Cirkevná základná škola s materskou školou
s v . F a u s t í n y
Pánska 2420, 08501 Bardejov - Dlhá Lúka

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Riaditeľka Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. Faustíny v súlade so zákonom č.
138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
Pedagogický asistent v materskej škole v rámci národného projektu ” Pomáhajúce profesie v
edukácii detí a žiakov II ”
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na dobu určitú do 31.8.2021 s možnosťou predĺženia
pracovného pomeru.
Termín nástupu: predpokladaný nástup je 1.10.2020.
Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
1. Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov.
2. bezúhonnosť,
3. zdravotná spôsobilosť,
4. ovládanie štátneho jazyka,
5. praktický život podľa katolíckej viery a morálky.
Zoznam požadovaných dokladov:
1. prihláška do výberového konania,
2. kópie dokladov o vzdelaní,
3. profesijný životopis,
4. krstný list alebo sobášny list – cirkevný,
5. odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača,
6. súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania,
7. čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Platové podmienky:
V zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania treba zaslať doporučenou poštou alebo
priniesť osobne do 10.9.2020 na adresu školy.
Termín výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámený najmenej 7 dní
pred jeho uskutočnením.
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