ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom
_____________________________________________________________________________________________

Oznámenie o výberovom konaní
Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
v súlade so zákonom č. 317/2009 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 v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
 Asistent učiteľa – 3 pracovné miesta, pracovný pomer na dobu určitú do
31.08.2020
Požadované kvalifikačné predpoklady:
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 v znení neskorších predpisov:
A. 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
D. 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
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
4. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového
konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Ďalšie predpoklady:
1. Vek nad 18 rokov
2. Spôsobilosť na právne úkony
3. Ovládanie štátneho jazyka
4. Bezúhonnosť
5. Zdravotná spôsobilosť
Od úspešných uchádzačov budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať:
1. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
2. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať alebo osobne doručiť na adresu:
Základná škola s materskou školou,
Školská 3,
072 14 Pavlovce nad Uhom
s viditeľným označením na obálke: „Výberové konanie – Asistent učiteľa –
NEOTVÁRAŤ!“
Uzávierka prijímania žiadostí je do 14.08.2019, v prípade doručenia osobne do
12.00 hod., v prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum doručenia na adresu
školy a nie dátumová pečiatka pošty na obálke.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín a miesto výberového
konania bude uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne
najmenej 7 kalendárnych dní vopred.

V Pavlovciach nad Uhom, 30.07.2019

RNDr. Milan Zolota, PhD.
riaditeľ školy
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