OBEC PRÍBOVCE
Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce
IČO 00316849, DIČ 2020594917, územný kód obce 512524
Naše číslo 149/2017

V Príbovciach, 10. marca 2017

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa materskej školy
Obec Príbovce podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 596/2003
Z.z.“) a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 552/2003 Z.z.“)
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Príbovce, (ďalej len "výberové
konanie").
Riaditeľom sa podľa § 3 zákona č. 552/2003 Z.z., § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. a vyhlášky MŠ
SR 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č. 437/2009 Z.z.), v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, môže stať fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné predpoklady
a požiadavky:
a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) je bezúhonná,
c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
1. kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa časti I. prílohy č. 1 k vyhláške č.
437/2009 Z.z.,
2. má vykonanú prvú atestáciu pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň
vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca,
3. ku dňu uskutočnenia výberového konania má najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo
najmenej päť rokov odbornej činnosti,
4. najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického
zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie,
d) má zdravotnú spôsobilosť, ktorou sa rozumie
1. telesná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
2. duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti,
e) ovláda štátny jazyk.
K žiadosti o účasť na výberovom konaní je potrebné priložiť originály alebo osvedčené kópie
nasledovných dokladov:
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- výpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace,
- doklady o ukončenom požadovanom stupni vzdelania,
- osvedčenie o prvej atestácii pre príslušnú kategóriu alebo podkategóriu a príslušný stupeň
vzdelania a odbor vzdelania pedagogického zamestnanca,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti (potvrdenie o zamestnaní),
- návrh koncepcie rozvoja školy,
- lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa,
- lekárske potvrdenie o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie riaditeľa,
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- doklad o vykonaní skúšky zo štátneho jazyka alebo maturitné vysvedčenie, ak uchádzač úspešne
vykonal maturitnú skúšku zo štátneho jazyka,
- súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených na predložených dokladoch na použitie pre
potreby výberového konania.

Žiadosti o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi sa doručujú v zalepenej obálke na
adresu: Obec Príbovce, Obecný úrad, Príbovce 184, 038 42 Príbovce, do 12:00 hod. dňa 12. apríla
2017. Obálka musí byť označená odosielateľom a textom „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ
MŠ, NEOTVÁRAŤ!“.
Uchádzača, ktorý spĺňa stanovené predpoklady, výberová komisia pozve na výberové konanie
najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.

Ing. Jaroslav Brzák, PhD.
starosta
Toto oznámenie o vyhlásení bolo zverejnené na úradnej tabuli ...................................
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