
OBEC BEŠA -076 72 Vojany 

Obecný Orad Beša 107, 076 72 Vojany, IČO: 00331309, Tel,: +421 56 63 95 258 
+421 915 874 361 E-mail: besa.ocu@gmail.com  

Obec Beša zastripená Attilom Zsirom, starostom obce v zmysle § 4 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopinenf niektorých zákonov v zneni 
neskoršich predpisov a § 5 ilk. č. 552/2003 Z. z. o výkone price vo verejnom záujme v zneni 
neskoršich predpisov 

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE 
na obsadenie funkcie riaditerairiaditency 

Materskej školy s vyučovacim jazykom mad'arským Beša — Óvoda Bés 
Beša č. 100, 076 72 Beša 

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2022 

Kvalifikačné predpoklady: 
- 	kvalifikačné predpoklady pre prislušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 

Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a dopineni 
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifrkačných predpokladoch 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
dosiahnutie kariérového stupria pedagogick 'y zamestnanec s prvou atestáciou podra zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a dopineni niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov, 
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopineni niektorých zákonov. 

balšie požadované predpoklady: 
morálna bezihonnosť, 
zdravotná spôsobilosť  (telesná a duševni), 
ovládanie štátneho jazyka, 
znalosť  školskej legislativy. 

Zoznam požadovanSrch dokladov k prildáške do výberového konania: 
pisomná žiadosť  o zaradenie do výberového konania, 
profesijný životopis, 
úradne osvedčené fotoluipie dokladov o dosiahnutom vzdelani, 
úradne osvedčená fotokeipia dokladu o dosiahnuti kariérového stupria pedagogický zamestnanec 
s prvou atestáciou podra zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znenf neskoršich predpisov, 
potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, 
čestné vyhlisenie o bethhonnosti, 
lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditera MŠ podra § 
16 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a dopineni niektorých zákonov v znení neskoršich predpisov, 
vypracovany pisomny návrh koncepcie rozvoja materskej školy, 
čestn6 vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých fidajov, 
pisomný súhlas uchádzača s použitim osobných ildajov pre fičely výberového konania podra 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných fklajov a o zmene a dopineni niektorých zákonov. 



Platové podmienky: 
Platové náležitosti sú určené podra osobitného predpisu, ktorým je zákon 6. 553/2003 Z. z. 
o odmeŕiovani niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a dopineni 
niektorých zákonov v zneni neskoršich predpisov. 

Termín podania žiadostí: 
do 15. augusta 2022- rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podatel'ne 
Obecného úradu v Beši. 

Žiadosf o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte v uzatvorenej 
obálke s označenfm „VÝBEROVE KONANIE — riaditel' — Materská škola Beša- NEOTVARAŤ" 
osobne, alebo zašlite poštou na adresu: 

Obecný (wad Beša 
6. 107 

076 72 Beša 

Vyhlasovatel' výberového konania si vyhradzuje právo nezaradit' do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespiňaj6 požadovanč  podmienky. Uchidzačom, ktorí pinia podmienky, bude 
termín a miesto výberového konania oznámený najnesk6r 7 chili pred jeho konaním. 

V Beši, dria 30. 6. 2022 

Attila\Zsiro 
starosta bce  Be  a 
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