OBEC TREBOSTOVO
Hlavná 113/2, 038 41 Trebostovo
Číslo:106/2022-Ti

Trebostovo 20.05.2022

Obec Trebostovo 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 v súlade §5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Trebostovo, Potočná 9, Trebostovo
s predpokladaným nástupom od 01.09.2022

Kvalifikačné požiadavky a iné predpoklady:
- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti a pre príslušný druh a typ
školy podľa zákona MŠVVaŠ SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej
kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- znalosť príslušnej školskej legislatívy,
- orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,
- znalosť práce PC (Word, Excel, internet),
- osobnostné a morálne predpoklady,
- vítané sú skúsenosti v oblasti riadenia materských škôl.
Požadované doklady:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
- štruktúrovaný profesijný životopis (prípadne doplnený o doklad o absolvovaní
ďalšieho vzdelávania, publikačnú činnosť, súpis realizovaných projektov aj s odkazom
na referenčnú osobu)
- písomný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy, rozsah max. 3
strany
- odpis z registra trestov (poprípade čestné prehlásenie o podaní žiadosti odpisu z
registra trestov)
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon
činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
- ďalšie doklady preukazujúce špeciálne znalosti alebo osobnostné predpoklady

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
Prihlášku a ďalšie požadované doklady pošlite alebo osobne doručte v uzatvorenej obálke
s označením „Výberové konanie MŠ - NEOTVÁRAŤ“ s uvedením odosielateľa najneskôr
do 10.06.2022 na adresu zriaďovateľa:
Obec Trebostovo
Hlavná 113/2
038 41 Trebostovo
Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí
spĺňajú požadované predpoklady účasti na výberovom konaní, najmenej 7 dní pred jeho
konaním.
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po
stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.
Ďalšie informácie:
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ivan Trimaj
starosta obce

