OB E C

T O P O Ľ Č I A N K Y

Obecný úrad, ul. Hlavná 114 951 93 Topoľčianky
tel.: 037/630 12 22, e-mail: obectopolcianky@topolcianky.sk
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto
odborný zamestnanec školského úradu
Náplň práce: zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva
v školách a školských zariadeniach zriadených obcou v pôsobnosti Spoločného
školského úradu so sídlom v Topoľčiankach v zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 52/2021
o školskom úrade, príloha č. 1.
Miesto výkonu práce: Spoločný obecný školský úrad, Hlavná 114, 95193 Topoľčianky.
Nástup do zamestnania: 1. 2. 2023 alebo dohodou.
Doba trvania pracovného pomeru: 1 rok s možnosťou predĺženia.
Mzdové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. – Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Pracovné podmienky: pracovný úväzok 1,0, pracovný čas 37,5 hodiny týždenne
Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady zamestnanca školského úradu v súlade
s § 7 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
a. kvalifikačné predpoklady a osobitný kvalifikačný predpoklad pre príslušný druh a typ
školy (učiteľ základnej školy)
b. najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
Iné kritéria a požiadavky: bezúhonnosť, riadiace organizačné a komunikatívne schopnosti,
samostatnosť, zodpovednosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy
a súvisiacich právnych predpisov, práca na PC.
Požadované doklady:
 prihláška do výberového konania
 životopis
 kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania
 potvrdenie o celkovej dĺžke pedagogickej praxe
 súhlas na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
 preukázanie bezúhonnosti výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.
Prihlášku a ostatné požadované doklady doručte osobne alebo poštou najneskôr do 15.
januára 2023 na adresu: Obec Topoľčianky, 951 93Topoľčianky. Obálku označte: „výberové
konanie“. Uchádzači, ktorí splnia požadované podmienky, budú pozvaní na výberové
konanie. Termín a miesto výberového konania vám oznámime na mailovú adresu, ktorú
uvediete v prihláške.

