MESTO DUNAJSKÁ STREDA

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 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
Materskej školy Eleka Benedeka s VJM – Benedek Elek Óvoda
Alžbetínske námestie 323/3, 929 01 Dunajská Streda

Kvalifikačné predpoklady:
• Splnenie kvalifikačných predpokladov pre daný druh a typ školy v zmysle zákona
NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov,
• dĺžka výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti – t. j. ku dňu
uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,
• splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s
prvou atestáciou v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z.

Ďalšie požadované predpoklady:
• Predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona
NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
• Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 - § 18 zákona č. 138/2019 Z.z.:
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
• profesijný životopis,
• overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

•
•
•
•
•
•
•

overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie podľa zákona č. 138/2019 Z. z.,
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti,
návrh koncepcie rozvoja školy,
čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania
podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup: 1. september 2021
Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou, alebo doručte
osobne na Mestský úrad v Dunajskej Strede, v obálke s označením "Výberové konanie – MŠ
Benedeka - NEOTVÁRAŤ" do 6. augusta 2021 (vrátane) na adresu:
Mestský úrad
Hlavná č. 50/16
929 01 Dunajská Streda
Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle:+421 31 590 39 18.
Termín, čas a miesto výberového konania budú oznámené písomne, najmenej 7 dní pred jeho
uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

V Dunajskej Strede dňa 14.7.2021

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

