Obecný úrad Veľké Dvorníky, Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky
______________________________________________________________________

V zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o mene a doplnení niektorých zákonov a § 5 Zákona NR SR č. 552/2003
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Obec Veľké Dvorníky
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa materskej školy s VJM
Materská škola s VJM, Hlavná ulica 101, 929 01 Veľké Dvorníky
Kvalifikačné predpoklady:
-

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov.
Ďalšie požiadavky na uchádzačov:

-

absolvovanie prvej atestácie,
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka,
aktívna znalosť práce s PC (Word. Excel, internet, gmail),
riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
znalosť školskej legislatívy
Zoznam požadovaných dokladov:

-

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný životopis,
overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania, osvedčenie o 1. atestácií
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
návrh koncepcie rozvoja materskej školy
podpísaný súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohách žiadosti,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 6
ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z.

Predpokladaný nástup: 1. september 2020
Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
najneskôr do 20.08.2020 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s označením „Výberové
konanie- riaditeľ MŠ s VJM – neotvárať“ poštou na adresu : Obec Veľké Dvorníky,
Obecný úrad, Hlavná ulica 190/16, 929 01 Veľké Dvorníky, alebo osobne do podateľne
Obecného úradu Veľké Dvorníky.
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia
podmienky zaradenia do výberového konania oznámený písomne.

vo Veľkých Dvorníkoch dňa 15.07.2020

PhDr. Ján Ürögi
starosta obce

Községi hivatal Nagyudvarnok, Fő utca 190, 929 01 Nagyudvarnok
___________________________________________________________________________

A Szlovák Köztársaság Nemzeti tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az
iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról
szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében
Nagyudvarnok község
p á l y á z a t o t h i r d e t igazgatói tisztség betöltésére
a Magyar Tanítási Nyelvű Óvodában
Fő utca 101, 929 01 Nagyudvarnok
A pályázaton való részvétel szakmai feltételei:
Az adott típusú iskolák vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra
vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a SZNT pedagógiai és szakvégzettségű
alkalmazottakra, valamint némely törvény módosítására és kiegészítésére vonatkozó
138/2019 sz. törvénye, valamint az 1/2020 sz. törvény szerint, amely meghatározza
a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriára vonatkozó szakmai és
személyi követelményeket
Egyéb kritériumok és követelmények:
-

az 1. atesztációs vizsga letétele
legalább 5 éves pedagógiai gyakorlattal
büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség
egészségi alkalmasság
állami nyelv ismerete
számítástechnikai ismeretek (World, Excel, internet, gmail)
vezetői, kommunikációs és szervezési készség
az általános kötelező jogszabályok ismerete az oktatásügy terén

Az előterjesztendő okiratok jegyzéke:
-

a pályázatba való besorolásra vonatkozó írásos kérelem
strukturált szakmai önéletrajz
okirat a megszerzett képesítésről, atesztációról (hitelesített fénymásolat)
igazolás a pedagógiai gyakorlat időtartalmáról
az óvoda fejlesztési koncepció tervezete
írásos beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához
a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 18/2018 törvény
értelmében a későbbiekben kiadott jogszabályokkal egyetemben

-

erkölcsi bizonyítvány
becsületbeli nyilatkozat a megadott adatok valóságáról
orvosi igazolás az alkalmasságról egészségügyi szempontból a 138/2019 sz. törvény
6§ 2. bek. alapján

A pályázat benyújtásának határideje 2020. augusztus 20. 12.00 óráig. Kérjük a pályázatot
a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni és a borítékon
feltüntetni: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ s VJM – neotvárať“ a Obec Veľké
Dvorníky, Obecný úrad, Hlavná ulica 190, 929 01 Veľké Dvorníky címre, vagy személyesen
is benyújtható a Nagyudvarnoki községi hivatal iktatójában.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és
helyszínéről írásban értesítjük.

PhDr. Ürögi János
polgármester

Nagyudvarnok, 2020. július 15.

