Obec Číž
Naša značka: 175/2/2018

v Číži, 23. júla 2018

Starosta Obce Číž Ing. Peter Tóth v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa:
Materskej školy, Číž 145 ( bez právnej subjektivity )
Na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 6 a § 34 zákona
č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len zákon č. 317/2009 Z. z. ) i § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme.
KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
Podľa § 7 zákona č. 317/2009 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sú požadované kvalifikačné
predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru alebo
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa požadovaného študijného odboru alebo úplné stredné odborné
vzdelanie požadovaného študijného odboru – príloha č. 1, časť I. ( v prílohe ).
OSTATNÉ PREDPOKLADY:
1. prvá atestácia ( alebo I. kvalifikačná skúška do 31. 10. 2009 alebo jej náhradná forma ),
2. pedagogická činnosť ( pedagogická prax ) minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky
a rodičovskej dovolenky,
3. bezúhonnosť v zmysle § 9 zákona č. 317/2009 Z. z.,
4. zdravotná spôsobilosť ( telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť ) v zmysle § 10 zákona
č. 317/2009 Z. z.,
5. ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 11 zákona č. 317/2009 Z. z.
OSTATNÉ POŽIADAVKY:
Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy a súčastí:
Ústava Slovenskej republiky,
 Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole
 Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,
 Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a o zmene
doplnení niektorých zákonov,
OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:



schopnosť pracovať v kolektíve,
dobré komunikačné zručnosti.
Číž 48, 980 43 Číž, IČO: 318 655, DIČ: 202 116 8677, IBAN: SK 0200 0000 0000 1882 1392
Telefón: 0907 813 295, E-mail: obec.ciz@gemernet.sk, URL: www.obecciz.sk

Obec Číž

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O:
1. doklady o vzdelaní ( úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní ),
2. výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace ),
3. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie
lekára,
4. návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Číž ( vlastnoručne podpísaný ),
5. profesijný životopis,
6. motivačný list,
7. potvrdenia o pedagogickej činnosti,
8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
zasielajte do 13. 8. 2018 na adresu:
Obecný úrad
Číž č.144/16
980 43 Číž
s vyznačením na obálke:
„ NEOTVÁRAŤ - výberové konanie: MATERSKÁ ŠKOLA ČÍŽ, číslo: -1 “

Kontaktná osoba: Ing. Peter Tóth, starosta, mobil: 0907 813 295.

Ing. Peter Tóth
starosta

Zverejnené: 23.08.2018
Zvesené:
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Príloha č. 1
Časť I. vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Učiteľ materskej školy
Kvalifikačné predpoklady
A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
3. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia školská alebo predškolská pedagogika bez
doplňujúceho pedagogického štúdia
4. v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom
pedagogika – psychológia a jednoročné špecializačné inovačné štúdium v odbore predškolská
pedagogika
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy II. cyklu, aprobačné predmety pedagogika – psychológia
alebo pedagogika a špecializačné štúdium v odbore predškolská pedagogika
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre špeciálne materské školy
7. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika telesne postihnutých, chorých a
zdravotne oslabených
8. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika sluchovo postihnutých
9. v študijnom odbore predškolská pedagogika a pedagogika zrakovo postihnutých
10. v študijnom odbore predškolská pedagogika a učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
11. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy alebo v študijnom odbore pedagogická škola na
strednej pedagogickej škole alebo na pedagogickej a sociálnej akadémii, alebo na pedagogickej a
kultúrnej akadémii v kombinácii s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v študijnom odbore
učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v učiteľskom študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a bakalársky študijný program v odbore tvorivá
dramatika
D. Úplné stredné odborné vzdelanie
1.
2.
3.
4.
5.

v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy
v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania
v študijnom odbore pedagogická škola
v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
záverečná skúška na pedagogickej škole pre vzdelanie učiteliek materských škôl s doložkou o
odbornej spôsobilosti po ročnej riadenej praxi
6. maturitná skúška z 1-ročného nadstavbového štúdia pre materské školy
7. záverečná skúška na pedagogickom gymnáziu pre učiteľky materských škôl
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8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo
pre materské školy alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo a
najmenej desať rokov pedagogickej činnosti v materskej škole alebo v špeciálnej materskej škole
9. 2-ročný ústav pre učiteľky materských škôl alebo externé štúdium na tejto škole ukončené skúškou
spôsobilosti
10. skúška spôsobilosti pre materské školy
11. maturitná skúška na strednej škole doplnená pomaturitným kvalifikačným štúdiom študijného
odboru učiteľstvo pre materské školy alebo pedagogická škola, alebo učiteľstvo pre materské školy
a vychovávateľstvo
12. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium predškolskej pedagogiky
13. na jazykovú prípravu v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B
a D a absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej škole, ktorá
má na to oprávnenie, alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie maturitnej skúšky z príslušného
cudzieho jazyka
14. len na vyučovanie náboženskej výchovy a náboženstva vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a
v tých študijných programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu náboženská výchova
a náboženstvo, absolvovanie kvalifikačného vzdelávania pedagogika náboženskej výchovy a
náboženstva alebo absolvovanie špecializačného kvalifikačného štúdia pedagogika náboženskej
výchovy a náboženstva v metodicko-pedagogickom centre ukončeného do 31. augusta 2010 alebo
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v učiteľských študijných programoch s aprobačným predmetom
náboženstvo alebo náboženská výchova; okrem uvedeného požadovaného vzdelania sa na
vyučovanie predmetu náboženstvo alebo náboženská výchova vyžaduje aj poverenie podľa
vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi alebo príslušnej náboženskej spoločnosti
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