V zmysle § 11a zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o
voľnom pracovnom mieste pre odborného zamestnanca.
Názov
Základná škola
zamestnávateľa
Adresa, miesto
Šmeralova 25, 080 01 Prešov
výkonu práce
Kontakt
Ľubomír Bodnár, riaditeľ školy
051/ 7717870
riaditel@zssmeralpo.edu.sk
Školský psychológ
Kategória
zamestnanca
Podkategória
zamestnanca
Kvalifikačné
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ
predpoklady
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 a
podľa vyhlášky 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.
Požadované
 žiadosť
doklady
 podpísaný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass
(povinný formát)
 súhlas so spracovaním osobných údajov
 motivačný list
 fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné
priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške,
osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
 potvrdenie o odbornej praxi s uvedením lehoty vykonávania
danej činnosti (vo formáte od mesiac/rok do mesiac/rok)
 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na
výkon činnosti
 čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka
Iné požiadavky
 ovládanie štátneho jazyka
 práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom),
 spoľahlivosť
 ochota pomáhať
 komunikatívnosť

Informácia o plate



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 a
nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú

Termín nástupu
Pracovné
podmienky
Ďalšie informácie

zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 690 €/mesiac
1.5.2019
 pracovný pomer na dobu určitú do 30.4.2020
 100% úväzok
 požadované dokumenty doručiť do 24.4.2019 do 14:00
poštou na uvedenú adresu, alebo email:
riaditel@zssmeralpo.edu.sk
 vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa
uskutoční 26.04.2019 o 14,00 hod.

