
OBEC GÁŇ

vyhla§uje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditel'/riaditel'ka

materskej školy s. č.23 v Gáni

Kvalifikačné predpoklady:
_ profesijnekompetenciepodťa §7 a 34zákonaNRSR ě.3I712009Z.z.O pedagogických

Žamestnancoch a odborných zamestnancoch a § 1 ods. 1 vyhl. iUŠ Sn é.43712009 Z. z.,
ktorou

sa ustanovujú kvaliíikaěnó predpok\ady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie 1. atestácie podťa zákonaNR SR é. 3I712009 Z. z. O pedagogických

zamestnancoch a odbomých zamestnancoch a o zmene a doplnení niektoých zákonov

Ďatšie požiadavky a kritéria:
- bezúhonnosť podťa § 3 ods. 3 zžkona č. 55212002 Z. z. Y zneni neskorších predpisov
- spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- zdravotná spósobilosť podťa § 10 zakona NR SR č. 31712009 Z. z.
- ovládanie štátneho jazykapodťa § 11 zrákona NR SR č.31712009 Z. z.
- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie
- ovládanie PC /WORD, EXCEL, INTERNETi
- osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita

Zoznam požadovaných dokladov uchádzačov:
- písomná prihláška do výberového konania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- výpis zrcgistratrestov /nie starší ako tri mesiace/
- overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1. atestácie
- doklad o dlžke pedagogickej praxe
- písomný návrh koncepcie rozvojamaterskej školy
_ doklad o zdravotnej spósobilosti vo vzťahuk výkonu činnosti podťa § 10 zakonaNR SR

č.3l712009 Z. z.
- písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podťa

zékona
č.42812002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi možno doručiť v termíne

do:
30.06.2017 do 14,00 hod. v zalepenej obálke označenej s nápisom,,NEOTVARAT _

výberové konanie - riaditel7riaditeloka materskej Školy v Gánio'na adresu:

Obecný íradGáí,ó.27
924 01pošta Galanta

Poštou odoslaná prihláška do výberového konania musí by' najneskór 30.06.2017 u
vyhlasovatelatů doručená. |Jchádzaéí, ktorí splnia požadované kvalifikačné predpoklady a

požiadavky na výkon funkcie budú pozvaní na.yýberoví.Qnanie najmenej sedem dní pre

v Gáni 07.06.20t7 / l §Vř l Mg.. Denisa Iřánčíková

požiadavky na výkon funkcie budú pozvaní na.výberovtí.Qnanie najmenej sedem dnípreýjehozačatím 
/IíM§1'\-_rfu*/ár/

starostka obce


