CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA sv. MICHALA
Volgogradská 2, 071 01 Michalovce
tel./fax: 056/643 62 03

www.czs-svmi.sk

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Riaditeľ Cirkevnej základnej školy sv. Michala, Volgogradská 2, 071 01 Michalovce vyhlasuje
v súlade so zákonom č.317/2009 Z. z. 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 a podľa článku 1 ods.1 a článku 2 ods.1
Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských
zariadení Košickej arcidiecézy

výberové konanie na pracovné miesto pedagogického zamestnanca
 učiteľ pre primárne vzdelávanie/ učiteľ prvého stupňa základnej školy
pracovný pomer na dobu určitú, počas zastupovania materskej a rodičovskej
dovolenky
Požadované kvalifikačné predpoklady:
 príslušné vzdelanie v zmysle vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie
pedagogických a odborných zamestnancov: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa (Mgr.)
Ostatné predpoklady:
 bezúhonnosť
 zdravotná spôsobilosť
 hodnotová orientácia založená na kresťanských princípoch,
 kreativita, pozitívny vzťah k deťom a mládeži
Požadované doklady k výberovému konaniu:
 prihláška do výberového konania s kontaktným telefónnym číslom a e-mailom
 overené kópie dokladov o vzdelaní
 profesijný životopis
 krstný, prípadne sobášny - cirkevný list, nie starší ako 3 mesiace
 odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov
Platové podmienky:
podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom pracovnej zmluvy požadovať výpis z registra trestov
a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť osobne alebo poštou
v termíne do 31.07.2018 na adresu školy:
Cirkevná základná škola sv. Michala
Volgogradská 2
071 01 Michalovce
Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači e-mailom, najneskôr 5 dní pred výberovým konaním.

V Michalovciach, 4.07.2018

Mgr. Štefan Korinok
riaditeľ školy

