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Výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľ/ka 
Súkromnej základnej umeleckej školy, Jelšová 12, 
Košice. 

Zriaďovateľ: BabyPro, s.r.o.,Hlavná 414/20, 044 10 Geča vypisuje výberové konanie na 

obsadenie pracovnej pozície: 

    

Riaditeľ/ka Súkromnej základnej umeleckej školy, Jelšová 12, Košice 

s nástupom od 01.09.2019 

 

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 

 

Na výkon kariérnej pozície riaditeľ základnej umeleckej školy je požadované splnenie 

predpokladov podľa §6 a § 34 ods.2 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú: 

• kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ základnej 

umeleckej školy podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č.437/2009 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušný 

druh a typ školy 

• priama pedagogická činnosť najmenej 5 rokov 

• prvá atestácia 

• bezúhonnosť 

• zdravotná spôsobilosť- potvrdenie od lekára 

• ovládanie štátneho jazyka 

• znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom činnosti školy. 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o zaradenie do výberového konania 

• overená fotokópia diplomu, vysvedčenia, alebo iného dokladu o dosiahnutí 

požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov 

• profesijný životopis 

• motivačný list 

• predloženie návrhu koncepcie rozvoja súkromnej materskej školy  

• doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 

konania v zmysle §11 ods. 1 a 2 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov 

v znení neskorších predpisov. 

 

Žiadosť s požadovanými dokladmi do výberového konania posielajte v zalepenej obálke do 

19. 08. 2019 do 14.00 hodiny na adresu: BabyPro  s.r.o.,Hlavná 414/20, 044 10 Geča. 

 

Do výberového konania nebudú zaradení uchádzači, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámený 

najmenej 7 dní pred jeho konaním. 


