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ozNÁMENlE o VYHLÁsrruĺ výgeRovÉno xoľĺRľll

Mestská čast' Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11,825 61 Bratislava podl'a
ustanovenia $ 4 zákona číslo 596/2003 Z'z' o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s 5 zákona číslo
55212003 Z'z' o rĺýkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:

Základná škoIa s materskou škoIou z vyučovacím jazykom mad'arským,
AIapiskola és Óvoda, Vetvárska 7, Bratistava

Požadované predpoklady na výkon pracovnej činnosti a iné kritériá a požiadavky:
. kvalifikačné predpoklady na uýkon pracovnej činnosti v príslušnej kategÓrií alebo

podkategórii pedagogického zamestnanca podl'a $ 1'1 a 12 zákona č,' 13812019 Z.z'
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a podl'a Vyhlášky Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1ĺ2020 Z.z' o kvalifikačných
pred pokladoch pedagog ických za mestnancov a od borných zamestnancov,

' splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec
s prvou atestáciou,

' najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia uýberového
konania podl'a $ 3 ods. 5zákona č. 596/2003Z'z' o štátnejspráve v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršÍch predpisov,

. bezúhonnost',. zdravotnáspôsobilosť,. ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy,. predloŽenie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Zoznam požadovaných dokladov:. písomná Žiadosť o zaradenie do uýberového konania,. overené kópie dokladov o vzdelaní,. doklad potvrdzujúci splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický
zamestnanec s 1 atestáciou,. potvrd€nie o dĺŽke pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca,

. profesijný štruktúrovaný Životopis s uvedením kontaktných údajov,. písomilý návrh koncepcie rozvoja príslušnej školy (v rozsahu maximálne 4 strany),

. čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na qýkon funkcie riaditel'a školy,

. čestné vyhlásenie osplnení predpokladu bezúhonnosti podl'a $ 15 ods. 1zákonaé.
13812019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

. súhlas uchádzača so spracovaním a pouŽitím osobných údajov na Účely výberového
konania v zmysle zákona č. 1812018 Z.z. o ochrane osobných Údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Doplňujúce informácie pre uchádzačov:. Výberovou komisiou je rada školy. Funkčné obdobie riaditeľa je päťľočné.
' Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z' o odmeňovaní niektoých

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znenĺ neskorŠích predpisov
v nadväznosti na zákon č. 138ĺ2019 Z'z. Funkčný plat bude stanovený podľa
dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úĺoh.. Nástup do funkcie od 1, júla 2022.

' Predpoklady pre rĺ'ýkon pedagogickej člnnosti musĺ pedagogický zamestnanec spíňať
po celý čas tĺýkonu funkcie riaditeľa.. lnfoľmácie o škole získate na webovom sĺdle škoĺy alebo v škole'

Dátum a miesto podania žiadostio účasť na qýberovom konaní
Písomnú Žiadosť o zaradenie do rĺýberového konania spolu s poŽadovanými dokladmi doručte
do 3. mája 2022 na adresu:
Miestny úrad
Trojičné nám' 11
825 61 Bratislava-Podunajské Biskupice

obálku označte heslom: NEOTVÁRAŤ: VK ZŠ s MŠ Vetvárska 7' Bratislava

Teľmín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺna1u
poŽadované pľedpoklady, oznámený pĺsomne radou školou. Uchádzačĺ, ktorĺ nesplnia
podmienky, nebudú zaradenĺ do výbeľového konania a predloŽené materiály im budú vrátené
späť.

Ďatšie informácie:
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Podun ajské Biskupice
číslo teleflnu: +421 918 608 415
e- mail : beata. b iksad ska@m u pb. sk
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