Obec Malé Dvorníky
v y h l a s u j e podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa/-ky Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Malých Dvorníkoch
s nástupom od 1.9.2017
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:





odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný
druh a typ školy zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle v zmysle 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,
absolvovanie 1. Atestácie (§ 6 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z.z.)
najmenej päť rokov pedagogickej praxe (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z.)

Ďalšie požiadavky a kritériá:







bezúhonnosť (§ 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009
zdravotná spôsobilosť (§ 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.)
ovládanie štátneho jazyka (§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z.z.)
znalosť práce s PC (ovládanie kancelárskeho balíka, práca s e-mailom, internetom a i.)
znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť školstva
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

Požadované doklady:

- písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
- štruktúrovaný profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
- písomne spracovaná koncepcia pre príslušnú základnú školu,
- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky zasielajte v termíne do 10.08.2017 do 12,00 hod. na adresu:
Obecný úrad, Dunajskostredská 153/1, 929-01 Malé Dvorníky
Obálku označte:
„Výberové konanie – Základnej školy s VJM Malé Dvorníky -Neotvárať „
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude
termín a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Malých Dvorníkoch, dňa 12.7.2017
Ing. Zoltán Marczell, starosta obce

