Obec Kluknava, Kluknava č. 177, 053 51 Kluknava,
IČO 00329274,
zastúpená Ing. Štefanom Kováčom, starostom obce,
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie

riaditeľa/-ky Materskej školy v Kluknave č. 190 na päťročné funkčné
obdobie od 1.1.2020
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:






odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle zákona
138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
absolvovanie prvej atestácie,
absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred začiatkom výkonu funkcie,
najmenej päť rokov pedagogickej praxe.

Iné kritériá a požiadavky:









znalosť príslušnej legislatívy,
komunikatívnosť,
riadiace a organizačné schopnosti,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť (fyzická, psychická) - lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
ktoré vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
ovládanie štátneho jazyka (spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku),
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
práca s počítačom (práca s internetom, Excel, Word, PowerPoint a iné.).

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:







písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
štrukturovaný profesijný životopis,
overené kópie dokladov o vzdelaní,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
odpis z registra trestov - predložiť okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na
vyžiadanie odpisu registra trestov,
písomne spracovaná koncepcia rozvoja školy,

Prihlášku (žiadosť) do výberového konania spolu dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej obálke
označenej „Výberové konanie – riaditeľ MŠ - neotvárať“ do 29.11.2019 do 12:00 hod. osobne
alebo písomne na adresu: Obec Kluknava, Obecný úrad, 053 51 Kluknava 177.
Prihlášky uchádzačov, ktoré nebudú obsahovať požadované doklady alebo boli doručené po
stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradené.

Výberové konanie sa uskutoční 4.12.2019 o 14:00 hod.
Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní:
Účelom spracúvania osobných údajov uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti uchádzačov. Právnym základom spracúvania
osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje uchádzačov o funkčné a pracovné
miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR a Zákonom o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na
adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. Obec Kluknava uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po
dobu 3 rokov.
V Kluknave dňa 30. septembra 2019

Ing. Štefan Kováč
starosta obce

