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Obec Kunova Teplica podťa § 5 ods. 3 zákona NR SR ě. 55212003 Z. z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znenineskórších predpisov a v súlade s § 3 a § 4 zrákona ě. 59612003 Z. z.
o Štátnej sPráve v Školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých ziákonov,
zákonom Č. 13812019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zákonom č.
24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) v zneníneskorších predpisov

vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie miesta

riaditel'a/ky Materskej školy v Kunovej Teplici

s nástupom do funkcie od01.09.2022

KvaliÍikaČnÉ predpokl?dv na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického
zamestnanca § 39 ods. 3 zákona č.13812019 Z. z. a osobitné lcvalifikačné predpoklady:

o kvalifikaČné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v pdslušnej kategórii alebo
v Podkategórii pedagogického zamestnanca (§l0), získanie vyžadovaného stupňa vzdelania
v PrísluŠnom odbore vzdelávania alebo študijnom odbore a v príslušno. progiame (§ l l a
§ 12)

o pedagogická prax najmenej 5 rokov ( § 3 zakona ě, 59612003 Z. z)o ovládanie štátného jazyka ( § 17)

Ďalšie požadavkv a kritéria:

o znalost'príslušnej legaslatívy pre daný druh a typ školyo riadiace, komunikaěné, organizaěnéschopnosti
o flexibilita, zodpovědnost, spoťahlivost'
o aktívna znalost' práce s PC (Word, Excel, Internet)
o spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
o bezúhonnosto (§ l5 zakona ě. I38l20Ig Z. z. o pedagogických a odbomých zamestnancoch a

§ 3 zákona č.55212003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme)o zdravo.tná spósobilosť (§ 16)

a

o

a

a

a

Zoznam požadovanÝch dokladov:

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
Úradne overené fotokópie dokladov o vzdelaní, fotokópie ďalšich dokladov preukazujúcich
4r.kunÉ špeciálne znalosti (certifikáty, atestácie a pod.)
doklad o dlžke pedagogickej praxe, 

-

profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list, osobný dotazník
návrh koncepcie rozvoja školy,
Preukazanie zdravotnej spósobilosti (telesnej.,a duševnej) pre výkon pozície riaditeťa
PÍsomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania
(Podfa zákona č. 18l20I8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorych zákonov).

a

o



osobné údaje uchádzačov budú spracované za úěelom vykonania výberového konania na
funkciu riaditeťa školy. Rozsah spracovania je na zák|ade § 13 ods. 1 písm. b) zákona
18l20I8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Platové podmienky sú určené podťa zákona č. 55312003 Z. z, o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zneni neskorších predpisov
v nadváznosti na zékon l38l20l9 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podfa dosiahnutého
vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh.

PÍsomné žiadosti do výberového konania posielajte alebo osobne doručte s požadovanými
dokladmi najneskór do 15.08.2022 do 12:00 hod. na adresu Obecný úrad Kunova Teplica č.
l27,04g 3z Štitnit<. obálku oznaěte heslom,,VÝBERovÉ xoNaNIE RIADITEL Mš" _
NEoTVÁRAŤ.,

Nezabudnite uviesť Vaše telefónne ěíslo alebo emailovú adresu, aby sme Vás vedeli kontaktovat'
o čase a mieste výberového konania.

Termín a miesto výberového konania Rada školy písomne oznámi prihláseným uchádzaěom, ktorí
spírairi podmienky účasti na výberovom konaní najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kunovej Teplici, dňa 01 .08.2022

Vyvesené vo vývesnej tabuli dňa 0l .08.2022

Zverejnené na www.ku{rovateplica.sk dňa 0l .08.2022

Eva Gyenesová

tarostka obce Kunova Teplica


