Obec Richnava, 053 51 Richnava 124
V Richnave dňa 02.09.2022

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE MIESTA
RIADITEĽ MATERSKEJ ŠKOLY, RICHNAVA 260
Obec Richnava ako zriaďovateľ Materskej školy, Richnava 260 v súlade s ust. § 3 ods. 2 a § 4 ods. 1
zákona NR SR 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 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v platnom znení
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa
– štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie Materskej školy, Richnava 260

I.

Názov zamestnávateľa:
Materská škola, Richnava 260, 053 51 Richnava 261

II.
Kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:
- uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie ustanovené zákonom č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, a zároveň musí spĺňať podmienky
vedúceho pedagogického zamestnanca ustanovené v § 39 zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
III.
Ďalšie požadované a odporúčané predpoklady na vykonávanie funkcie:
a) požadované predpoklady:
o bezúhonnosť
o zdravotná spôsobilosť
o ovládanie štátneho jazyka
b) odporúčané predpoklady:
o základná znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre rozpočtovú organizáciu
o riadiace a organizačné schopnosti – prax vedúceho zamestnanca v školstve
o absolvované funkčné vzdelávanie vedúceho pedagogického zamestnanca
IV.

Význam kritérií a požiadaviek pri rozhodovaní:
Pri určovaní poradia uchádzačov budú pre rozhodovanie výberovej komisie posudzované stanovené
kritériá a požiadavky v nasledujúcom poradí dôležitosti:
1. návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Richnava 260
2. dĺžka pedagogickej praxe a jej zameranie
3. riadiace a organizačné schopnosti uchádzača
4. ďalšie kvalifikačné predpoklady, absolvované kurzy a doplnkové štúdia
V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Požadované doklady, ktoré musia byť pripojené k prihláške (žiadosti) o účasť na
výberovom konaní:
čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony
zoznam údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle §3 ods. 5 zákona č.
552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení
doklad o dosiahnutí vzdelania uchádzača podľa zákona č. 138/2019 Z. z. v platnom znení
doklady preukazujúce podmienok vedúceho pedagogického zamestnanca ustanovené v § 39
zákona č. 138/2019 Z. z.. v platnom znení
doklad o vzdelaní preukazujúci vykonanie maturitnej skúšky zo štátneho jazyka alebo štátnej
jazykovej skúšky zo štátneho jazyka
profesijný životopis uchádzača

7. doklad o pedagogickej praxi uchádzača
8. písomný návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, Richnava 260
9. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
10. doklady preukazujúce splnenie odporúčaných predpokladov, prípadne doklady o ďalších
predpokladoch, absolvovaných štúdiách a kurzoch
11. čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy podľa § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e)
a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. v platnom znení
12. lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa pedagogickej
činnosti
13. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov.

VI.

Miesto a termín podania prihlášok (žiadostí):

Prihlášku (žiadosť o účasť na výberovom konaní) s priloženými požadovanými, prípadne ďalšími
dokladmi uchádzač doručí v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ
september 2022 - NEOTVÁRAŤ“ na adresu Obec Richnava, 053 51 Richnava 124 v termíne do
23.09.2022.

Na prihlášky podané po 23.09.2022, prípadne na prihlášky, ku ktorým nebudú doručené do tohto
dátumu doklady požadované v bode V. sa nebude prihliadať.

VII.

Termín výberového konania:

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky účasti na výberovom konaní bude doručená písomná pozvánka
na výberové konanie s určením termínu výberového konania.

Ivan Dunka
starosta obce

