
OBEC OCHTINÁ
049 35 Ochtiná 52

obec@obecochtina.sk

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a
Materskej školy Ochtiná

Obec Ochtiná Podl'a § 5 ods. 3 zákonaNR SR ě. 5521 2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom
záujme vzneníneskoršíchpredpisovavsúlades § 3 a§4zákona č.5961103Z.z.ošiátnej
sPráve v Školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom
Č.138/2019 Z. z. o pedagogických a odbomých zamestnancoch a zákonom ě.24512008 Z. z. o
výchove avzdelávaní (školský zákon)v zneni neskorších predpisov vyhlasuje

VÝnEROVE KONANIE
na obsadenie funkcie riaditel'a Materske školy, ochtiná 51

s predpokladaným nástupom do funkcie od01.08.2022.
KvalifikaČné PredPoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického
zamestnanca § 39 ods. 3 zákona Č.13812019 Z. z. a osobitné kvalifikačné predpoklady:

' kvalifikaČné PredPoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v
Podkategórii Pedagogického zamestnanca (§l0), získanie vyZádovaneho stupňa
vzdelania v PrísluŠnom odbore vzdelávania alebo študijnom oábo.. a v príslušnom
študijnom programe (§1l a §l2)

' bezúhonnost' (§ 15 zákona č. 13812019 Z. z. o pedagogických a odbomých
Zamestnancoch a § 3 zakona č.55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záuime)

. zdravotná spósobilost', (§ 16 ),

. ovládanie štátneho jazyka (§17)

. najmenej pát'rokov pedagogickej činnosti (§3 zákona č. 59612003 Z. z)

Ďašie oožiadavkv a kritériá:
. znalost'príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy
. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
. asertivita, flexibilita, zodpovednost', spol'ahlivost'
. aktívna znalost'práce s PC (Word, Excel, Internet)
. spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

o písomná žiadost'o zaradenie do výberového konania (prihláška),



' overené kóPie dokladov o dosiahnutom vzdelani, fotokópie d'alších dokladov
Preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)

o profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný d,otazník,
o potvrdenie o dÍžke pedagogickej činnosti,
. písomný návrh koncepcie rozvojaškoly

' lekarske Potvrdenie o zdravotnej spósobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce
učitel'a a vedúceho pedagogického zamestnanca

' PÍsomný súhlas, uchádzaěa s použitím osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmYsle zákona č. l8l20l8 Z, z, o olh.un. osobn}ch údu;o,u a o zmene a
doplnení niektoých zákonov

Doplňuj úce informácie pre uchádzačov
osobné Údaje uchádzaěov budú spracované za účelom vykonania výberového konania
na funkciu riaditel'a školy. Rozsah spracovania je na žaktua" 5 i: oas. 1 písm. b)
zákona 1812018 Z.z. o ochrane osobných údajóv a o zmene a doplnení niektoých
zákonov,

Platové Podmienky sú urČené podl'a zákona ě. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektoých
zamestnancov Pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v nadváznosti na zákon 138l20t9 Z,z. runkený plat bude ,turrou"ný podl'a
dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a ptnenia pracovných úloh.

PÍsomnú Žiadost' o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými
dokladmi doruČte osobne alebo poštou na adresu Obec Ochtiná, 049 35^och tiná 52,
termín ukonČenia prijímania prihlášok: 30.06.2022 do 12.00 hod., obálku označte
heslom ,,Výberové konanie - Materská škola, ochtiná 51 - NEóŤvÁnnt.''

PÍsomne oznámi Prihláseným uchádzačom, ktorí spÍraln požadované podmienky účastina výberovom konaní Rada školy najmenej 7 dní pied jeho konaním.

VYhlasovatel'výberového konania si vyhradzuje právo nezaradit' do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespíňa; ú požadované podmienky

Ochtiná, 08.06.2022 ,l

PhDr. Július Rusnák
starosta obce


