INFORMÁCIA O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
Obec Fričovce, zastúpená PhDr. Jánom Mikulom, starostom obce, podľa §11a, ods. 1 zákona č.
317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov, Vás informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca.
Pracovná pozícia:
Názov zamestnávateľa:
Miesto výkonu práce:
Adresa:
Kontakt:
Telefón:
Rozsah úväzku:
Termín nástupu:
Pracovný pomer:
Platové podmienky:

pedagogický asistent
Obec Fričovce, 082 37 Fričovce 34
Základná škola Fričovce
Fričovce 21, 082 37
zs.fricovce21@gmail.com
051/7911179
100%
01. 09. 2018
na dobu určitú do 31. 08. 2019
podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov

Kvalifikačné predpoklady:
 odborná a pedagogická spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti podľa §6 a §7 zákona č.
317/2009 Z. z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé
kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 osobné a morálne predpoklady,
 uprednostňujú sa uchádzači, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium prvého stupňa
v programe špeciálna pedagogika alebo úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné
štúdium asistentov učiteľa.
Požadované doklady:
1. Žiadosť o prijatie do zamestnania.
2. Profesijný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača s prehľadom dosiahnutého vzdelania
a dosiahnutým stupňom odbornej praxe.
3. Overené fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej
záverečnej skúške).
4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti (u úspešných uchádzačov sa bude
vyžadovať výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace a tiež potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti).
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a požadovaných
dokladoch.
Termín posielania žiadostí spolu s požadovanými dokladmi: do 30. 06. 2018
Žiadosti je možné doručiť:
 osobne alebo poštou na riaditeľstvo školy
 obálku označiť: „Neotvárať – žiadosť o pracovnú pozíciu: pedagogický asistent.“
Kontaktovaní budú iba vybraní uchádzači.

