Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138 /2019 o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných
miestach pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
Kategória pedagogického zamestnanca: asistent učiteľa
Počet pracovných miest: 2 pracovné miesta, úväzok 100%
Dátum nástupu: 01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020
Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy
a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Doplňujúce informácie:
Pracovný pomer bude uzavretý na dobu určitú do 31. 08. 2021 s možnosťou predĺženia o 1
rok. Žiadosti o prijatie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 19.
08. 2020 do 12:00 hod. na adresu: ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice.
Na obálku je potrebné uviesť: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - NP POP-II – neotvárať“.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a uchádzači nebudú pozvaní na
osobný pohovor.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do osobného pohovoru tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované predpoklady. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na
osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 24. 08. 2020 v čase od 10:00 hod budove Základnej
školy v Hrabušiciach.
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Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138 /2019 o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných
miestach pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
Kategória pedagogického zamestnanca: školský špeciálny pedagóg
Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto, úväzok 50%
Dátum nástupu: 01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020
Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy
a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Doplňujúce informácie:
Pracovný pomer bude uzavretý na dobu určitú do 31. 08. 2021 s možnosťou predĺženia o 1
rok. Žiadosti o prijatie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 19.
08. 2020 do 12:00 hod. na adresu: ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice.
Na obálku je potrebné uviesť: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - NP POP-II – neotvárať“.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a uchádzači nebudú pozvaní na
osobný pohovor.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do osobného pohovoru tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované predpoklady. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na
osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 24. 08. 2020 v čase od 10:00 hod budove Základnej
školy v Hrabušiciach.
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Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

Informácia o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 138 /2019 o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných
miestach pedagogických zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice
Kategória odborného zamestnanca: sociálny pedagóg
Počet pracovných miest: 1 pracovné miesto, úväzok 100%
Dátum nástupu: 01. 09. 2020
Kvalifikačné predpoklady: v zmysle zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020
Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2009 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy
a zvýšenia platovej tarify podľa započítanej praxe.
Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania
- štruktúrovaný profesijný životopis
- súhlas so spracovaním osobných údajov
- doklady o nadobudnutom vzdelaní (kópia)
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Doplňujúce informácie:
Pracovný pomer bude uzavretý na dobu určitú do 31. 08. 2021 s možnosťou predĺženia o 1
rok. Žiadosti o prijatie spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 19.
08. 2020 do 12:00 hod. na adresu: ZŠ s MŠ Hrabušice, Hlavná 369, 053 15 Hrabušice.
Na obálku je potrebné uviesť: „Žiadosť o prijatie do zamestnania - NP POP-II – neotvárať“.
Žiadosti doručené po tomto termíne nebudú akceptované a uchádzači nebudú pozvaní na
osobný pohovor.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do osobného pohovoru tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované predpoklady. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na
osobný pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 24. 08. 2020 v čase od 10:00 hod budove Základnej
školy v Hrabušiciach.
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Základná škola s materskou školou Hrabušice
Hlavná 369/91, 053 15 Hrabušice

PaedDr. Alena Rerková, riaditeľka školy
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