Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce
082 05 Šarišské Bohdanovce 179

Informácia o voľných pracovných miestach.
Podľa § 11a zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
riaditeľka školy informuje o voľných miestach odborných zamestnancov (OZ).
Názov zamestnávateľa:
Sídlo zamestnávateľa:
Kontakty:

Základná škola s materskou školou Šarišské Bohdanovce
Šarišské Bohdanovce 179, 082 05 Šarišské Bohdanovce
051/7781132, 0911 413 628, zssmssb@azet.sk

Kategória OZ:

1. školský špeciálny pedagóg (100% úväzok)
2. školský psychológ (50% úväzok)

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ 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 doklady:
- žiadosť o prijatie do zamestnania,
- profesijný životopis s kontaktnými údajmi, s prehľadom
dosiahnutého vzdelania a stupňom odbornej praxe,
- overené fotokópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
- motivačný list,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace).
Iné súvisiace požiadavky: - spôsobilosť na právne úkony,
- ovládanie štátneho jazyka,
- zdravotná spôsobilosť,
- IKT zručnosti – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a Internet
- školský špeciálny pedagóg - najmenej päť rokov pedagogickej
alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálno-pedagogického
poradenstva, výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP,
Pracovné pomery na dobu určitú od 13. 2. 2017 po nadobudnutí platnosti a účinnosti Zmluvy
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít národného projektu „Škola
otvorená všetkým“.
Žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi posielať poštou/emailom na adresu školy do 06. 02. 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.
Do predmetu e-mailovej správy uvádzať (školský špeciálny pedagóg- ŠOV/ školský psychológ
– ŠOV).
RNDr. Monika Kaľatová
riaditeľka školy

