Obec Hviezdoslavov prijeme do Materskej školy Hviezdoslavov
sociálneho pedagóga / špeciálneho pedagóga / psychológa

Požiadavky na uchádzača:
•

•
•
•
•

uchádzač musí spĺňať kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej školskej legislatívy:
VŠ vzdelanie I., II., stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie + doplnenie pedagogickej spôsobilosti
podľa Zákona č. 138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zamestnancoch a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o kvalifikačných
predpokladoch pedagogických zamestnancov
trpezlivosť, kladný vzťah k deťom
ovládanie štátneho jazyka
zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť, zodpovednosť, dôveryhodnosť, samostatnosť, schopnosť tímovej práce,
spôsobilosť na právne úkony
znalosť práce s pc

K žiadosti je potrebné priložiť:
•
•

•
•
•

Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača
Doklad o dosiahnutom vzdelaní ( fotokópie) v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobité kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických a odborných zamestnancov
Súhlas so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných dokladoch na účel
výberového konania podľa osobitného predpisu
Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
Čestné prehlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti

Platové podmienky:
•

V zmysle zákona o odmeňovaní pedagogických zamestnancov podľa zaradenia zamestnanca do platovej
triedy v závislosti od vzdelania a podľa počtu odpracovaných rokov (zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Pracovný pomer je na dobu určitú – počas trvania projektu “Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ do
31.8.2022.
Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti písomne na adresu Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41
Hviezdoslavov do 17.7.2020.
Obálku označte „SP MŠ – neotvárať“.
Ďalšie informácie poskytne osobne alebo telefonicky riaditeľka MŠ Hviezdoslavov:
Tel. č. 031/562 50 63, mshviezdoslavov@gmail.com
Na osobný pohovor budú pozvaní mailom alebo telefonicky iba uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky na pracovné
miesto predpoklady.

