
OBEC SLAVOŠOVCn
049 36 Slavošovce 113
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Výberové konanie na obsadenie miesta riaditel'a

Materskej školy Slavošovce

Obec Slavošovce podl'a § 5 ods. 3 zákonaNR SR č. 5521 2003 Z. z. o qýkone práce vo verejnom
záujmev zneníneskoršíchpredpisov av súlade s § 3 a § 4 zakona č.59612003 Z.z. o štátnej

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom
č.l38l20l9 Z. z. o pedagogickýcha odborných zamestnancoch a zákonom č.24512008 Z. z. o
výchove a vzdeláv aní (školský zákon) v znení neskorších predpisov vyhlasuj e

VÝnEROVE KONANIE

na obsadenie funkcie riaditel'a Materskej školy, Slavošovce 526

s predpokladaným nástupom do funkcie od15.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického

zamestnanca § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. a osobitné kvaliíikačné predpoklady:

. kvalifikaěné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo
v podkategórii pedagogického zamestnanca (§10), získanie vyžadovaného stupňa
vzdelania v príslušnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušnom
študijnom progrírme (§1l a §12). bezúhonnosť (§ 15 zékona ě. I38l20l9 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a § 3 zákona č.55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)

. zdravotná spósobilosť, (§16 ),o ovládanie štátneho jazyka (§17)

. najmenej páť rokov pedagogickej činnosti (§3 zakona č. 59612003 Z.z.)

Ďakie požiadavkv a kritériá:

. znalosť príslušnej legislatívy pre daný druh a typ školy

. riadiace, komunikačné a organizaěné schopnosti

. asertivita, flexibilita, zodpovednosť, spoťahlivosť

. aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, Intemet)

. spósobilosť naprávne úkony v plnom rozsahu



zoznam požadovanÝch dokladov:

. písomnážiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška),
o overoilé kópie dokladov o dosiahnutom vzdelani, fotokópie ďalších dokladov

preukazujúcich získané špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie, a pod.)
o profesijný štrukturovaný životopis, motivaěný list,
o potvrdenie o dlžke pedagogickej činnosti,
o písomný náwh koncepcie rozvoja
. lekarske potvrdenie o zdravotnej spósobilosti (telesnej a duševnej) na výkon práce

uěiteťa a vedúceho pedagogického zamestnanca
o písomný súhlas whádzaěa s použitím osobných údajov pre potreby qýberového

konania v zmysle zékona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a

doplnení niektorych zákonov

Doplňuiúce informácie pre uchádzačov

o osobné údaje uchádzačov budú spracované za úěelom vykonania výberového konania
na funkciu riaditeťa školy. Rozsah spracovaniaje na zák\ade § 13 ods. 1 písm. b) zákona
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

o platové podmienky sú určené podťa zál<ona ě. 55312003 Z.z. o odmeňovaní niektorlých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
v nadviiznosti na zákon l38l20l9 Z.z.FuŇčný plat bude stanovený podl'a dosiahnutého
vzde|ania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

Termín a miesto podania žiadosti

o písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania so všetkými požadovanými
dokladmi doručte osobne alebo poštou na adresu Obec Slavošovce r 049 36 Slavošovce
113,

. termín ukoněenia prijímania prihlášok: 3t.08.2022 do 12.00 hod., obálku označte
heslom ,,Výberové kónanie'- Materská škola, Slavošovce 526 - NEOTVÁRAŤ."

Termín a miesto rrýberového konania

písomne oznirriprihláseným uchádzačom, ktorí spíraln požadované podmienky účasti
na výberovom konaní Rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Vyhlasovatel'výberového konania si vyhradzuje právo nezarudiť do výberového ko,"qania

uchádzačov, ktorí nespíňa.lú požadované podmienky.

Slavošovce, 09.08.2022

^-:

Ing. Stefan
starosta obce


