
 OBEC   

PREDMIER 
___________________________________________________________________________ 

Obec PREDMIER 
podľa ustanovenia § 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 

v y h l a s u j e 
výberové konanie na obsadenie funkcie  

riaditeľa  Materskej školy Predmier 452 

Požadované kvalifikačné predpoklady:  
- 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 podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov 

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe 

- občianska a morálna bezúhonnosť 

- zdravotná spôsobilosť 

- riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spoľahlivosť 

- znalosť školskej legislatívy. 
    

Zoznam požadovaných dokladov: 
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní, 

- štruktúrovaný profesijný životopis, 

- overené doklady o nadobudnutom vzdelaní a pedagogickej praxi, 

- písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 

- aktuálny výpis registra trestov, 

- koncepčný zámer rozvoja materskej školy na 5-ročné funkčné obdobie (rozsah 2 strán) 

- súhlas uchádzača na použitie jeho osobných údajov pre potreby výberového konania 

podľa zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, 

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 
 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: 
Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame zaslať alebo osobne 

doručiť najneskôr do:                 03.  októbra  2022   do  12:00 hod. 

na adresu:                                          Obecný úrad Predmier 

013 51 Predmier 169 

Obálku označte heslom:      „Výberové konanie MŠ – neotvárať“ 
 

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 

požadované predpoklady, Rada školy pri Materskej škole Predmier. 

Ďalšie informácie:    Obecný úrad Predmier,   041/557 3181,   0905 891 105 

www.predmier.sk,   obecnyurad@predmier.sk 
 

 

V Predmieri, dňa: 16. septembra  2022.        

                   Štefan Klus, v. r. 
                           starosta obce Predmier 

http://www.predmier.sk/
mailto:obecnyurad@predmier.sk


 

OBEC   

PREDMIER 

 
 

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie 

riaditeľa 

Materskej školy Predmier  452 
 

Požadované kvalifikačné predpoklady:  

- odborná a pedagogická spôsobilosť  

- minimálne 5 rokov pedagogickej praxe, 

- občianska a morálna bezúhonnosť, 

- riadiace a organizačné schopnosti, zodpovednosť a spoľahlivosť. 
 

Prihlášku do výberového konania spolu s priloženými dokladmi žiadame 

zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do:                  

03. októbra  2022   do  12:00 hod. 

na adresu:                            Obecný úrad Predmier 

013 51 Predmier 169 

Obálku označte heslom:      „Výberové konanie MŠ – neotvárať“ 
 

Bližšie informácie:    Obecný úrad Predmier, 041/557 3181, 0905 891 105 

www.predmier.sk,   obecnyurad@predmier.sk 
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