
Obec L O P Ú C H O V 
___________________________________________________________________________ 

 
     Obec Lopúchov, ako zriaďovateľ Základnej školy Lopúchov, na základe  § 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 nadväznosti na § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov 

vyhlasuje 

VÝBEROVÉ  KONANIE 
na obsadenie funkcie 

riaditeľa/ky Materskej školy Lopúchov, Lopúchov 85,  086 41  
 
Požadované kvalifikačné predpoklady :  
 

- odborná a pedagogická spôsobilosť – kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v 

príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle zákona č. 

138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch ... 

- najmenej päť rokov pedagogickej praxe 

- dosiahnutie kariérového stupňa - pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou v zmysle §. 39 odst. 

3a-b zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch ..... 

 

Ďalšie požiadavky : 

 

- bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 15 odst. 2 zákona č. 

138/2019 Z.z.  o pedagogických zamestnancoch .... 

- ovládanie štátneho jazyka, riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti 

- aktívne využívanie informačno-komunikačných technológii( word, excel, internet )  

- znalosť príslušnej legislatívy 

 

Požadované doklady, ktoré účastník predkladá do výberového konania : 

 

1. Prihláška do výberového konania 

2. Profesijný životopis 

3. Overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní  

4. Doklad preukazujúci najmenej päť rokov pedagogickej praxe 

5. Doklad preukazujúci absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady. 

6. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace 

7. Návrh koncepcie rozvoja školy 

8. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  

    zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov .... 

 

Písomné žiadosti o účasť na výberom konaní so zákonnými prílohami zasielajte do 28.7.2021 do 14.oo 

hod. na adresu:           Obecný úrad Lopúchov 

                                   Lopúchov 85,  086 41 p. Raslavice 

 
Obálky označte nápisom: „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ MŠ „  „ NEOTVÁRAŤ „ 

Informácie: Dátum, čas a miesto výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia požadované 

podmienky oznámený najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.  

 

 

V Lopúchove, dňa 30.6.2021                Ing. František PALKO 

                                                                                                       Starosta obce 


