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Výberové konanie na riaditeľa/ky Materskej školy v  Zálesí 

Obec Zálesie,  zastúpená starostom obce, v zmysle § 4 zákona NR SR 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 § 

5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : 

Riaditeľ/ky Materskej školy, Malinovská 124, 900 28 Zálesie 

s termínom nástupu do funkcie: 01. apríla 2020 

Kvalifikačné predpoklady 

 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh a typ školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov 

 vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickcých a odborných zamestnacoch a o zmene 

         a doplnení niektorých zákonov 

 najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti 

 vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a       

         odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Mzdové podmienky: 

 Odmeňovanie podľa zákona číslo 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone    

         práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Požadované doklady: 

 prihláška do výberového konania, 

 úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 úradne overený doklad o absolvovaní 1. atestácie 

 údaje potrené na vyžiadanie z odpisu  z registra trestov, 

 profesijný životopis 

 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti, 

 lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti /telesnej a duševnej/ na výkon práce učiteľa 

         a vedúceho pedagogického zamestnanca /§ 109 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogickcých 

         a odborných zamestnancoch/ 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 zákona 

č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 



Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte (doručte) do 15. marca 2020 do 

12.00 h. na adresu: Obecný úrad Zálesie, so sídlom na Trojičnom námestí číslo 1, 900 28 Zálesie s označením 

na obálke: 

„Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy, Malinovská 124, Zálesie“. NEOTVÁRAŤ ! 

 

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky. 
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