MESTO SEČOVCE
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Mesto Sečovce, v zastúpení PaedDr. Dominikom Frajkorom, primátorom mesta, podľa
ustanovenia § 4 zákona 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 v súlade s § 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 Jarná 20, 078 01
Sečovce s predpokladaným termínom nástupu 01.08.2022
Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
-

podľa §39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) činnosť
vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa:

a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v podkategórii
pedagogického zamestnanca - podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 11 zákona - t.j.
najmenej úplné stredné odborné vzdelanie, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(Príloha č. 1)
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec – podľa
§ 29 zákona
c) podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho
pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca – podľa § 47 zákona
Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie
riaditeľa sa nevyžaduje do 31.decembra 2022. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec,
ktorý nezískal profesijné kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca
alebo vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje funkčné
vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na manažment výchovy a
vzdelávania do 31. augusta 2026.

d) splnenie podmienky - ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti
Uchádzač musí spĺňať ďalšie predpoklady podľa zákona :
- zdravotná spôsobilosť (podľa §16 zákona),
- bezúhonnosť (podľa §15 zákona),
- ovládanie štátneho jazyka (podľa §17 zákona),
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Ďalšie požiadavky
- znalosť príslušnej legislatívy,
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
Zoznam požadovaných dokladov:
- prihláška do výberového konania,
- štrukturovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (max. 2 strany A4),
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
- súhlas uchádzača 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

Platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok: 10.06.2022 do 14:00 hod.
Prihlášky v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – MŠ Jarná Sečovce - neotvárať"
posielajte na adresu: Mesto Sečovce, Nám.sv.Cyrila a Metoda 43/27 078 01 Sečovce.
Termín a miesto výberového konania budú prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady, oznámené písomne.

V Sečovciach 17. 05. 2022

…………………………
PaedDr. Dominik Frajkor,
primátor mesta

