Materská škola, Makarenkova 814/28, 958 01 Partizánske
ZÁPIS
z výberového konania na pozíciu upratovačky v MŠ
konaného dňa 14.5.2018
Výberové konanie bolo vyhlásené na www.partizanske.sk s termínom podania žiadostí
do 11.05.2018 12:00 hod. Do uvedeného termínu bolo v podateľni MsÚ prijatých 7 žiadostí.
Výberová komisia:

J. B., - riad. MŠ
T. D. - riad. ŠJ

Výberového konania sa zúčastnili :
1. L. N.
2. A. K.
3. J. Ch.
4. M. K.
5. S. K.
6. K. V.
7. J. P.
Stanovené kritériá hodnotenia:
A/ Kvalifikačné predpoklady : neustanovujú sa
B/ Požiadavky:
 zdravotná spôsobilosť pre výkon manuálnych pracovných činností,
 schopnosť tímovej práce,
 pozitívny vzťah k deťom,
 predchádzajúce skúsenosti na podobnej pozícii sú výhodou.
C/Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis vrátene telefonického a mailového kontaktu,
 súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods.4 Zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov.
D/ Základná zložka mzdy:
 480 €

Priebeh výberového konania:
Výberová komisia po preštudovaní žiadostí a potrebných dokladov zistila, že podmienky
stanovené vo výberovom konaní spĺňa 5 uchádzačiek o zamestnanie.
Výberové konanie prebiehalo osobným pohovorom s každým uchádzačom samostatne
podľa poradia /dátum a čas podania/.
Uchádzači, ktorí nespĺňali požiadavky boli o tejto skutočnosti ústne informovaní
pri pohovore.
Riaditeľka MŠ informovala každého uchádzača o forme výberu, pracovných podmienkach
a náplni práce pre výkon obsadzovaného miesta, o nástupe do zamestnania podľa stanovených
podmienok:
 zatupovanie dlhodobej PN za pani H. – zmluva na dobu určitú do 31.07.2018,
 zastupovanie počas materskej dovolenky za pani H. – zmluva od 27.08.2018.
Každý z prítomných uchádzačov prezentoval svoje predpoklady a zručnosti pre výkon
pracovnej pozície a odpovedal na otázky členov komisie.
Úspešný uchádzač:
Po vyhodnotení pohovorov s jednotlivými uchádzačmi výberová komisia určila úspešného
uchádzača na obsadenie pracovného miesta – p. A. K.
Celkový výsledok:
Na základe vykonaného pracovného pohovoru a stanoviska členov komisie, ktorí zvážili
splnenie predpokladov úspešnou kandidátkou na obsadenie pracovného miesta počas
zastupovania dlhodobej PN a materskej dovolenky je p. A. K.
Ostatným uchádzačom bude výsledok výberového konania oznámený do 3 pracovných dní
emailom, príp. telefonicky.

V Partizánskom, dňa 15.05.2018

Členovia výberovej komisie:
J. B., DiS. – riad. MŠ
T. D. – riad. ŠJ

.............................................
.............................................

Prílohy: 1. znenie vyhlásenia výberového konania,
2. oznámenie uchádzačom nespĺňajúcim požiadavky – chýbajúce požadované
doklady , chýbajúci mailový kontakt – J. P., M. K.,
K. V.
3. oznámenia neúspešným uchádzačom vo výberovom konaní – S. K.,

L. N. , J. Ch.

2. oznámenia uchádzačom nespĺňajúcim požiadavky – chýbajúce požadované doklady:
S poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že vo výberovom konaní na pozíciu upratovačky
do MŠ, ktorého Ste sa zúčastnili, bola daná prednosť inému kandidátovi.
Toto rozhodnutie sa netýka Vašich schopností, ale k výberovému konaniu Ste nepredložili
všetky požadované doklady - chýbal Vám mailový kontakt, životopis a súhlas so
spracovaním osobných údajov.
Vybral sa kandidát, ktorý predložil požadované doklady a viac vyhovuje požiadavkám
na dané pracovné miesto.“

3. oznámenia neúspešným uchádzačom vo výberovom konaní :

„Ďakujeme za výberový proces. Bolo potešením sa s vami stretnúť a porozprávať sa s Vami.
Bohužiaľ vám musíme oznámiť, že vo výberovom konaní, bola daná prednosť inému
kandidátovi, ktorý spĺňal všetky potrebné kritéria na danú pracovnú pozíciu.
Naše rozhodnutie sa netýka Vašich schopností. Vybrali sme kandidáta, ktorý viac vyhovuje
požiadavkám na dané pracovné miesto. Nepochybne máte schopnosti, ako flexibilnosť,
komunikatívnosť, zodpovednosť, ktoré využijete pri inej pracovnej pozícii.“

