M E S T S K Á Č A S Ť B R AT I S L AVA - K A R L O VA V E S

Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4
KV/SKOL/2280/2016/23516/IM

Bratislava, 9.12.2016

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, v zmysle § 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 znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy, Kolískova 14, Bratislava
s nástupom od 01. 02. 2017
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné predpoklady:
 kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 7 ods. 2 písmena b) a
§ 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. požadovaným stupňom
vzdelania pre učiteľa materskej školy, vychovávateľa a pedagogického asistenta je aj
vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie,
 prvá atestácia,
 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;
 ovládanie štátneho jazyka,
 zdravotná spôsobilosť,
 bezúhonnosť,
 znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 orientácia v problematike predprimárneho vzdelávania,
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 znalosť práce s PC
Požadované doklady k prihláške:
 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 profesijný štruktúrovaný životopis,
 overené kópie dokladov o vzdelaní a o absolvovanom ďalšom vzdelávaní,
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace ,
 preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č.
317/2009 Z. z.,
 motivačný list,
 písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy na 5 ročné funkčné obdobie (v rozsahu 3
strán, písmo Times New Roman 12, jednoduché riadkovanie, z každej strany 2,5 cm okraj)
 písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to až do
odvolania písomnou formou
Dátum a miesto podania prihlášok do výberového konania:
 Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť do 29. 12. 2016 do 12,00 h v zalepenej obálke s
označením „VÝBEROVÉ KONANIE – Materská škola, Kolískova 14 - NEOTVÁRAŤ“, na
adresu: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava.
 Termín a miesto budú prihláseným uchádzačom spĺňajúcim kritéria výberového konania
oznámené písomne 7 dní pred jeho uskutočnením. Ďalšie informácie možno získať na tel.
čísle 02/602 59 237 alebo e-mailom na: maria.butkovska@karlovaves.sk
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