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METoDIcKo_PEDAGoGICKÉ CENTRUM

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

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

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 pľedpisov a podľa Vyhlášky č. ll2020 o kvalifikačných predpokladoch

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

vyhlasuje

vÝnERoVE KoNANIE
na obsadenie pľacovného miesta

? jedného pedagogického zamestnanca v kategórii špeciálny pedagóg

Výbeľové konanie sa uskutoční dňa 02.09.202l o 9.00 hod. v priestoľoch

obecného úradu Malý Slavkov, Geľlachovská č. 52,060 01 Malý Slavkov.

Záujemcovia o pľacovnú pozíciu môžu Žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť: osobne,

alebo zaslať poštou (nie e-mailom!),

na adresu obec Malý Slavkov, Gerlachovskáč.52,060 0l Malý Slavkov.

Uzávieľka na pľedkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 26. 08. 202l.

Záujemcovia' ktorých Žiadosti do výberového konania boli doručené po termíne uzávieľky,

nebudú zaradení do výberového konania.

Zoznam požadovanÝch dokladov k žiadosti o pľiiatie do zamestnania:

o písomná Žiadosť o pľijatie do zamestnania, v ktorej je jednoznačne uľčené, o ktoru pozíciu

sa kandidát uchádza,

o profesijný životopis uchádzača v štruktúrovanej podobe Euľopass,

o motivačný list



o úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom poŽadovanom vzdelaní,

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

relevantné),

o pľípadne Protokol o absolvovaní Adaptačného vzdelávania

o lekáľske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k druhu práce

o čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

o súhlas So spracovaním osobných údajov

Pracovný pomer: na dobu určitú od 6.9.202l do 3I.8.2022

Pracovný úväzok: l00% iväzok, tj. 37 .5 hod/ ýŽdenne.

Plat: podl'a platnej tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Minimálne požadované vzdelanie pre pozíciu špeciálneho pedagóga

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

_ Vysokoškolské vzdelanie tI. stupňa (,,Mgľo') s ľozširujúcim vzdelávaním o Špeciálnu

pedagogiku s minimálne 5 - ľočnou praxou.

Kompetencie:

_ vytrvalosť, zodpovednost', flexibilita, disciplinovanosť, schopnosť pracovať v tíme,

schopnosť riešiť konflikty, empatia, schopnosť sebareflexie, kladný vzťah k práci

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

Na výbeľové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spiňajú kvalifikačné

pľedpoklady na danú pozíciu.
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