MESTO BYTČA
Podľa § 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 funkcie riaditeľa

Materskej školy, Hliník nad Váhom 167, Bytča

Kvalifikačné predpoklady:
- odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky 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,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
- vykonanie prvej atestácie

Ďalšie požiadavky:
-

občianska a morálna bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
znalosť súvisiacej legislatívy,
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
ovládanie práce s výpočtovou technikou a internetom,
flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť,

Zoznam požadovaných dokladov:
-

žiadosť o účasť na výberovom konaní,
profesijný životopis,
doklady o požadovanom stupni vzdelania, absolvovaní prvej kvalifikačnej skúšky
a prípadne absolvovanie príslušnej formy ďalšieho vzdelávania (overené kópie),
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy (v rozsahu maximálne 4 strany),
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potrebnej na výkon pedagogickej činnosti,
písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov na účely výberového konania
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Žiadosť do výberového konania doručte do 21.augusta 2017 do 15,00 hod. na adresu:
Mesto Bytča - Mestský úrad Bytča
Námestie SR l
014 38 Bytča

Žiadosť je možné doručiť i osobne do podateľne Mestského úradu v Bytči, č. dv. 4
v stanovenom termíne.
Zalepenú obálku s uvedením odosielateľa označte :
„VK - riaditeľ materskej školy - NEOTVÁRAŤ"
Žiadosti uchádzačov doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do výberového
konania.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, písomne
oznámené.
Ďalšie informácie: Mestský úrad Bytča, Námestie SR č. l, 014 38 Bytča,
č.t. 041-5073922

V Bytči dňa 28.júla 2017

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta

