnosti, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba podľa 5 15a zákona č.
138/2019Z. z.,
. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prihláške a v prílohách.



Nepovinná dokumentácia:
. doklad o úspešnom absolvovaní základného programu funkčného vzdelávania a. iné dokumenty, certifikáty z už absolvovaných vzdelávaní (fotokópie).

Ďalšie požiadavky:

. manažérske a komunikačné schopnosti,

. znalosť práce na PC.

Osobné údaje uchádzačov budú spracované za účelom vykonania výberového konania nan_„ldýu. „z,. tuhla n_n. n __„1, „._.._ . __._...:„ to „_ _uJ, „v- o 1 n _ J,. 1._!_.__ 1_\ _,Ľl_,.._,_ ! 1 nm!“ nimmulu lldUlLCl d. DÁULy. [\ULb'dll bpldbUlelldJClid Lamauc 8 IJ Uub. l P1511]. U) LMUUČ, U. 1 01 LUl 0Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie
nájdete na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v časti „Ochrana
osobných údajov“.

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť do 21. júla 2022 (vrátane) na adresu:
Obce Lurďošík
Qbecný úrad
Dur 'ošík 13
044 45

Uzavretú obálku označte: „Výberové konanie - riaditeľ MŠ“ „Neotvárať!“
Predpokladaný nástup do funkcie: 10. 09.2022
Základná zložka platu je na úrovni minimálne 5. platovej tarify pracovnej triedy ] v zmyslezákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme & o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne, nebudú
zaradené do výberového konania. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín amiesto výberového konania oznámený
písomne, najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Ivetavíiíadašová
starostka


