MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Mesto Komárno v zmysle § 3, 4 ods. 1 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 § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

v ý b e r o v é konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa

Základná škola Ul. pohraničná 9, Komárno
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ul. františkánov 20, Komárno Ferences Barátok Utcai Magyar Tanítási Nyelvú Óvoda Komárom
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Vodná ul. 29, Komárno - Víz Utcai
Magyar Tanítási Nyelvíí Óvoda Komárom
Centrum voľného času - Szabadidókôzpont, Rozmarínová ul. 2, Komárno

Uzávierka prihlášok: 10. októbra 2014

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky pre riaditeľa základnej školy
a centra voľného času:
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej
činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade §34 ods.2 citovaného zákona, a v zmysle vyhlášky č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b/ z.č.596/2003 Z.z.
c) vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy v zmysle §61 ods. 7 zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kvalifikačné predpoklady pre riaditeľa materskej školy:
a) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej
činnosti v zmysle § 7 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v súlade §34 ods.2 citovaného zákona, a v zmysle vyhlášky č.
437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
b) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle §3 ods.5 písm. b/ z.č.596/2003 Z.z.
Iné kritéria a požiadavky:
a) bezúhonnosť podľa §6 ods.1 písm. b/ zák.č.317/2009 Z.z.
b) zdravotná spôsobilosť podľa §6 ods.1 písm. c/ zák.č.317/2009 Z.z.
c) ovládanie štátneho jazyka podľa §6 ods.1 písm. d/ zák.č.317/2009 Z.z.
d) znalosť príslušných právnych predpisov v oblasti školstva,

e) osobné a morálne predpoklady,
f) organizačné a riadiace schopnosti,

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
- písomná prihláška o účasť na výberovom konaní,
- doklady o vzdelaní /overené kópie / a doklady o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhradnej
formy /podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
- vyplnený osobný dotazník,
- štruktúrovaný životopis,
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
- doklad o bezúhonnosti - výpis registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
- písomne spracovaný návrh vlastnej koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy,
materskej školy alebo centra voľného času,
- písomný súhlas uchádzača na spracovanie jeho osobných údajov na účely výberového
konania v zmysle § 11 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosti zasielajte spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi v zalepenej obálke
s označením „Výberové konanie - (názov základnej školy, materskej školy alebo centra
voľného času ) - Neotvárať!" najneskôr do 10. októbra 2014 na adresu: Mestský úrad
Komárno, Pevnostný rad 3, 945 01 Komárno alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského
úradu Komárno .
Uchádzača, ktorý spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky
vyhláseného výberového konania výberová komisia pozve na výberové konanie najmenej
sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výbero/vého konania.
Komárno 17. septembra 2014
MUDr. Anton Marek
prirná'tor mesta

