Obec Rohovce 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 a zákona NR SR
č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda,
Rohovce 107 – Nagyszarva 107

Podmienky účasti uchádzača na výberovom konaní:
 kvalifikačné požiadavky - odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre daný typ
predškolského zariadenia v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
 absolvovanie 1.atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických
zamestnancov (žiadame priložiť overenú kópiu dokladu o absolvovaní 1. atestácie),
 najmenej 5 rokov praxe (žiadame priložiť doklad o dĺžke pedagogickej praxe),
 bezúhonnosť, osobné a morálne predpoklady v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 552/2003
Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme (žiadame priložiť odpis z registra trestov nie starší
ako 3 mesiace),
 súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona NR
SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 zdravotná spôsobilosť – lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti.
Ďalšie kritéria a požiadavky:
• znalosť práce s PC,
• profesijný životopis,
• písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
• znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom a písmom,
Predpokladaný termín nástupu do pozície: 25. august 2017. Písomnú prihlášku do
výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné poslať najneskôr do 26. júna 2017
v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ s VJM - Óvoda
Rohovce - neotvárať” poštou na adresu Obec Rohovce, Obecný úrad, 930 30 Rohovce č.
164 alebo podať osobne do podateľne obecného úradu. Termín a miesto výberového konania
bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania,
oznámený písomne.
V Rohovciach, dňa 02.06.2017

Bc. Eugen Horváth
starosta obce

