Obec Martin nad Žitavou
zastúpená starostom obce Slavomírom Fabianom
v súlade s § 4 ods. 1 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 § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa /ky/
Materskej školy Martin nad Žitavou č. 137
Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie
miesta riaditeľa Materskej školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov








vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
občianska bezúhonnosť
znalosť príslušnej legislatívy
organizačné a riadiace schopnosti
osobné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov









prihláška do výberového konania
doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnej skúške
doklad o absolvovaní 1. atestácie
doklad o dĺžke pedagogickej praxe
profesijný životopis
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
návrh koncepcie rozvoja školy
čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prihlášku s požadovanými dokladmi a telefonickým kontaktom doručte najneskôr do 28. 02.
2018 do 12:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa
MŠ - neotvárať“ na adresu: Obec Martin nad Žitavou, Obecný úrad č. 130, 953 01 Zlaté
Moravce.
Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred
jeho začiatkom. Možný nástup do funkcie 01. 04. 2018.

Ďalšie informácie: Obec
ocu@martinnadzitavou.sk.

Martin

nad

Žitavou,

tel.

č.

037/6422545,

Martin nad Žitavou dňa 01. 02. 2018
Slavomír Fabián, v. r.
starosta obce
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