Obec Korňa
so sídlom: Obecný úrad Korňa 517, 023 21 Korňa
v zastúpení p. Ing. Marianna Bebčáková starostka obce

vyhlasuje
v zmysle ustanovení § 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 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky
Materskej školy Korňa 720, 023 21 Korňa
s predpokladaným termínom nástupu 25.8.2022
1/ Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie
funkcie:
-

odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 odst. 5 zákona č.596/2003 Z. z.
- bezúhonnosť podľa § 15 odst. 1. písm. a ,b, c, zákona č.138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť podľa § 16 odst. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
- ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 odst.1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z.
- vykonanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy
2/ Iné kritéria a požiadavky:
-

organizačné a riadiace schopnosti
komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
znalosť príslušnej legislatívy
flexibilita

3/ Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
-

prihlášku do výberového konania
profesijný štrukturovaný životopis

-

overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a vykonaní I. atestácie alebo jej náhradnej
formy
doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
písomný návrh koncepcie rozvoja školy
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov v znení:
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Dolupodpísaný/á ............../titul, meno a priezvisko/prehlasujem, že dávam súhlas obci
Korňa na použitie mojich osobných údajov, ktoré poskytujem na účely výberového
konania na riaditeľa/ku Materskej školy Korňa. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového
konania.
....................................
podpis uchádzača/čky

V ............... dňa.................

4/ Platové podmienky:
- 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.

.
Prihlášku s požadovanými dokladmi žiadateľ/ka doručí na adresu: Obec Korňa,
Korňa 517 023 21 alebo do podateľne Obecného úradu Korňa v termíne do
4.7.2022 vrátane do 14,00 h /rozhodujúci je dátum doručenia do podateľne/
v uzatvorenej obálke s označením obálky:

„Výberové konanie – riaditeľ/ka Materskej
školy Korňa – neotvárať !“
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným
uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania,
najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.

V Korni dňa 13.6.2022

....................................................
Ing. Marianna Bebčáková
starostka obce

