ZÁPISNICA
z výberového konania na funkciu riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559,
093 02 Vranov nad Topľou
Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ bolo vyhlásené na webovej stránke Mesta
Vranov nad Topľou dňa 5. 12. 2014, na úradnej tabuli mesta Vranov nad Topľou a v regionálnej
tlači.
Dňa 30. 1. 2015 sa konalo výberové konanie v MŠ Dlhá ulica 559, 093 02 Vranov nad
Topľou. Výberové konanie bolo vyhlásené na funkciu riaditeľa Materskej školy Dlhá ulica 559,
093 02 Vranov nad Topľou.

Členmi výberovej komisie boli:
Predseda: Mária Gešperová
Členovia: Mariana Varechajová
Bc. Mária Zimná
Anna Hudacká
Ing. Martin Strmeň

Výberového konania sa zúčastnila jedna uchádzačka Mgr. Jana Zelená, bytom Okulka
16/14, 093 01 Vranov nad Topľou.
Obálka s prihláškou a materiálom uchádzačky bola otvorená dňa 14. 1. 2015 o 15, 00 hod.
na MsÚ za prítomnosti prednostu Mgr. Andreja Krišandu, vedúcej oddelenia školstva PaedDr.
Mariany Lapčákovej, referentky oddelenia školstva PaedDr. Beáty Jankurovej a predsedu RŠ M.
Gešperovej.

Na zasadnutí RŠ z 19.01.2015 si členovia vopred určili kritéria hodnotenia uchádzačky a
celkový priebeh volieb. Výberové konanie prebiehalo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej
koncepcie rozvoja školy. Členovia Rady školy kládli uchádzačke otázky týkajúce sa spolupráce
materskej školy a rodiny, ale aj otázky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Po prezentácii
nasledovalo hodnotenie uchádzačky a verejné hlasovanie.

V zmysle dohodnutých kritérií bola kandidátka Mgr. Jana Zelená jednohlasne zvolená
všetkými prítomnými členmi volebnej komisie.

Návrh uznesenia:

Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi na
vymenovanie do funkcie riaditeľa MŠ Dlhá ulica 559, 093 02 Vranov nad Topľou kandidátku Mgr.
Janu Zelenú.

Výsledky hlasovania: počet členov RŠ - 5
počet prítomných členov RŠ - 4
počet neprítomných - 1
za predložený návrh - 4
proti predloženému návrhu - 0

Nakoľko za predložený návrh hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov rady školy,
rada školy konštatuje, že v zmysle § 24 odst.12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uznesenie
platné.

Vo Vranove n/T 30.01.2015

Zápisnicu zhotovila: Bc. Mária Zimná

