
Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Juhoslovanská 2, Košice 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom 

pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: 

Názov a adresa zamestnávateľa: Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda,   

                                                         Juhoslovanská 2, 040 13 Košice 

 

Kategória voľného pracovného miesta učiteľa: učiteľ pre primárne vzdelávanie – 100 % úväzok 

                                                                                 

Pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2019 do 31. 08. 2020. 

  

Kvalifikačné predpoklady:  na výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č. 317/2009  Z. z.  

                                                o pedagogických  zamestnancoch  a  odborných  zamestnancoch   

                                                a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou  

                                                č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  

                                                a  osobitné  kvalifikačné  požiadavky  pre  jednotlivé   kategórie   

                                                pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov. 

Platové zaradenie a plat: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch, 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. 

Požadované doklady:   

- žiadosť o prijatie do zamestnania, 

- profesijný životopis (napísaný vlastnoručne), 

- kópia dokladu o nadobudnutí požadovaného vzdelania, 

- odporúčanie miestneho správcu farnosti, 

- súhlas so spracovaním osobných údajov 

Iné požiadavky na uchádzačov: 

      -   morálne a charakterové predpoklady, 

      -   praktizovanie náboženského života v súlade so zásadami katolíckej náuky (CCEO Kán.639) 

      -   dobrý vzťah k deťom, samostatnosť, organizačné schopnosti, kreativita, komunikatívnosť, 

      -  schopnosť vychovávať v katolíckom duchu, 

      -   zdravotná spôsobilosť, 

      -   znalosť PC  (Word, Excel, internet...) 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 26. 07. 2019 na 

adresu: 

Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda 

Juhoslovanská 2 

040 13 Košice 

Email: zsmssvgorazd@gmail.com  

Telefón: 0903 982 182 

 

Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru.  

Predpokladaný termín pohovoru 02. 08. 2019. 

 

 

 

V Košiciach 09. 07. 2019                                                                        Mgr. Mária Kokoruďová 

                                                                                                                   riaditeľka školy 


