Zriaďovateľ:

OBEC BRESTOVEC
946 17 Brestovec č. 86, IČO: 00306380
zastúpená starostom obce Petrom Tóthom podľa ustanovenia § 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 práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky/
Materskej školy s VJM – Óvoda, Brestovec č. 83
s nástupom od 15. decembra 2018
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky
 splnenie kvalifikačných predpokladov a osobitných kvalifikačných požiadaviek v zmysle
vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.437/2009, ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v materskej škole
 ovládanie štátneho a maďarského jazyka
 osobnostné a morálne predpoklady - komunikačné, riadiace a organizačné schopnosti
 znalosť práce s PC
 znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
 znalosť pracovnoprávnych predpisov
 vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu
 občianska bezúhonnosť

Zoznam požadovaných dokladov
žiadosť o účasť na výberovom konaní
najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, absolvovanie 1. atestácie
doklad o dĺžke pedagogickej činnosti - praxe
– aj v jazyku maďarskom
aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
pedagogickej činnosti
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
ti všetkých údajov uvádzaných vo všetkých požadovaných
dokladoch

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr
do 13:00 hod. 16. novembra 2018 na adresu: Obec Brestovec , Brestovec 86, 946 17
Brestovec.
Zalepenú obálku označte heslom „VK – riaditeľ materskej školy, NEOTVÁRAŤ“.
Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
predpoklady oznámený písomne radou školy, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Ďalšie informácie:
Obecný úrad Brestovec 035/77 800 83
e-mail: obec@brestovec.eu
web stránka obce: www.brestovec.eu

Brestovec, dňa 08. októbra 2018

Peter Tóth
starosta obce Brestovec

