Mesto PEZINOK
Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok
Mesto Pezinok
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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky
Materskej školy
v Materskej škole, gen. Pekníka 2, 902 01 Pezinok,
s nástupom do funkcie od 1. júla 2019.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠSR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov.
 Vykonanie 1. atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
 Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe.
 Ovládanie štátneho jazyka.
 Znalosť príslušnej legislatívy.
 Osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie. Bezúhonnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť.
 Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, práca s PC.
 Zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:










Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania (prihláška).
Profesijný a štruktúrovaný životopis.
Overené fotokópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov.
Overené fotokópie osvedčenia o absolvovaní prvej/druhej atestácie.
Potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe.
Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
Stručný písomný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah 2 až 5 strán).
Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov.
 Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch.
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v obálke
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ MŠ gen. Pekníka 2 - neotvárať“ na Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902
14 Pezinok. Uzávierka prihlášok je 29.05.2019 o 11,30 hod. Rozhodujúca je evidenčná pečiatka s uvedením dňa a hodiny
v podateľni MsÚ. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú zaradené do výberového konania.
Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený písomne, najmenej 7 dní
pred jeho konaním.

V Pezinku 6.05.2019

Ing. arch. Igor Hianik
primátor mesta Pezinok

