Obec Mužla, č. 711, 943 52 Mužla
v zmysle ustavovenia §4 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 práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE DRUHÉ VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce
Základná škola Jánosa Endrődyho s vyučovacím jazykom maďarským v Mužle –
Endrődy János Alapiskola Muzsla
Názov vyhlasovateľa výberového konania: Obec Mužla
Kvalifikačné predpoklady:
-

-

vysokoškolské vzdelanie II.stupňa požadovaného študijného odboru pre príslušný druh a typ školy
v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zamestnancov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou stanovujú
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
absolvovanie 1. atestácie podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zamestnancov,
minimálne päť rokov pedagogickej praxe.

Ďalšie požadované predpoklady:
-

bezúhonnosť podľa §3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
zdravotná spôsobilosť podľa §10 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
ovládanie štátneho jazyka podľa §11 zákona NR SR č. 317/2009 Z.z.,
ovládanie maďarského jazyka slovom aj písmom,
znalosť príslušnej legislatívy potrebnej na výkon funkcie,
osobnostné a morálne predpoklady, organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita.

Požadované doklady:
-

písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
štruktúrovaný profesijný životopis,
výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a o vykonaní 1.atestácie,
doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy
doklad o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa §10 zákona NR č. 317/2009 Z.z.,
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona NR SR
č. 122/2013 Z.z. ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášky do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi možno doručiť v termíne do
07.07.2017 o 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej s nápisom „NEOTVÁRAŤ – výberové
konanie – riaditeľ Základnej školy J.Endrődyho–Endrődy J. Alapiskola na adresu: Obecný úrad,
č.711, 943 52 Mužla. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do
výberového konania uchádzača, ktorý nespĺňa požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne
sa do konania nezaradia.
V Mužle dňa 07.06.2017
Ing.Farkas Iván, starosta obce Mužla

