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Bratislava 04.06.2018

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves podra ustanovenia § 4 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 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov

vyhlaSuje
výberové konanie

na obsadenie miesta riaditel'a Spojenej školy Tilgnerova 14, Bratislava
s organizačnými zložkami

Základná škola Tilgnerova 14, Bratislava a Gymnázium Tilgnerova 14, Bratislava
s nástupom od 1. júla 2018.

Požadované kvalifikačné predpoklady a osobitné Ňcvalifikačné predpoklady:
:> Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre-príslušný dmh a typ školy podl'a vyhlášky

MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady aosobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zarnestnancov,
prvá atestácia podra zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov,

> najmenej5 rokov pedagogickej praxe.
Iné požadované predpoklady a kritériá:
> Bezúhonnost',
> spósobilost' na právne úkony v plnom rozsahu,
> zdravotná spósobilost' na výkon pedagogickej činnosti,
> ovládanie štátneho jazyka,
> uplatňovanie vedomostí, spósobilostí akompetencií profesijných štandardov riaditera

školy podra pokynu ministra školstva, vedy, výskurnu a športu č. 39/2017, ktorým sa
vydávajú profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie apodkategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov škól a školských zariadení,

> znalost' legislatívy pre oblast' školstva (základnej školy, strednej školy - 8 ročného
gymnaziálneho a bilingválneho štúdia).

Požadované doklady k prihláške:
l . Písomná žiadost' o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Overené kópie dokladov o požadovanom vzdelaní
4. Overená kópia osvedčenia o absolvovanf prvej/druhej atestácie
5. Potvrdenie o dÍžke pedagogickej praxe
6. Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
7. Potvrdenie lekára otelesnej spósobilosti aduševnej spósobilosti vo vzt'ahu kvýkonu

činnosti riaditel'a školy podl'a § 10 zákona č. 31 7/2009 z.z. v znení neskorších predpisov
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Písomný ?koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie vrozsahu najviac 4
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 konaní rozpracovaná riaditel'om školy do konkrétnych hlavných cierov, úloh
a termínov. Návrh koncepcie má obsahovat' víziu školy, SWOT analýzu školy a návrh
rozvoja školy v róznych oblastiach z pohradu uchádzača.

9. Kópie osvedčení ozískaných kreditoch absolvovaných programov kontinuálneho
vzdelávania

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

18.júna 2018 (pondelok) do 15:00 hodiny vuzatvorenej obálke soznaěením8. júna
VÝBE.ROVÉ KONANIE - SŠ TILGNEROVA 14 - NEOTVARAŤ? na adresu

i5

Mestská čast' Bratis}ava-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.

I> Prípadné d'alšie informácie k výberovému konaniu je možné získať na oddelení školstva
miestneho úradu, na telefómiych číslach 02/70711222 alebo 02/7071 1/223 alebo na e-mail
na adrese: elena.polakova@karlovaves.sk.
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