V zmysle § 84 a odsek. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Názov zamestnávateľa
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Solivarská 49, 080 05 Prešov
Kontakt
Mgr. Mária Kertysová, riaditeľka školy
0911 949 584 zsmsgorazd@gmail.com
Kategória zamestnanca
Vychovávateľ
Kvalifikačné predpoklady
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s Vyhláškou MŠ
SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov
Požadované doklady
• prihláška do výberového konania
• súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
 profesijný životopis
 kópie dokladov o vzdelaní
• krstný, prípadne sobášny (cirkevný) list
• odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
Iné požiadavky
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• schopnosť vychovávať v kresťanskom duchu
• pozitívny vzťah k deťom a k mládeži
• vítané sú skúsenosti s prácou s mládežou, s vedením projektov,
hra na hudobný nástroj, spev
• samostatnosť, flexibilita, kreativita, práca s PC
Informácia o plate
Platové podmienky budú určené podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Termín nástupu
1.9.2022
Pracovné podmienky
– počas zastupovania materskej dovolenky
100 % úväzok
Ďalšie informácie
Termín a miesto výberového konania:
Termín: 22.8.2022
Miesto: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda
Solivarská 49
080 05 Prešov
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je
potrebné zaslať poštou, s dátumom doručenia najneskôr do 6.
júla 2022 na adresu školy. Na výberové konanie budú pozvaní
uchádzači spĺňajúci predpoklady na výkon pedagogickej
činnosti, spĺňajúci kritéria výberového konania a uchádzači,
ktorí doručia všetky požadované doklady. Doplňujúce
informácie je možné získať emailom na zsmsgorazd@gmail.com.

V Prešove 15. júna 2022

Mgr. Mária Kertysová
riaditeľka školy

