Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
tel. č.: 0577754825, e-mail: skola@zshrnche.edu.sk

INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľka školy informuje o voľných pracovných
miestach pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ):
Zamestnávateľ: Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné
Kontakt:
skola@zshrnche.edu.sk, tel.:057 - 7754825
Kategória:
pedagogický zamestnanec
Podkategória:
asistent učiteľa
Rozsah úväzku: 100 %
Predpokladaný termín nástupu: 01.01.2018
Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Kvalifikačné predpoklady a náplň práce v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:


Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných
predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti


Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom
centre skončené do 31. augusta 2010
Ďalšie požiadavky: IKT zručnosti (Word, Excel, PowerPoint)
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o prijatie do zamestnania;
2. Profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom dosiahnutého
vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe;
3. Fotokópie dokladov o vzdelaní;
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti;
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných
dokladoch.

Žiadosti do výberového konania je možné doručiť:



osobne na riaditeľstvo školy,
poštou na adresu Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 221 Humenné.

Žiadosti musia byť doručené najneskôr 15.12.2017 do 15.00 hod. Riaditeľstvo školy bude kontaktovať iba
vybraných uchádzačov.
Mgr. Jarmila Oravcová, riaditeľka školy

