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OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ
Riaditeľ Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov, v súlade so zákonom
NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami výberového konanie na
obsadenie miest zamestnancov katolíckych škôl a školských zariadení v Košickej arcidiecéze,
vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesta pedagogického zamestnanca :
 kategória PZ – učiteľ, podkategória PZ- učiteľ pre vyššie sekundárne vzdelávanie
(aprobácia anglický jazyk a geografia – 1 pracovné miesto na dobu určitú do 31.8.2023
s nástupom od 1.12.2022)
 kategória PZ – vychovávateľ v školskom klube detí (2 pracovné miesta na dobu určitú do
31.8.2023 s nástupom od 1.12.2022)
Kvalifikačné požiadavky:
 v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 1/2020 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Iné kritéria a požiadavky na uchádzačov:
 bezúhonnosť,
 ovládanie štátneho jazyka,
 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,
 profesijný životopis,
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnom stave (viď §15 a §16 odst.1 zákona č.138/2019),
 kópie dokladov o vzdelaní,
 potvrdenie o prijatí sviatosti manželstva (cirkevný sobášny list nie starší ako 3 mesiace), prípadne krstný
list,
 odporúčanie kňaza.

Prihlášky do výberového konania s označením „Výberové konanie – neotvárať“ doručiť na adresu
Katolícka spojená sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov do 2.11.2022 osobne alebo poštou.
Termín a miesto výberového konania písomne oznámi výberová komisia tým uchádzačom, ktorí
spĺňajú všetky kritéria výberového konania.
Doplňujúce informácie je možné získať osobne v pracovných dňoch na riaditeľstve školy alebo
emailom na riaditel@zsgmik.sk alebo na tel. čísle 051/7465802.
Prešov 20.októbra 2022
RNDr. Marcel Tkáč, riaditeľ školy

