Informácia o voľnom pracovnom mieste
(obsadzovanie pracovných pozícií pedagogických zamestnancov v rámci implementácie
národného projektu
„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“)
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou
072 03 Rakovec nad Ondavou 2
Kategória pedagogického zamestnanca:
Školský psychológ
Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa:
1. v študijnom programe psychológia
2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným
predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania školskej psychológie
poskytovaného vysokou školou.
Zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. (čestné prehlásenie)
 zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z.
 ovládanie štátneho jazyka
Dátum nástupu : 01.03.2020
Úväzok : 50 %
Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a
odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Miesto je obsadzované na dobu určitú počas realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí
a žiakov“

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s
môžete do 14.2.2020 do 12:00hod. posielať na adresu:

ďalšími

požadovanými

dokladmi

ZŠ s MŠ, Rakovec nad Ondavou 2
072 03 Rakovec nad Ondavou
Na obálku uveďte: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – neotvárať!“

Pre účely výberového konania budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady a ostatné kritéria v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
V Rakovci nad Ondavou 05.02.2020

PaedDr. Jarmila Lehotayová
riaditeľka školy

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. V rámci
predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov
spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného
v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého
uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne
udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a
nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

