Obec Ratková
podľa § 3 a § 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 § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie učiteľ/-ka
Materskej školy, Ratková č. 70, 982 65 Ratková

A. Kvalifikačné predpoklady:
-odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná pre materské školy podľa § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z. ktorou sa
ustanovujú

kvalifikačné

predpoklady a osobitné

kvalifikačné

predpoklady pre

jednotlivé

kategórie

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,

B. Ďalšie požiadavky a kritériá:
- bezúhonnosť v zmysle § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov,
- zdravotná spôsobilosť na právne úkony,
- osobnostné a morálne predpoklady,
- ovládanie štátneho jazyka,
- znalosť príslušnej legislatívy, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť.

C. Požadované doklady
- písomná žiadosť uchádzača o zaradenie do výberového konania,
- profesijný životopis,
- úradne overené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania,
- výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
-písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke s označením
„VK - učiteľ MŠ – neotvárať“ v termíne do 31. júla 2015 do 14.00 hod. na adresu: Obec Ratková,
Ratková 1, 982 65 Ratková.
Termín a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového
konania oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle : 047/549 11 02

V Ratkovej, dňa 01.06.2015

Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

