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MEroDlcKo_PEDAGoG|CKÉ cENTRUM

Obec Malý Slavkov, Gerlachovská č. 52,060 01 Malý Slavkov

v súlade so Zákonom l38l20l9 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odboľných

zamestnancoch a o Zmene a doplnení niektoľých zákonov, ďalej so Zákonom

24512008 Z. z. o výchove avzdelávaní (školský zákon) a o Zmene a doplnení

niektorých predpisov a podľa Vyhlášky č. Il2020 o kvalifikačných predpokladoch

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

vyhlasuje

vÝnERovE KoN{ANIE
na obsadenie pľacovného miesta

i jedného pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

>

Výberové konanie sa uskutoční dňa 23. 07. 2020 o 9.00 hod. v priestoľoch Kultúrneho

domu, pri Obecnom úľade, Geľlachovská č. 54,060 01 Matý Slavkov.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môŽu Žiadost' o prijatie do zamestnania doručiť: osobne,

alebo zaslat'poštou (nie e-mailom) na adresu obec Malý Slavkov, Gerlachovskáč.52,060 0l
Malý Slavkov.

Uzávieľka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 10. 07. 2020.

Záujemcovia, ktorých Žiadosti do výberového konania boli doľučené po termíne uzávierky,

nebudú zaradeni do výberového konania.

Zoznam nožadovanÝch dokladov k žiadosti o nľi do zamestnania

o písomná Žiadost'o pľijatie do zamestnania, v ktorej je jednoznačne určené, o ktoru pozíciu

sa kandidát uchádza,

o profesijný životopis uchádzačav štruktúrovanej podobe Euľopass,

o motivačný list



o úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom poŽadovanom vzdelaní.

o pľípadne aktuálne potvrdenie školy o štúdiu alebo potvrdenie o poŽadovanej pľaxi (ak je

relevantné),

o prípadne Pľotokol o absolvovaní Adaptačného vzdeIávania

o lekárske potvľdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k druhu práce

o čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

. súhlas So Spracovaním osobných údajov

Pľacovný pomeľ: na dobu uľčitú od l.9.2020 do 3|.8.2022

Pracovný úväzok: 100% úväzok, tj.37.5 hod/ ýŽdenne.

Plat: podľa platnej tarify pedagogických zamestnancov a odboľných zamestnancov.

Minimálne požadované vzdelanie pľe nozíciu nedasosického asistenta

- minimálne úplné stľedné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) so začatĺm externého

štúdia pomatuľitného vzdelávania (SPgŠ v odboľe Učiteľstvo pre MŠ) alebo externého

štúdia vysokoškolského vzdelávania L stupňa (v odboľe Predškolská elementárna

pedagogika) - ukončená do dvoch rokov od nástupu do PP

_ stľedné pedagogické vzdelanie v odboľe Učiteľstvo pre MŠ -ukončené maturitnou

skúškou

_ vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore Pľedškolská a elementáľna pedagogika -

ukončené štátnou skúškou dosiahnutím titulu,'Bc".

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu špeciálneho pedagóga

_ Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (,,Mgr") v odbore Špeciálna pedagogika

_ Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (,,Mgr") s rozširujúcim vzdelávaním o Špeciálnu

pedagogiku s minimálne 5 - ľočnou praxou.

Kompetencie:

- výrvalosť, zodpovednosť, flexibilita, disciplinovanosť, schopnost' pľacovať v tíme,

schopnost' riešit' konflikty, empatia, schopnost' sebareflexie, kladný vzt'ah k práci

s deťmi, aktívny postoj k rozvíjaniu ďalších pedagogických a odborných kompetencií.

Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spÍĺajĺ kvalifikačné

predpoklady na danú pozíciu.



V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výbeľovom konaní zakázaná
diskĺiminácia zdôvodu pohlavia' náboŽenského vyznania alebo viery' rasy, pľíslušnosti
k náboŽenskej alebo etnickej skupine. zdľavotného postihnutia, veku, sexuálnej oľientácie,
manŽelského stavu a rodinného stavu, faľby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšl'ania,
národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, ľodu alebo iného postavenia. Zásadu rovnakého
zaobchádzania v pľacovnoprávnych vzťahoch
a obdobných pľávnych vzťahoch ustanovuje zákonč.365l2004 Z. z' o ľovnakom zaobchádzaní
v niektorých oblastiach a o ochľane pred diskĺimináciou a o Zmene a doplnení niektorých
zákonov (antidiskľiminačný zákon).

Zaslaním životopisu' motivačného listu a ďalších dokumentov poštou, osobne, dobrovoľne
poskytujete OBCI MALÝ SLAVKOV, Geľlachovská č. 52, 060 01 Malý Slavkov súhlas so
spľacúvaním Vašich osobných údajov v rozsahu titul. meno' priezvisko' trvalé bydlisko,
prechodné bydlisko, vek, pohlavie, vodičský preukaz _ typ, všetky údaje a iné záznamy
uvedené v úradnom doklade o vzdelaní, podpis, kontaktné údaje (najmä telefónne číslo a e-
mail), údaje uvedené v Životopise, jazykove znalosti, prax, absolvované kurzy (názov, kľajina),
certifikáty (názov, doba platnosti' vydavateľ, kľajina), zručnosti (názov, úroveň), očakávaný
plat, očakávané zameranie, očakávané miesto pľáce, hodnotenia pohovoľov (vzhľad,
kvalifikácia' verbalita, neverbalita), výsledky testov zručností a ďalšie uvedené v Životopise'
motivačnom liste a dotazníku uchádzača o zamestnanie za účelom evidencie uchádzačov o
zamestnanie' osobné údaje nebudú zveľejňované a ani poskytované do tľetích krajín. osobné
údaje sa poskytujú tretím stľanám vykonávajúcim kontrolu, dozor, dohľad na zák|ade
osobitných predpisov ako napr. orgánom činným v trestnom konaní, Inšpektoľát pľáce. Súhlas
so spracúvaním osobných údajov je moŽné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu
uplynie po uplynutí jedného roka odo dňa jeho poskytnutia. Ako dotknutá osoba vyhlasujete,
Že ste si vedomá svojich práv v zmysle $ 14 zákonač.18l20l8 Z. z o ochľane osobných údajov
a o Zmene a doplnení niektorých zákonov, že máte v zmysle $ 22 pľávo na opravu nesprávnych'
neúplných a neaktuálnych osobných údajov a ďalŠie pľáva uvedené v tomto ustanovení,
prípadne navymazanie osobných údajov v zmysle $ 23.

Ladislav Oravec
starosta obce


