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  Obec Šurianky v zastúpení starostom obce Viliamom Búcorom   
                                     
     v súlade s § 4 ods.1 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 

NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

 vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie  

 

                      RIADITEĽ /KA/  MATERSKEJ  ŠKOLY  V ŠURIANKACH 

                                 S predpokladaným nástupom dňa 1.septembra 2017 

 

 Kvalifikačné a iné požiadavky: 

- vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SRč.437/2009 Z.z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  

- vykonanie 1.atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle par.61 ods,7 zákona č.317/2007 Z.z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení neskorších 

predpisov  

-najmenej 5 rokov pedagogickej praxe 

-organizačné a riadiace schopnosti 

Požadované doklady: 

- písomná prihláška do výberového konania 

- overené  doklady o dosiahnutom odbornom vzdelaní a vykonaní 1.atestácie 

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

- profesijný životopis vrátane písomného – mailového a telef. kontaktu 

- doklad o dĺžke pedagogickej praxe 

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy (rozsah max.3 strany) 

- súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  

 

Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou najneskôr  

do 14.8.2017 do 12.oo hod. v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie MŠ 

Šurianky“ na adresu: 

Obec Šurianky, Obecný úrad 951 26 Šurianky 54 –  NEOTVÁRAŤ! 

Uchádzači ktorí splnia požadované predpoklady budú písomne pozvaní na výberové 

konanie najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnení! 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí 

nespĺňajú požadované podmienky a vyhradzuje si právo zrušiť výberové konanie 

 

  


