Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
072 03 Rakovec nad Ondavou
Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste ped. zamestnanca.
Pracovné miesto je obsadzované v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I trvanie NP je do 31. 8. 2023

Názov a adresa zamestnávateľa :
Kontakt :
Kategória a podkategória
pedagogických zamestancov :
Kvalifikačné predpoklady :

Zoznam požadovaných dokladov :

Nástup do zamestnania :
Požadované schopnosti a osobné
vlastnosti :

Iné doplňujúce údaje :

Základná škola s materskou školou, Rakovec nad Ondavou 2
072 03 Rakovec nad Ondavou
056/ 6889125 , 0915 883398
skola@zsrakovec.edu.sk

Asistent učiteľa s ZZ v ZŠ
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších
predpisov a vyhlášky (v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov)
 Žiadosť
 Profesijný životopis
 Motivačný list
 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
 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti podľa par.15a ods.7
zákona č.138/2019
Po vyzvaní predložiť doklady na osobnom pohovore :
 Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
 Zdravotná a duševná spôsobilosť / potvrdenie od lekára /
Miesto je obsadzované na dobu určitú od 01.09.2022 do 31.08.2023
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet,
interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú
spoluprácu.
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
Výška mzdy závisí o stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od
dĺžky pedagogickej praxe..
Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať mailom –
skola@zsrakovec.edu.sk , prípadne doručiť poštou, osobne do
19.08.2022. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené a vybraní
uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

PaedDr. Jarmila Lehotayová
riaditeľka školy

Rakovec nad Ondavou 09.08.2022

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.
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