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Vyhlásenie výberového konania na funkciu učiteľ materskej školy

Obec Hranovnica v súlade s § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu učiteľ v Materskej škole č. 1,
Hviezdoslavova č. 325/33, 059 16 Hranovnica.

1. Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky na výkon funkcie:
a)  minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317/2009
Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle jeho
novely  zákona  č.  390/2011 Z.z.  a  vyhlášky 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) bezúhonnosť,
c) zdravotná spôsobilosť.

2. Uchádzač predloží nasledovné doklady:
a) žiadosť o zaradenie do výberového konania,  ktorá bude obsahovať jeho meno, priezvisko,
dátum narodenia, bydlisko a kontaktné údaje (e-mail a telefónne číslo);
b) profesijný životopis,
c)  fotokópiu  dokladu  o  najvyššom  dosiahnutom  vzdelaní  (maturitné  vysvedčenie  alebo  iný
obdobný doklad),
d) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
e) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov na účely vykonania výberového konania.

3. Rozsah úväzku:
Pracovný pomer bude uzavretý na plný pracovný úväzok, a to 1,0

4. Termín doručenia žiadosti:
Uchádzač je povinný doručiť svoju písomnú žiadosť a všetky požadované doklady najneskôr do
23.8.2017, 11.00 hod. na adresu:

Obec Hranovnica, Sládkovičova č. 398/14, 059 16 Hranovnica s označením: „Výberové konanie
učiteľ MŠ - Neotvárať“
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5. Pohovor 
Uchádzači, ktorí splnia všetky stanovené náležitosti budú pozvaní na osobný pohovor, na ktorom
budú  prezentované  ich  vedomosti  a  skúsenosti.  Na  pohovor  budú  všetci  uchádzači  pozvaní
najmenej 3 dni pred konaním pohovoru. Pozvánku zašleme formou elektronickej pošty.

6. Termín nástupu do zamestnania
Úspešný uchádzač nastúpi do zamestnania od 1.9.2017.

V Hranovnici, dňa 14.8.2017

 

Vladimír Horváth, v.r.
      starosta obce

 


	Obec Hranovnica
	_______________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

