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Voľné pracovné miesto – vyhlásenie
Riaditeľka Gymnázia, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov prijme v rámci NP „Pomáhajúce
profesie o edukácii deti a žiakov II“ do pracovného pomeru školského psychológa.
Pracovné podmienky:
Pracovný pomer na dobu určitú od 1. 9. 2020 (resp. od nadobudnutia právoplatnosti zmluvy
o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít) najdlhšie do 31. 8. 2022, plný
pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.).
Kvalifikačné predpoklady:
požadovaná kvalifikácia v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
•

ovládanie štátneho jazyka,

•

ochota spolupracovať s pedagógmi školy a rodičmi žiakov.

Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Požadované doklady:
•

žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi uchádzača,

•

profesijný životopis a motivačný list,

•

doklady o dosiahnutom vzdelaní,

•

súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov na účely pracovného pohovoru
v zmysle Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov,

•

potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti –
platí len pre prijatých uchádzačov,

•

pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa
§ 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Termíny a pokyny
•

termín na doručenie žiadosti s potrebnými dokladmi: do 28. augusta 2020 do 14.00 hod.,
na adresu školy osobne alebo poštou,

•

vybraní záujemcovia budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 31. augusta
2020,

•

vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.

V Stropkove, dňa 21. 8. 2020

PaedDr. Ivana Jecušková
riaditeľka školy
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