Obec Modrany
Obecný úrad 946 33 Modrany č. 337
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Starosta obce Modrany v súlade s §4 ods. 1 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§5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo
verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy Gergelya Édesa s vyučovacím jazykom maďarským Modrany,
Édes Gergely Alapiskola Madar - Modrany 359, 946 33 Modrany.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
1. Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pre základné školy v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z.Z. o odbornej
pedagogickej spôsobilosti v znení neskorších zmien
2. Päť rokov pedagogickej praxe
3. I. kvalifikačná skúška, alebo jej náhrada
4. Organizačné a riadiace schopnosti
5. Občianska bezúhonnosť
6. Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
Zoznam požadovaných dokladov:
Prihláška do výberového konania
Fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a čestné vyhlásenie o ich pravosti
Čestné vyhlásenie uchádzača o pedagogickej praxi
Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Profesijný životopis
Návrh koncepcie a rozvoja školy
Písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov.
8. Čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prihlášku a ďaľšie požadované doklady je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označovaním „Výberové konanie“
najneskôr do 08. júna 2018 na adresu do 12.00 hod: Obecný úrad č. 337, 946 33 Modrany. Rozhodujúci je dátum
podania na poštovej pečiatke.
Termín konania výberového konania bude prihláseným uchádzačom oznámený najneskôr 7 dní pred jeho
začiatkom.
Ďaľšie informácie: Obecný úrad Modrany, tel.:035/7788125, 035/7858 041
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