Obec Nitrianske Rudno
Sídlo:
Zastúpenie:
IČO:

Hlavná ul. č. 1, 972 26 Nitrianske Rudno
Robert Štrbák, starosta obce
318 345

V súlade s ustanoveniami § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 o výkone prác
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ / riaditeľka Materskej školy Nitrianske Rudno
(s právnou subjektivitou)
Kvalifikačné predpoklady:




odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre príslušný druh a typ školy podľa 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,
vykonanie 1. atestácie v zmysle § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.

Kritéria a požiadavky:







občianska a morálna bezúhonnosť,
organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti,
ovládanie štátneho jazyka,
orientácia v aktuálnych otázkach školstva a znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov,
základy práce s PC a používania internetu,
flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Výhodou bude:
 prax a skúsenosti s riadením materskej školy.
Zoznam požadovaných dokladov uchádzača do výberového konania:








prihláška do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis, kontakty,
overené doklady o vzdelaní,
doklad o dĺžke odbornej a pedagogickej praxi,
doklad bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy (2 – 3 strany),
písomný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 13 a § 14 zákona NR SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi poslať alebo osobne doručiť
v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE MŠ – NEOTVÁRAŤ“
najneskôr 9. 11. 2018 (piatok) do 12,00 hod. na adresu:
Obec Nitrianske Rudno, Obecný úrad, Hlavná ul. 1, 972 26 Nitrianske Rudno.
Termín a miesto výberového konania písomne oznámi uchádzačom Rada školy pri MŠ Nitrianske
Rudno najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Nástup do zamestnania 1. januára 2019.
Vyhlasovateľ výberového konania nezaradí do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú
kvalifikačné predpoklady, predložia neúplné požadované doklady alebo doručia prihlášku po
termíne uzávierky.
Bližšie informácie:
Obecný úrad, Hlavná ul. 1, 972 26 Nitrianske Rudno,  046 / 5455 076, 5455 670.

Nitrianske Rudno, 29. 10. 2018

Robert Štrbák
starosta obce Nitrianske Rudno

