
\ Primátor Mesta Michalovce - Itatutárny zástupca zrlad'ovatera
v zmysle § 3 a §4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnenf niektorých zákonov v znenf neskorších predpisov
v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce

vo verejnom záujme v znenf neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie rladlter/ka

Materskej školy v Michalovciach, Masarykova 30

Požadované kvallflkafné predpoklady a Iné požiadavky:
odborná a pedagogická spôsobilosť podra zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnenf niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠ SR
č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov,
najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
bezúhonnosť v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.,
zdravotná spôsobilosť podra zákona č. 317/2009 Z.z.,
ovládanie štátneho jazyka podra zákona č. 317/2009 Z.z.,
spracovanie návrhu koncepcie riadenia a rozvoja školy,
absolvovanie výberového konania pohovorom a prezentáciou návrhu koncepcie riadenia a rozvoja
školy.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré úfastnfk predkladá do výberového konania:
pfsomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačenfm príslušne] školy, na ktorú
sa hlási. V prfpade záujmu zúčastniť sa výberového konania na viacerých školách, uchádzač musí
podať žiadosť vrátane ostatných dokladov pre každú školu zvlášť,
doklady o vzdelanf (overené kópie),
potvrdenie o držke pedagogickej praxe,
štruktúrovaný profesijný životopis,
doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
pfsomne spracovaný návrh koncepcie riadenia a rozvoja príslušne] materskej školy v zmysle zákona
č. 596/2003 Z.z. v rozsahu najviac 3 strán,
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle
§ 10 zákona č. 317/2009 Z.z. (nie staršie ako 3 mesiace),
pfsomný súhlas uchádzača so spracovan fm osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.. .

Dátum a miesto podania žiadosti o úfasť na výberovom konanf:

~ Žiadosť a potrebné doklady do výberového konania je potrebné doručiť do: 12. novembra 2014
do 12.00 hod. .

na adresu zriaďovatera: Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry a športu
Nám. osloboditerov 30
071 01 Michalovce

v zalepenej obálke, s uvedenfm adresy odosielatera a označenej:
" Výberové konanie + Materská škola v Michalovciach, Masarykova 30 - neotvárať".
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Poznámka; Vyhlasovater výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov,
ktorl nesp(ňajú požadované podmienky. Termin a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom,
ktor! sp(ňajú požadované predpoklady, rada !koly prsomne v stanovenej lehote.

Michalovce 28. 10. 2014

primátor mesta
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