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JUDr. Jana Michaličková, PhD., zriaďovateľ, trvale bytom Bobot 91325, Bobot
vyhlasuje
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
výberové konanie na obsadenie funkcie
RIADITEĽA

Súkromnej materskej školy, Gajova 8, Bratislava 811 09, IČO 54528224

s predpokladaným nástupom v auguste 2022.
Súkromná materská škola, Gajova 8, Bratislava je novozriadená súkromná materská
škola s katolíckou výchovou, ktorá začne poskytovať vzdelávanie od 1.9.2022.
Maximálny počet detí v materskej škole je 22. Viac informácií o našej súkromnej
materskej škole nájdete na www.skolkasvmichala.sk
Čo ponúkame:
1. Vedenie menšieho kolektívu v súkromnej materskej škole rodinného typu
2. Budovanie priateľských vzťahov a komunity medzi vedením, pracovným kolektívom,
rodičmi, deťmi a zakladateľmi
3. Možnosť rozsiahleho profesijného rozvoja nad rámec právnych predpisov
4. Možnosť budovania novej súkromnej materskej školy od jej počiatku v súlade s
koncepciou zriaďovateľa
5. Možnosť finančného ohodnotenia nad rámec právnych predpisov v prípade pozitívneho
hospodárskeho výsledku školy

Čo požadujeme?
1. Odbornú a pedagogickú spôsobilosť pre materské školy v zmysle právnych predpisov
2. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v materskej škole
3. Menežérske a komunikačné schopnosti, ochota ďalšieho vzdelávania sa a inovatívne
myslenie; aktívny život viery v súlade s Katolíckou cirkvou na Slovensku
4. Znalosť školskej legislatívy materskej školy
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K výberovému konaniu písomne predložte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

profesijný životopis
motivačný list so žiadosťou o zaradenie do výberového konania
kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe v materskej škole
lekárske potvrdenie spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti
návrh koncepcie rozvoja školy
Čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 ods. 1 zák. 138/2019
Z.z.

Doklady k výberovému konaniu predložte v lehote do 23.5.2022 do 16.00 hod.
a) osobne v priestoroch sídla súkromnej materskej školy v zalepenej obálke označenej
„výberové konanie na riaditeľa“, alebo
b) poštou na adresu sídla súkromnej materskej školy v zalepenej obálke označenej
„výberové konanie na riaditeľa“, alebo
c) elektronicky na emailovú adresu: info@skolkasvmichala.sk
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené do 31.5.2022.

V Bratislave dňa 13.4.2022
JUDr. Jana Michaličková, PhD.
zriaďovateľ

Uchádzač berie na vedomie spracovanie osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov výlučne pre účely tohto výberového konania a na právnom základe
predzmluvných vzťahov.
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