MESTO PREŠOV
vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta:
odborný referent
(Referát školstva, mládeže a športu – materské školy)
na dobu určitú 1 rok,
u zamestnávateľa:
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01
1. Kvalifikačný predpoklad:
- v súlade s Vyhláškou 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 podľa prílohy č.
1, Časti I., v zmysle § 7 ods. 3 písm. a) Zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve
2. Iné predpoklady v zmysle zákona:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- bezúhonnosť
3. Iné kritériá a požiadavky:
znalosť platnej legislatívy:
- v oblasti školstva (najmä Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
- v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu (najmä Zákon 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)
- dobré organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, rozhodnosť, zodpovednosť
- ovládanie práce s PC (MS Office, Internet)
4. Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní
- motivačný list
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní (v zmysle bodu 1
Kvalifikačný predpoklad)
- doklad preukazujúci najmenej 5 r. pedagogickej činnosti (fotokópia)
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
- profesijný životopis v štruktúrovanej forme

5. Popis pracovného miesta:
- zabezpečovanie administratívnej činnosti na úseku materských škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta Prešov v zmysle § 6 Zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v
školstve a školskej samospráve
- poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti materských školám
- kontrola dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania v materských školách
- riešenie sťažností a podnetov od občanov súvisiacich s materskými školami
6. Predpokladaná základná mzda: od 900,00 do 1 386,00 €
7. Výberové konanie bude pozostávať z pohovoru pred výberovou komisiou.
9. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Uzávierka prijímania žiadostí je 24.1.2020 (piatok) o 12.00 hod. V uvedenom termíne
musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Mestu Prešov. Na oneskorene
doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať. Žiadosť o účasť na
výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke
označenej heslom: „Výberové konanie – odborný referent/Referát školstva, mládeže a
športu – MŠ - NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Prešov
Mestský úrad v Prešove
Kancelária prednostky
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove, Hlavná
73, Prešov.
10. Dátum a miesto konania výberového konania:
Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.1.2020 (pondelok) o 13.00 hod. na Mestskom
úrade v Prešove, Hlavná 73, I. poschodie vpravo, Malá radná sieň. Účasť na výberovom
konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto
vyhlásení a predložia všetky doklady požadované v bode 4.
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa v
deň uskutočnenia výberového konania dostavili na Mestský úrad v Prešove.
UPOZORNENIE
Toto výberové konanie nie je výberovým konaním v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Predpokladaný termín nástupu: 3. 2. 2020

