OBEC DUNAJSKÁ LUŽNÁ
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná

V Dunajskej Lužnej, 20.08.2020

Obec Dunajská Lužná v zmysle § 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 miesta riaditeľa (-ky) Materskej školy, Brezová 738/27, Dunajská Lužná
s nástupom od 01.01.2021.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- absolvovanie prvej atestácie,
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Ďalšie požiadavky a kritériá:
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy, organizačné schopnosti
- organizačné a riadiace schopnosti,
- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Internet),
- občianska bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť

Požadované doklady uchádzačov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania,
- overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- doklad o absolvovaní 1. atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
- potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
- profesijný štruktúrovaný životopis,
- návrh koncepcie rozvoja materskej školy,
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- súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- 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 § 16 odsek 2
zákona č. 138/2019 Z. z.

Uzávierka prihlášok: 10.09.2020
Prihlášky v uzavretej obálke s označením „Výberové konanie: Materská škola, Brezová 738/27,
Dunajská Lužná – Neotvárať!“ posielajte alebo doručte do 10.09.2020 na adresu: Obecný úrad,
Jánošíkovská 466/7, 900 42 Dunajská Lužná.

Štefan Jurčík
starosta obce
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