Obec Kráľov Brod, Obecný úrad 925 41 Kráľov Brod č.4
tel.: 031 7780335, fax.: 031 7780364, e-mail.: kralov.brod@azet.sk
číslo: 469/2/2019
Dátum: 23.09.2019
Vyhlásenie výberového konania
Obec Kráľov Brod zastúpená starostom podľa ustanovenia § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5
zákona NR SR zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
riaditeľa Základnej školy s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar
Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Kráľov Brod – Királyrév
s termínom nástupu 1. december 2019
Podmienky na zaradenie do výberového konania:
a/
kvalifikačné predpoklady pre 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 a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,
b/
minimálne 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 zákona NR SR č.596/2003 Z.z.,
c/
osobnostné a morálne predpoklady na výkon funkcie,
d/
dobré výsledky v odbornej a metodickej práci,
e/
spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku, znalosť maďarského jazyka,
f/
znalosť súvisiacej legislatívy (právne normy upravujúce problematiku školstva – riadenia,
hospodárenia, pôsobnosť, kompetencie škôl a školských zariadení, výchovno-vzdelávací
proces a pod.)
g/
komunikačné a organizačné schopnosti,
h/
základná znalosť problematiky riadenia a ekonomiky,
i/
znalosť práce na PC (WORD, EXCEL, internet)
j/
občianska bezúhonnosť,
Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
prihláška na výberové konanie,
overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/,
štruktúrovaný životopis,
písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania,
v zmysle § 11 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
Prihlášku s požadovanými dokladmi do výberového konania je potrebné doručiť do 23. októbra 2019
na adresu: Obecný úrad , 925 41 Kráľov Brod č.4 s označením obálky:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ a MŠ s VJM – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Kráľov Brod –
Királyrév“ – NEOTVÁRAŤ.
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, oznámené písomne
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Mgr. Gergely Agócs
starosta obce

Obec Kráľov Brod, Királyrév Község, 925 41 Kráľov Brod č.4
Tel.: 031 7780335, fax.: 0317780364, e-mail: kralov.brod@azet.sk
Levélszám: 469/2/2019
kelt.: 2019.09.23
Pályázati felhívás
Királyrév község a 2003. évi 596. számú, az állami oktatásügyi igazgatásról és az oktatásügyi
önkormányzati szervekről szóló SZNT – törvénye 3 §-a és 4 §- a alapján és a 2003. évi 552. számú
közösségi érdekben végzett munkáról szóló SZNT – törvénye alapján pályázatot hirdet az alábbi
oktatásügyi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére :
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tannyelvű
Alapiskola és Óvoda, Kráľov Brod – Királyrév
a 2019. december 1-jétől kezdődő időszakra.
Pályázati feltételek:
a/
szakmai képzettség – megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség az SZK NT a pedagógiai és
szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317 – es törvény a Szlovák Köztársaság
Oktatásügyi minisztériuma 2009. évi 437. számú rendelete értelmében,
b/
minimum 5 év pedagógiai gyakorlat a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 596/2003-as
sz. törvényének 3. § alapján,
c/
a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei,
d/
a metodikai és szakmai munka során elért jó eredmények,
e/
a szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben és a magyar nyelv megfelelő szintű
ismerete,
f/
oktatási törvények ismerete,
g/
szervezői és kommunikációs készség,
h/
vezetői képesség és gazdasági alapismeretek,
i/
számítástechnikai ismeretek ( WORD, EXCEL, internet),
j/
erkölcsi feddhetetlenség,
Szükséges iratok:
írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra,
a végzettséget igazoló okirat hitelesített fénymásolata,
okirat a pedagógiai gyakorlatról,
erkölcsi bizonyítvány leirata / három hónapnál nem korábbi/,
szakmai önéletrajz,
az iskola irányítására vonatkozó írásos elképzelés,
a pályázaton résztvevő beleegyezése személyi adatainak a felhasználása a SZK NT a személyi
adatok védelméről szóló 122/2013-as sz. törvénye 11. § szerint.
A pályázathoz a jelentkezőlapot kérjük 2019. október 23-ig az alábbi címre eljuttatni: Obecný úrad,
925 41 Kráľov Brod č.4. A borítékra írják rá:
„Výberové konanie – riaditeľ ZŠ a MŠ s VJM – Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda, Kráľov Brod –
Királyrév“ – NEOTVÁRAŤ. Azok , akik a pályázat feltételeinek megfelelnek, írásban lesznek értesítve
a meghallgatás helyéről és időpontjáról 7 nappal a meghallgatás előtt.

Mgr. Agócs Gergely
polgármester

