Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa

V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009
Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste:
Kategória zamestnanca:
- učiteľ pre primárne vzdelávanie
Názov adresa zamestnávateľa :
- Základná škola. Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Termín nástupu: 03. 09. 2018
Kontakt :
- 052/2388602, +421911451401, zslevocskasl@gmail.com
Kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa (pedagogické) pre primárne vzdelávanie
Požadované predpoklady v zmysle § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- ovládanie štátneho jazyka.
Požadovaná prax:
- nepožaduje sa.
Uchádzači o pracovnú pozíciu predložia doklady:
- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na uvedenú kategóriu zamestnanca,
- štruktúrovaný životopis uchádzača (CV) vo formáte Europass,
- úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom požadovanom vzdelaní,
- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
- iné doklady potvrdzujúce odbornú spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
- uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia predchádzajúceho
zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti spolupracoval,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
- uzávierka prijímania žiadostí je 27. 07. 2018 (piatok) do 12.00 hod. V uvedenom termíne
musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené na adresu: Základná škola,
Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa. Na oneskorené doručené žiadosti o účasť na
výberovom konaní sa nebude prihliadať,
- žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať
v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Základná škola, Levočská 6, Stará Ľubovňa,
- alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do kancelárie ekonomického úseku ZŠ.

Dátum a miesto konania výberového konania:
- výberové konanie sa uskutoční dňa: 31. 07. 2018 (utorok) o 9,00 hod. v riaditeľni základnej
školy,
- účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú
predpoklady stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky požadované doklady.

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa
v deň uskutočnenia výberového konania dostavili do Základnej školy, Levočská 6,
v Starej Ľubovni.

RNDr. Peter Höger
riaditeľ školy

