MESTO HNÚŠŤA
Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa

Mesto Hnúšťa, zastúpené primátorom
PhDr. Romanom Lebedom, v zmysle § 6 ods. 1, ods. 2 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
v rámci národného projektu: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I“,
ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie nesystemizovaného pracovného miesta v rámci systému výchovného poradenstva
a prevencie:

školský špeciálny pedagóg
Informácie o pracovnom mieste:

▪

miesto výkonu práce: Materská škola Nábrežie Rimavy 447 Hnúšťa a mesto Hnúšťa,
druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer,
rozsah pracovného úväzku: 100% ustanoveného týždenného pracovného času – 37,5 hod.,
pracovný pomer na dobu určitú, do konca trvania národného projektu: „Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov I“, najdlhšie do 31. augusta 2022
predpokladaný termín nástupu: 11. októbra 2021

▪

náplň práce:

▪
▪
▪
▪

školský špeciálny pedagóg: odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogickej diagnostiky,
individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie k deťom s mentálnym
postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou
komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a
odborné činnosti spojené s reedukáciou porúch správania, poskytovanie špeciálnopedagogického
poradenstva a konzultácií zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom MŠ.

ponúkaný plat: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s poukazom na ustanovenia zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Do výberového konania sa môžu prihlásiť uchádzači spĺňajúci nasledovné podmienky:
Kvalifikačné predpoklady:
•

pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa
Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Odborná prax:

•

nie je podmienkou
Ďalšie kritériá a požiadavky:

•
•
•
•

ovládanie štátneho jazyka podľa § 9 ods. 1, písm. d) s poukazom na § 17 zákona č. 138/2019 Z.
z.,
bezúhonnosť podľa § 9 odsek 1, písm. b) s poukazom na § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., doložiť
čestným prehlásením,
zdravotná spôsobilosť podľa § 9 odsek 1, písm. c) s poukazom na § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
spôsobilosť na právne úkony
Uchádzači spĺňajúci vyššie uvedené podmienky zašlú písomnú žiadosť o zaradenie do výberového
konania s nasledovnými prílohami (originál alebo úradne overená kópia):

•
•
•
•
•
•
•

•
•

žiadosť o zaradenie do výberového konania,
profesijný štruktúrovaný životopis,
doklady o vzdelaní (splnení kvalifikačných predpokladov),
čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré
vydá lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladoch,
súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v
zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (nie starší ako jeden mesiac),
presná adresa pre doručovanie písomností, e-mailová adresa a telefonický kontakt,
úspešný uchádzač podľa § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. poskytne na účel preukázania
bezúhonnosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje
potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
najneskôr do 31. júla 2021 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke
s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – školský špeciálny pedagóg materskej školy NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Hnúšťa, Mestský úrad, Francisciho 74/2, 981 01 Hnúšťa.
Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

Do výberového konania budú zaradení a na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí
spĺňajú vyššie uvedené podmienky.
Dátum, miesto a čas výberového konania bude uchádzačom spĺňajúcim podmienky zaradenia do
výberového konania oznámený najmenej sedem dní pred jeho uskutočnením.
Zamestnávateľ (vyhlasovateľ) si vyhradzuje právo neuzatvoriť pracovný pomer so žiadnym
uchádzačom.
v Hnúšti dňa 17. júna 2021

PhDr. Roman Lebeda
primátor
v. r.

