
Zriad'ovatel' OBEC NIŽNÝ KRUCOV, Nižný Krucov 48,
09301 Vranov and Topl'ou

v Yh l a s uje v zmysle § 4 zákona c. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisova § 5 zákona c. 552/2003 Z.z.

o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadeníe funkcíe
riaditela/-ky Materskej školy v Nižnom Krucove

Požadované kvalifikacné predpoklady pre uchádzacov:
-odborná a pedagogická spôsobilost požadovaná pre daný druh a typ školy podla § 34 ods. 2 písm. a z.

c. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisova v zmysle vyhlášky
MŠ SR c. 437/~009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikacné predpoklady a osobitné kvalifikacné požiadavky pre

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších zmien,
-vykonanie l. atestácie alebo jej náhrady v zmysle § 34 ods. 2 písm. b, § 49 ods. 7 a 61 ods. 7 zákona c.

317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien,
- najmenej pät rokov pedagogickej praxe,

Iné kritériá a požiadavky:
- znalost príslušnej legislatívy,

-komunikatívnost,

- riadiace a organizacné schopnosti,
-osobné a morálne predpoklady,
-zdravotná spôsobilost na prácu,

- spôsobilost používat slovenský jazyk v úradnom styku,
-práca s pocítacom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré úcastník predkladá'do výberového konania:
-prihláška do výberového konania,

-profesijný životopis,
-overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní l. atestácie alebo jej náhrady,

-doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
-potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,

-písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja materskej školy
v rozsahu 1-2 strany A4,

- písomný súhlas uchádzaca na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle §
II zákona c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobnýc;húdajov v znení neskorších zmien.

Prihlášky zasielajte do 10.00 hod. v termíne do 09.6.2017 na adresu: OBEC NIŽNÝ KRUCOV,
Obecný úrad Nižný Krucov 48, 093 01 Vranov nad Topl'ou

Obálku oznacte: "Výberové konanie - riaditel' MŠ".
" Neotvárat'"

Vyhlasovatel výberového konania si vyhradzuje právo nezaradit do výberového konania uchádzacov,
ktorí nespÍnajú požadované podmienky. Uchádzacom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového

konania oznámený písomnej najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Nižnom Krucove 31.05.2017

IyIgr Vladimíra Hermanovská
OBEC NiŽNÝ KRUCOV' J>tarostka obce

Obeeny úrad t.48

83 of Vranov nad Toprou
115 DlC.:2020130,


