Obec Čaňa
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Obec Čaňa v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
v znení neskorších predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste na Obecnom úrade
Čaňa.
Názov pozície: Referent/referentka školského úradu
Rozsah pracovného času
Plný pracovný úväzok
Miesto práce
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa
Termín nástupu: 1.1.2022
Náplň práce
Činnosť školského úradu pre mikroregión Hornád v rámci preneseného výkonu štátnej správy
v školstve, ktorá obsahuje nasledovné činnosti:
o výkon štátnej správy v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol
riaditeľ základnej školy,
o kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania a v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly vo výhradnej
kompetencii Štátnej školskej inšpekcie,
o vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä
organizačných pokynov na príslušný školský rok, ktoré sú vypracované na základe
a v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi ministerstva a pokynmi odboru
školstva OÚ,
o poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam.
Požiadavky na zamestnanca
o Kvalifikačné predpoklady pre výkon činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5
a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho
procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy –
učiteľa všeobecnovzdelávacích predmetov základnej školy
o Znalosť práce na PC (Word, Excel, Internet)
o Vodičský preukaz B
Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním
o Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
o Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Obec Čaňa
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa

Počet rokov praxe
o Minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
Základný plat
Výška základného – tarifného platu je určená podľa zaradenia do platovej triedy podľa
započítanej praxe a v príslušnom platovom stupni základnej stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle zákona č. 553/2003 Z.z.
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Zoznam dokladov, ktoré je potrebné doložiť:
o písomná žiadosť,
o štruktúrovaný profesijný životopis s uvedením telefónneho kontaktu a s prehľadom
vykonávanej praxe,
o potvrdenie od predošlých zamestnávateľov o dĺžke výkonu pedagogickej praxe,
o úradne overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania,
o súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Požadované doklady je potrebné doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke s označením
„Pracovná ponuka – Referent ŠÚ – NEOTVÁRAŤ“ v termíne do 30.11.2021 na adresu:
Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22, 044 14 Čaňa.

V Čani, dňa 2.11.2021
Michal R E Č K A
starosta obce

