Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
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Informácia o voľnom pracovnom mieste
Názov a adresa zamestnávateľa:
Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64
Kategória a podkategória pedagogického zamestnanca:
Učiteľ prvého stupňa základnej školy
Kvalifikačné predpoklady
(v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných
zamestnancov)
https://www.epi.sk/disk/zz/file/2020/2020c000z0001p001.pdf
Zoznam požadovaných dokladov
 žiadosť o prijatie do zamestnania
 profesijný životopis
 kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania a získanej kvalifikácii
 písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania
podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (vzor nižšie)
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z.
Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:
 zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. – u úspešného uchádzača sa
preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovnoprávneho pomeru
 ovládanie štátneho jazyka
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca
Trvanie pracovného pomeru: doba určitá, od 26.8.2021 do 31.8.2022
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s ďalšími požadovanými dokladmi doručte jedným z nižšie
uvedených spôsobov do 8.7.2021 do 14:00 hod. :
1. na adresu:
ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves 64
072 02 Tušická Nová Ves
2. elektronicky na adresu: skolatusicka@gmail.com
Pre účely výberového konania budeme kontaktovať iba uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné
predpoklady a ostatné kritériá v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom.
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Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady
EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov)
__________________________________________________________________________
meno a priezvisko:
adresa trvalého pobytu:
e-mailová adresa:

Dole podpísaná/podpísaný ......................................... udeľujem týmto súhlas so
spracúvaním a uchovávaním mojich osobných údajov (uvedených v žiadosti o prijatie do
zamestnania, v profesijnom životopise, osobnom dotazníku, prípadne osobných údajov
získaných pri osobnom pohovore) prevádzkovateľom Základná škola s materskou školou
Tušická Nová Ves 64, so sídlom Tušická Nová Ves 64 Tušická Nová Ves, 07202, IČO:
35542276 . Poskytnuté údaje budú spracované pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie
v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Súhlas dávam na dobu určitú, na
obdobie 3 rokov. Po tomto období budú údaje vymazané, alebo môžem kedykoľvek požiadať
o vymazanie údajov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň prehlasujem, že ma prevádzkovateľ oboznámil o povinných informáciách a
právach dotknutej osoby v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

V ................................, dňa .....................

_____________________
Podpis uchádzača
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