Cirkevná materská škola sv. Jakuba, Námestie sv. Jakuba 33/3
082 21 Veľký Šariš
cmssvjakuba@gmail.com , 0911 432 865

Oznámenie o výberovom konaní
Riaditeľka CMŠ sv. Jakuba vo Veľkom Šariši v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a v zmysle Zásad výberového konania na obsadzovanie miest zamestnancov katolíckych škôl a
školských zariadení, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest, v rámci zapojenia sa školy do
národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické
centrum.

Pedagogický asistent –1 pracovné miesto – 100 % úväzok
pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru
Školský špeciálny pedagóg – 1 pracovné miesto – s rozsahom úväzku 100 %
pracovný pomer na dobu určitú od 1.9.2020 do 31.8.2021 s možnosťou predĺženia pracovného pomeru
Predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca:
•
•
•
•

kvalifikačné predpoklady - v zmysle § 10 zákona č. 318/2019 a v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
•
•
•

praktický život podľa katolíckej viery a morálky
komunikačné a organizačné schopnosti
počítačové znalosti: MS Word, Excel, PowerPoint, elektronická komunikácia, orientácia na internete

Zoznam požadovaných dokladov:
•
•
•
•
•
•
•

prihláška do výberového konania
súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
profesijný životopis
doklady o vzdelaní – overené kópie
potvrdenie o prijatí sviatosti manželstva, prípadne krstný list
odporúčanie kňaza farnosti

Platové podmienky: určené 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.
Od úspešného uchádzača budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať potvrdenie o bezúhonnosti a
potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné zaslať osobne alebo poštou
zaslať s dátumom doručenia najneskôr do 25. augusta 2020 na adresu školy CMŠ sv. Jakuba,
Námestie sv. Jakuba 33/3, 082 21 Veľký Šariš.
Výberové konanie sa uskutoční 28.8.2020 v CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Solivarská 49, Prešov.
O časovom harmonograme výberového konania budú uchádzači spĺňajúci kritéria výberového konania
oboznámení a pozvaní emailom alebo telefonicky (sms).
Doplňujúce informácie je možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy alebo
emailom na cmssvjakuba@gmail.com alebo na tel. čísle 0911 432 865.
Vo Veľkom Šariši, 18. augusta 2020

Mgr. Daniela Tallová
riaditeľka školy

