Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64 Braväcovo
Starosta obce Braväcovo
v zmysle § 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
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Braväcovo 195, 976 64 Braväcovo
Kvalifikačné predpoklady:
1. odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre
príslušný druh a typ 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 v znení
neskorších predpisov,
2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
3. vykonanie I. atestácie.
Iné kritériá a požiadavky:
1. bezúhonnosť
2. zdravotná spôsobilosť,
3. ovládanie štátneho jazyka,
4. znalosť práce s PC
5. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva,
6. znalosť pracovnoprávnych predpisov,
7. riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní,
2. overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
3. overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie (alebo 1. kvalifikačnej skúšky alebo
jej náhrady),
4. doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
5. potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
6. preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon riaditeľa,
7. profesijný životopis,
8. návrh rozvoja koncepcie materskej školy,
9. písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového
konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Miesto predkladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní (poštou alebo osobne):
Obec Braväcovo, Braväcovo 196, 976 64 Braväcovo
Termín ukončenia prijímania žiadostí:
30. november 2017 do 14.00 hod.
Obálku s požadovanými dokladmi označte nápisom „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ NEOTVÁRAŤ“.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
V Braväcove, dňa 10.11.2017
Ing. Peter Baliak
starosta obce
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