
Obec Chrasť nad Hornádom 

v zmysle § 4 zákona 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 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 
 

vyhlasuje 
 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky 
Materskej školy Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 43 

 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer 
Predpokladaný nástup: 01. 08. 2019 
Mzdové ohodnotenie: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:  

- osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa materskej školy 
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 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 v znení neskorších 
predpisov  

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 
- absolvovanie I. atestácie  
- znalosť príslušnej legislatívy 
- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti  
- zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita 
- občianska bezúhonnosť 
- zdravotná spôsobilosť (telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť)  
 
Požadované doklady:  
- žiadosť o účasť na výberovom konaní 
- overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
- doklad o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace) 
- štruktúrovaný profesijný životopis 
- doklad o pedagogickej praxi 
- písomné spracovaná koncepcia rozvoja materskej školy 
- písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania 

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 
- lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky  
 
Prihlášku do výberového konania doručte do 14. 06. 2019 do 12.00 hod. na adresu:  
Obec Chrasť nad Hornádom, 053 63  Chrasť nad Hornádom 165 
 
Obálku označte heslom: „Výberové konanie riaditeľa MŠ – neotvárať!“ 
 
Uchádzači, ktorí  splnia kvalifikačné predpoklady a požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie 
najmenej 7 dní pred jeho konaním. 
 
 
V Chrasti nad Hornádom, 10. 05. 2019    Ondrej Mihňák 
            starosta obce 


