Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Liptovský Hrádok
VYHLASUJE
v súlade s § 3 ods. 5 a § 4 ods. 1 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 ods. 3
zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky
Cirkevnej materskej školy, Hviezdoslavova 1785, Liptovský Hrádok
Nevyhnutné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské
školy v zmysle 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 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
- vykonanie prvej atestácie (alebo l. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- najmenej päť rokov pedagogickej praxe (ku dňu uskutočnenia výberového konania)
- predloženie písomného návrhu koncepcie rozvoja školy
Ďalšie požiadavky:
- poznanie legislatívy dotýkajúcej sa činnosti materskej školy
- organizačné, riadiace a komunikačné zručnosti
- osobnostné a morálne predpoklady
- aktívna činnosť v cirkevnom zbore
- absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických pracovníkov
- práca s PC
- osobné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti
- znalosť legislatívy v oblasti školstva a samosprávy
- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne

Zoznam požadovaných dokladov potrebných pre výberové konanie:
1) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2) štruktúrovaný profesijný životopis (uveďte aj tel. kontakt)
3) overená kópia dokladu o nadobudnutom vzdelaní
4) potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
5) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
6) písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy
7) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej
obálke s označením:
„VÝBEROVÉ KONANIE“ – CMŠ – NEOTVÁRAŤ“
osobne, alebo poštou na adresu:
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 142, 033 01 Liptovský Hrádok.
Termín podania žiadostí: do 9.8.2019 do 12:00 h.
Rozhodujúci je čas doručenia na Farský úrad Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Liptovský
Hrádok.
Termín a miesto konania výberového konania bude oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním
každému uchádzačovi, ktorí splnil nevyhnutné podmienky.
V Liptovskom Hrádku, 26.7.2019.

Mgr. Anna Belanji
zborová farárka

Ing. Ján Pavlík, PhD.
zborový dozorca

