Obec Kopčany, Kollárova 318/13, 908 48 Kopčany
Obec Kopčany v zmysle § 4 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 riaditeľ/ka

Materskej školy, Štefánikovo námestie 610, Kopčany
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:
 Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva, vedy a výskumu Slovenskej
republiky č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 ovládanie štátneho jazyka
 znalosť príslušnej školskej legislatívy
 predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov: spôsobilosť na
právne úkony v plnom rozsahu
 znalosť práce s PC
 flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

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 v znení neskorších
predpisov

Predpokladaný nástup
 02. september 2022

Zoznam požadovaných dokladov






písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška)
úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom požadovanom vzdelaní
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
profesijný štruktúrovaný životopis







písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v rozsahu max. 4 strán)
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných
dokladoch

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi žiadame
zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 04.07.2022 do 12:00 hod. na adresu zriaďovateľa: Obec
Kopčany, Kollárova 318/13, 908 48 Kopčany . Obálku označte heslom „Výberové konanie–
riaditeľ MŠ - neotvárať„ s uvedením odosielateľa.
Rozhodujúci je dátum prijatia žiadosti na pečiatke podateľne obecného úradu. Prihlášky uchádzačov
doručené po stanovenom termíne nebudú do výberového konania zaradené.
Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované
podmienky účasti na výberovom konaní rada školy najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kopčanoch 07. júna 2022
Ing. Dušan Dubeký,v.r.
Starosta obce
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