
MESTSKÁ ČÁSŤ BRÁTISLAVÁ-KARLOVA VES
Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava 4

KV/SKOU/1230/2019/19757/EP Bratislava 18.ll.2019

Mestská čast' Bratislava-Karlova Ves podl'a ustanovenia § 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 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 Majerníkova 60, Bratislava
s nástupom od 1. februára 2020.

Požadované kvalifikaěné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
* odborná apedagogická spósobilost' podl'a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických

zaínestnancoch a odborných zarnestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1.
atestáciou,
najmenej5 rokov pedagogickej praxe,
bezúhonnost',
zdravotná spósobilost',
ovládanie štátneho jazyka.
spósobilost' uplatňovat' kompetencie kompetenčného profilu vedúceho pedagogického
zamestnanca (profesijných štandardov riaditera školy) podra pokynu ministra školstva,
vedy, výskurnu ašportu č. 39/2017, ktorým sa vydávajú profesijné štandardy pre
jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a odbomých
zaínestnancov škól a školských zariadení (príloha 32),
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Požadované doklady k prihláške:
1. Písoímiá žiadost' o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životí)t0plS

iÍňaní3. Overené kópie dokladov o splňaní kvalifikačných predpokladov
4. Overená kópia osvedčenia o absolvovaní prvej/druhej atestácie
5. Potvrdenie o dÍžke pedagogickej praxe preukazujúce-minimálne 5 rokov praxe (zápočtový

list)
6. Čestné vyhlásenie obezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického

zamestnanca podra § 15 zákona č. 138/2019 .z. v znení neskorších predpisov
7. Potvrdenie lekára otelesnej spósobilosti aduševnej sp6sobilosti pre výkon činnosti

učitel'a avedúceho pedagogického zamestnanca (text lekárskeho potvrdenia musí byt'
dodržaný)

8. Písomný stručný ?koncepcie rozvoja školy na volebné obdobie v rozsahu najviac 2
štandardných strán (typ písma Times New Roman, vel'kost' písma 12, riadkovanie 1,
zarovnanie do bloku, okraje zo vseíkých strán 2,5 cm. Návrh koncepcie má obsahovat'
víziu Školy anávrh rozvoja školy (ciele a návrh konkrétnych úloh k ich splneniu)
v róznych oblastiach z pohradu uchádzača.
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9. Kópie osvedčení ozískaných
kontinuálneho vzdelávania.

a uznaných kreditoch z absolvovaných prograínov

Dátum a miesto podania prihlášky do výberového kónania:
Žiadost' o účast' na výberovom konaní s požadovanými dokladmi žiadame doručit' do
27. novembra 2019 mo 15:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením ,,VÝBEROVÉ27. novembra 201? do 15:00 hodiny v uzatvorenej obálke s označením ,,VYBEROVE
KONANIE - 'MS Majerníkova 60 - NEOTVÁRAT? na adresu Mestská ěast'
Bratislava-Karlova Ves, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava do podatel'ne
Miestneho úradu mestskej ěasti Bratislava-Karlova Ves.
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačovi oznámené písomne
najmenej7 dní pred jeho uskutočnením.
Prípadné d'alšie informácie k výberovému konaniu je možné získat' na oddelení školstva
miestneho úradu, na telefónnych číslach 02/70711222 alebo 02/7071 l/223 alebo na e-
mailovej adrese: elena.polakova@karlovaves.sk.
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