
MESTSKÁ ČASŤ BRÁTISLAVA-KARLOVA VES

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

KV/SKOU/1230/2019/5674/EP Bratislava 29.3 .2019

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves podra ustanovenia § 4 ods. l zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie

na obsadenie miesta riaditel'a Materskej školy Budovíta Fullu 12, Bratislava
s nástupom od 1. júla 2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikaěné predpoklady:
> Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

alebo úplné stredné vzdelanie pre príslušný druh školy (materská škola) podra vyhlášky
MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady aosobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov,
prvá atestácia podra zákona č. 31 7/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

> najmenej5 rokov pedagogickej praxe.

>

Iné kritériá a požiadavky:
> Občianska bezúhonnost' podra § 6 ods. l písm. b) zákona č. 317/2009 Z.z. vznení

neskorších predpisov,
spósobilost' na právne úkony v plnom rozsahu,
zdravotná sp«"sobilost' na výkon pedagogickej činnosti,
ovládanie štátneho jazyka,
uplatňovanie vedomostí, sp6sobilostí a kompetencií profesijných štandardov riaditera školy
podl'a pokynu ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 39/2017, ktorým sa vydávajú
profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov šk61 a školských zariadení,
znalost' legislatívy pre oblast' školstva - materskej školy,
komunikatívnost', organizačné schopnosti.

>
>
>
>

>
>
>

Požadované doklady k prihláške:
1. Písomná žiadost' o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štmktúrovaný životopis
3. Overené kópie dokladov o spÍňaní kvalifikačných predpokladov
4. Overená kč+pia osvedčenia o absolvovaní prvej/druhej atestácie
5. Potvrdenie o dÍžke pedagogickej praxe preukazujúce-minimálne 5 rokov praxe (zápočtový

list)
6. Udaje k vyžiadaniu výpisu z registra trestov podra 8)10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007

Z.z. oregistri trestov aozmene adoplnení niektorých zákonov vznení neskorších
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predpisov na účely preukázania bezúhonnosti podl'a § 3 ods. 6 zákona č. 552/2003 Z.z.
o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. Udaje sa budú overovat'
len u úspešného uchádzača.
Požadované údaje (ak nie sú uvedené v štruktúrovanom životopise):

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, póvodné meno alebo priezvisko, ak došlo
k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadost'
týka,
dátum narodenia, rodné číslo, miesto a oJcres narodenia,
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
štátne občianstvo,
meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

7. Potvrdenie lekára o telesnej spósobilosti a duševnej sp6sobilosti pre výkon činnosti učitera
avedúceho pedagogického zamestnanca podl'a § 10 zákona č. 317/2009 Z.z. vznení
neskorších predpisov (text lekárskeho potvrdenia musí byt' dodržaný)

8. Písomný ?koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie vrozsahu najviac 3
štandardných strán (typ písma Times New Roman, verkost' písma 12, riadkovanie 1,
zarovnanie do bloku, okraje zo všetkých strán 2,5 cm), ktorá bude v prípade úspešnosti vo
výberovom konanf rozpracomná riaditel'om školy do konkrétnych hlavných ciel'ov, úloh
a termínov na nasledujúce dva roky. Návrh koncepcie má obsahovat' víziu školy a návrh
rozvoja školy v rí"znych oblastiach z pohradu uchádzača.

9. Kópie osvedčení ozískaných kreditoch z absolvovaných programov kontinuálneho
vzdelávania.

10. Čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditel'a školy v zmysle § 3 ods. 7 pism. a) až c)
ae) aods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11 . Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podra
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového konania:
> Žiadost' o účast' na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame domčit' do

18. apríla 2019 do l'i:00 hodiny v uzatvorenej obálke s oznaěením ,,VÝBEROVÉ
KONANIE - MŠ IE. Fullu 12 - NEOTVÁRAŤ'-' na adresu Mestská čast' Bratislava-
Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava do podatel'ne Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Karlova Ves.

> Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne
najmenej7 dní pred jeho uskutočnením.

> Prípadné d'alšie inforrnácie k výberovému konaniu je možné získat' na oddelení školstva
miestneho úradu, na telefónnych číslach 02/70711222 alebo 02/70711/223 alebo na e-
mailovej adrese: elena.polakova@karlovaves.sk.

Dana Čahojová
starostka
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