OBEC KUNERAD, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00648892 , DIČ: 2020638994, oukunerad@rajec.net
č.tel: 041/5493713, www.obeckunerad.sk

Oznámenie ovyhlásení výberového konania
Obec Kunerad v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vy h l asuj e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Materskej školy, Kunerad 213
spredpokladaným nástupom od 1.júla 2019.
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Predpokladaný nástup: 01.07.2019
Mzdové ohodnotenie: 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
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
1. osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa
zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov,
2. najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe
3. absolvovanie 1.atestácie, (1.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
4. bezúhonnosť
5. zdravotná spôsobilosť
Zoznam požadovaných dokladov:
 písomná prihláška do výberového konania
 overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 doklad o absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhrady
 štruktúrovaný profesijný životopis
 doklad o dĺžke pedagogickej praxe
 písomné spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy
 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto predkladania žiadosti o účasť vo výberovom konaní:
Prihlášky spolu s požadovanými dokladmi, v súlade s kvalifikačnými predpokladmi a požiadavkami,
doručte osobne na obecný úrad v Kunerade alebo na adresu:
Obec Kunerad, Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice
v termíne do 20.05.2019 vrátane do 15,30 hod (rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne)
v uzatvorenej obálke s označením :
Výberové konanie na riaditeľa MŠ vKunerade – NEOTVÁRAŤ“
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky ,termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia
(Rada školy pri MŠ Kunerad) písomne najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
V Kunerade, dňa: 17.4.2019

Mgr.Monika Kavecká, MHA,MPH
starosta obce

