Výberové konanie – ZŠ s MŠ Spišský Hrhov, Komenského 2,
05302 Spišský Hrhov - pedagogický asistent 2 miesta,
školský psychológ 1 miesto
Oznámenie
Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Spišskom Hrhove, Komenského
2, 053 02 Spišský Hrhov prijme do pracovného pomeru s nástupom
od 1.12.2017 dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa
v rámci projektu „V základnej škole úspešnejší“.
Predpoklady na výkon funkcie pedagogický asistent:
kvalifikačné predpoklady
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia ( v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):
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
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
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
Predpoklady na výkon funkcie školský pssychológ:
kvalifikačné predpoklady
bezúhonnosť
zdravotná spôsobilosť
ovládanie štátneho jazyka

Požadovaná kvalifikácia:
Kvalifikačné predpoklady a náplň práce 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.
Kvalifikačné predpoklady
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia

Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
profesijný životopis,
doklady o ukončenom vzdelaní, príp. praxi,
súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte na adresu školy v termíne
do 16.11.2017.
V prípade, ak uchádzač spĺňa kritéria bude písomne informovaný
a pozvaný na výberové konanie.

Adresa školy:

Základná škola s materskou školou, Komenského 2, 05302 Spišský
Hrhov
Mgr. Peter Strážik
riaditeľ školy
31.10.2017

