Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta riaditeľ/ka
MŠ Licince

OBEC LICINCE č. 40
Zastúpená starostom obce Licince Ing. Ladislavom Miklóšom
vyhlasuje výberové konanie
v zmysle ustanovení §4 odst. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v spojení s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov
na obsadenie miesta
riaditeľa/ky Materská škola Licince č. 27


















Kvalifikačné predpoklady a požiadavky
odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z.z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 zákona č. 596/2003 Z. z. –
osobnostné a morálne predpoklady,
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov, rezortných predpisov a znalosť
problematiky riadenia školy,
spoľahlivosť, samostatnosť, flexibilita, komunikatívnosť,
ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z.z.
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
znalosti práce s PC (word, excel, power point),
občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a, b,c) zákona č. 138/2019 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z.
Uchádzač/ka k žiadosti o účasť na výberovom konaní je povinný/á doložiť:
písomná prihláška do výberového konania s uvedením telefonického respektíve
emailového kontaktu,
štrukturovaný profesijný životopis,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov
pedagogickej činnosti,
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako 3 mesiace),
písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja MŠ v rozsahu 1-4 strán/A4,
možnosť odprezentovať



písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby
výberového konania v zmysle zákona č 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov v znení:
Termín podania prihlášky: do 26.05.2022 do 12:00 hod.
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na
adresu:
Obec Licince č. 40
04914 Licince
v uzatvorenej obálke označenej: „neotvárať – výberové konanie na funkciu
riaditeľa/ky MŠ
04914 Licince
Informácia pre uchádzača:
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového
konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaradené po
termíne sa do konania nezaradia.
Termín, miesto a čas výberového konania oznámi Rada školy Licince prihláseným
uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho
konaním.
Výberové konanie v materskej škole, ktoré riadi Rada školy pri MŠ Licince č. 27,
v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov by malo prebehnúť do 03.06.2022.
Predpokladaný termín nástupu je od: 06.06.2022

V Licinciach 09.05.2022

Ing. Ladislav Miklóš
starosta obce Licince

