
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov 

 

Oznámenie o výberovom konaní 

 
Riaditeľka CZŠ s MŠ sv. Gorazda v Prešove vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: 

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie – 4 pracovné miesta, pracovný pomer na dobu určitú do 

31.8.2019 

učiteľ pre primárne vzdelávanie – pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2019 

učiteľ pre primárne vzdelávanie – pracovný pomer počas zastupovania materskej a rodičovskej 

dovolenky 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 

Solivarská 49 

080 05 Prešov 

Kontakt: 0911 949 584, email: zsmsgorazd@gmail.com 

 

Požadované kvalifikačné predpoklady: 

V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných 

zamestnancov v znení neskorších predpisov 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť  

• overené kópie dokladov o vzdelaní 

• profesijný životopis  

• krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list 

• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 

 

Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať výpis z registra trestov 

a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. 

 

Ostatné predpoklady: 

• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu 

• pozitívny vzťah k deťom a k mládeži 

 

Termín a miesto výberového konania:  

Termín: oznámený bude uchádzačom písomne 5 dní pred výberovým konaním 

Miesto:  Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 

              Solivarská 49 

              080 05 Prešov 

 

Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať osobne alebo poštou 

(rozhodujúci je dátum podania na pošte) alebo osobne do 1. júna 2018 na adresu školy. Na 

výberové konanie budete pozvaní emailom, preto je potrebné uviesť Vaše aktuálne údaje. 

 

 
V Prešove 14. mája 2018      Mgr. Mária Kertysová 

riaditeľka školy 


