MESTO PRIEVIDZA, Mestský úrad – Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Vyhlásenie výberových konaní
Mesto Prievidza v y h l a s u j e 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 zákona
č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konania
(VK) na vymenovanie riaditeľov troch materských škôl.
VK č. 2/2019 na miesto riaditeľa MŠ Ul. M. Gorkého 223/2 v Prievidzi, 971 01 Prievidza
VK č. 3/2019 na miesto riaditeľa MŠ Ul. D. Krmana 334/6 v Prievidzi, 971 01 Prievidza
VK č. 4/2019 na miesto riaditeľa MŠ Ul. Športová ul. 134/34 v Prievidzi, 971 01 Prievidza

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie požiadavky:
a) odborná a pedagogická spôsobilosť pre učiteľa MŠ podľa vyhl. MŠ SR č. 437/2009 Z. z.,
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
b) prvá atestácia podľa § 27 ods.5 alebo § 61 ods. 7 zák. č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
c) najmenej 5 rokov priamej pedagogickej činnosti
d) predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja ZŠ (max. 3 strany)
e) bezúhonnosť preukázaná výpisom z registra trestov
f) osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto
Zoznam požadovaných dokladov:
a) žiadosť o účasť na výberovom konaní
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
c) potvrdenie o priamej pedagogickej činnosti
d) profesijný životopis
e) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
f) návrh koncepcie rozvoja MŠ (max. 3 strany)
g) súhlas na použitie dokladov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Žiadosť o účasť vo výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi
(úradne overené fotokópie) na adresu: Mesto Prievidza, Nám. slobody č. 14, odbor školstva
a starostlivosti o občana, 971 01 Prievidza. Obálku označiť v ľavom hornom rohu heslom:
,,NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE č. ........./2019“ .
Dátum uzávierky prijímania žiadostí vo výberovom konaní je 6.6 2019, rozhodujúci je dátum
na poštovej obálke.
Dátum, miesto a čas VK oznámi prihláseným uchádzačom rada školy pri MŠ.

V Prievidzi 9.5. 2019

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

