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ALŽBETKA, nezisková organizácia,
v yhlasuje
podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov neskorších predpisov a ustanovenia § 5
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE č. 2/2018
na obsadenie funkcie riaditeľa
Súkromnej materskej školy Alžbetka v Spišskej Novej Vsi, Školská 4,
Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov:
 odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy v zmysle vyhlášky MŠ
SR č. 437/2009 Z. z. - kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky,
 najmenej päť rokov pedagogickej praxe. (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/25003 Z. z.)
 absolvovanie I. atestácie (§ 61 ods. 12 zákona č. 317/2009 Z. z.)
Iné kritériá a požiadavky:
 znalosť príslušnej legislatívy,
 osobné a morálne predpoklady,
 zdravotná spôsobilosť,
 riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti,
 ovládanie štátneho jazyka,
 znalosť práce s počítačom.
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný životopis,
 overené kópie dokladov o vzdelaní,
 potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
 doklad o zdravotnej spôsobilosti,
 písomný návrh koncepcie pre príslušnú materskú školu,
 písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Prihlášky zasielajte v termíne do 11. júna 2018
na adresu: Alžbetka, n.o.; Školská 4; 052 01 Spišská Nová Ves
Obálku označte: „Výberové konanie č. 2/2018 – riaditeľ MŠ“.
„NEOTVÁRAŤ“
Uchádzačom, ktorí splnia podmienky pre výberové konanie, bude termín a miesto výberového konania
oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo
nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

V Spišskej Novej Vsi, 28. máj 2018

Mgr. Darina Haburajová
štatutárny orgán n.o.

