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OZNÁMENIE
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a dop lnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mestská časť Bratislava-Staré
Mesto vyh lasuje
výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa ZákJadnej školy, Mudroňova 83 v Bratislave
s predpokladaným nástupom 01.08.2018
Požadované

kvalifikačné

predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupľ1a požadované na výkon výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľa
základnej školy podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kva lifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné pož iadavky pre j ednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorš ích predpisov
• najmenej 5 rokov pedagogickej či nn osti , vykonan ie prvej atestácie
• občianska a morálna bezúhonnosť, zdravotná spôso bilosť
• ov ládanie štátneho jazyka
• znalosť príslušnej legislatívy
• riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, znalosť práce s PC
• flexibilita, zodpovednosť a spoľah livosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konan ia
• overené kópie dokladov o vzdelaní, vykonaní atestácie
• potvrdenie o dÍžke pedagogickej činnosti
• profesijný štruktúrovaný životopis, osobný dotazník, motivačný list
• písomný návrh koncepčného zámeru rozvoja školy, školského zariadenia (rozsah maximálne 4 strany)
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon č innosti učiteľa
a vedúceho pedagogického zamestnanca
• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údaj ov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti
•

Dátum a miesto podania žiadosti o

účasť

na výberovom konaní:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte do 18.6.2018 do 13.00 h na adresu:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, oddelenie školstva, Vajanského nábr. 3, 814 21
Bratislava alebo osobne v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v zatvorenej
obálke. Na obálku uviesť heslo „Výberové konanie ZŠ, Mudroňova 83 - neotvárať! "
(Pri zaslaní poštou je rozhod ujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky) .
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