V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informácie
o voľných pracovných miestach pre pedagogických zamestnancov
Názov zamestnávateľa
Adresa
Kontakt
Kategória
Podkategória
Kvalifikačné
predpoklady

Požadované doklady

Termín nástupu
Iné požiadavky
Pracovné podmienky
Platové podmienky

Ďalšie informácie

Materská škola Važecká 18, Prešov
❖ Važecká 18, 080 05 Prešov
❖ 0911 656 759
❖ ms.vazecka @ gmail.com
❖ Bc.Lukáčová Slavka, riaditeľka školy
❖ Učiteľ
❖ Učiteľ materskej školy
❖ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie
prvého stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných
odboroch alebo študijných programoch v súlade s § 10 kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020
Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej
školy – kvalifikačné predpoklady
❖ motivačný list
❖ žiadosť
❖ profesijný životopis
❖ súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného
pohovoru v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
❖ fotokópie dokladov o vzdelaní
❖ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
❖ čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania
❖ 22.11.2021
❖ ovládanie štátneho jazyka
❖ ovládanie práce s PC a IT
❖ 1 pracovné miesto na zastupovanie materskej a rodičovskej
dovolenky od 22.11.2021 so 100% pracovným úväzkom.
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky
započítanej praxe je funkčný plat od 738,50 EUR
Termín podania žiadosti: do 5.11.2021 do 12.00 hod.
Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte v obálke označenej
NEOTVÁRAŤ na adresu školy alebo vo formáte PDF na
ms.vazecka@gmail.com.
Účasť na pracovnom pohovore bude umožnená uchádzačom, ktorí
spĺňajú predpoklady a požiadavky stanovené v tomto vyhlásení. Na
pracovný pohovor im bude zaslaná e-pozvánka.
V Prešove dňa 14.10.2021

