
OBEC SIRK   049 64 SIRK č. 71 

________________________________________________________ 

Číslo spisu: 2/2018              Sirk, 2.01.2018 

 

Obec Sirk 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 podľa 

§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

vyhlasuje 

výberové konanie na vymenovanie riaditeľa/riaditeľky 

Materskej školy, Sirk 169. 

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľa/riaditeľky Materskej školy sú 

stanovené v § 6 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady: 

-  kvalifikačné predpoklady podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a 

odborných zamestnancoch, 

-  odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č 437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 

- absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady, 

-  najmenej 5 rokov pedagogickej praxe. 

Iné požadované predpoklady: 

-  bezúhonnosť, 

-  zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na výkon 

pedagogickej činnosti), 

-  ovládanie štátneho jazyka, 

- znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie, 

-  osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť. 

Požadované doklady: 

- písomná prihláška do výberového konania, 

-  štruktúrovaný profesijný životopis, 

-  overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 

-  overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie, 

-  výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

-  potvrdenia o pedagogickej praxi, 

-  lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa 

a vedúceho pedagogického zamestnanca, 

-  návrh koncepcie rozvoja školského zariadenia, 

-  písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového 

konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 



 

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou najneskôr do 

16.01.2018 na adresu: Obec Sirk, Sirk č. 71, 049 64 Sirk alebo osobne podať v podateľni 

Obce Sirk  v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – riaditeľ MŠ -Neotvárať“. 

Rozhodujúci je dátum podania prihlášky na poštovej pečiatke alebo dátum podania v 

podateľni Obce Sirk. 

Ďalšie informácie: 

- výkon funkcie riaditeľa materskej školy trvá 5 rokov, 

- pracovný úväzok:  37,5 hod./týždeň, 

- termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený prihláseným uchádzačom, 

  ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením, 

- prihlášky doručené po termíne alebo neúplné sa do výberového konania nezaradia. 

 

 

 

        Daniel Fakla 

                   starosta obce 
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