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VÝBĚROVÉ KONÁME

Městská část' Bratislava-Dúbravka, Zatevná 2, 844 02 Bratislava podl'a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správě v školstve a školskej samosprávě a o změně a doplnění niektorých zákonov a v súlade s §5 zákona
č.552/2003 Z. z. o výkone práce vo veřejném zaujme v znění neskorších predpisov

vyhlašuje výběrové konanie
na obsadenie funkcie riaditeťa Materskej školy, Fedákova l, 841 02 Bratislava

s nástupem Ol. januára 2023

Uchádzač musí spínat' předpoklady na výkon pedagogickej činnosti podťa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o změně a doplnění niektorých zákonov.
Požadovanými predpokladmi sú:

splnenie kvalifíkačných predpokladov podl'a zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o změně a doplnění niektorých zákonov v znění neskorších predpisov a v súlade s
vyhláškou MS SR č. 1/2020 Z. z., kterou sa ustanovujú kvalifikačně předpoklady a osobitné kvalifikačně
požiadavky pře jednotlivé kategorie pedagogických a odborných zamestnancov
bezúhonnost' podl'a § 15 zákona č. 138/2019 Z.z.
tělesná a duševna spósobilosť na výkon práce podl'a § 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
ovládáme statného jazyka podl'a § 17 zákona č. 138/2019 Z.z.
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podl'a § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z.

• znalost' a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovnoprávnej legislativě, riadiaca prax,
komunikačně a organizačně schopnosti, osobnostné a morálně předpoklady, znalost' práce na PC

Požadované doklady:
přihláška do výběrového konania
vyplněný osobný dotazník
strukturovaný životopis
ověřený doklad o absolvovanom stredoškolskom/vysokoškolskom vzdělaní v požadovanom odbore
čestné vyhlásenie o splnění předpokladu bezúhonnosti podl'a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o změně a doplnění niektorých zákonov v
znění neskorších predpisov
lékařské potvrdenie o telesnej a duševně] spósobilosti na výkon činnosti pedagogického zamestnanca
podl'a§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.
doklad o potvrdení dlžky pedagogickej praxe podl'a § 3 ods.5 zákona č. 596/2003 Z. z.
koncepciu rozvoja materskej školy
fotokopie ďalších dokladov, preukazujúcich získané speciálně znalosti alebo osobnostně předpoklady
ďalším vzděláváním (kopie získaných certifíkátov, atestácii, kvalifikačně] skúšky a pod.)
čestné vyhlásenie že všetky údaje sú pravdivé
písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výběrového konania v súlade so
Všeobecným nariadením EU o ochraně osobných údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně
osobných údaj ov

Písomné přihlášky doručte v uzatvorenej obálke spolu s požadovanými dokladmi do podatel'ne Miestneho
úřadu mestskej časti Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava najneskór do 05.12.2022 15,00
hod. Obálku označte: „Neotvárať - Výběrové konanie - MS Fedákova". Na obálke uveďte adresu odosielatel'a.
K výběrovému konaniu budu přizváni len ti uchádzači, ktorí splňajú všetky uvedené požiadavky a požadované
doklady doručia v určenom termíne.

RNDr. Martin Zaťovič v.r.
starosta
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