Obec

Neded

Obecný úrad, Hlavná č. 844, Neded 92585
IČO: 00306100; DIČ: 2021024027

Dátum: 23.12.2020

Číslo: 103112020/0U

Obec Neded v zmysle § 3 a 4 zákona NR SR č. 59612003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona 55212003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v mení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ

KONANIE

na funkciu
riaditeľa (-ky) Materskej školy, Baláta 134, Neded
s nástupom od 01.03.2020.

Požadovanými predpokladmi sú:
Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odbomých zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v súlade s vyhláškou č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odbomých zamestnancov v mení neskorších predpisov,
bezúhonnosť, v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť, v zmysle § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z.z.,
ovládanie štátneho jazyka,
vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
znalosť a orientácia v školskej legislatíve materskej školy,
malosť práce na PC (World, Excel, intemet),
osobnostné a morálne predpoklady.
Požadované doklady:
prihláška do výberového konania
overená kópia dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
profesijný životopis,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti,
overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
doklad o potvrdení dÍžky pedagogickej činnosti,
koncepčný zámer rozvoja školy (1-2 strany/ A4),
písomný súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z.
Termín podania prihlášky: do 29.01.2021, do 12,00 hod.
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť
v uzatvorenej obálke s označením:
"Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy, Baláta 134, Neded - NEOTVÁRAŤ"
na adresu: Obec Neded - Obecný úrad, Hlavná č. 844,925 85 Neded.
a
Termín, čas a miesto výberového konania bude omámené uchádzačom, ktori splnili podmienky
výberového konania, najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
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