Materská škola Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov
Informácia o voľných pracovných miestach
Zadaptované priestory v Základnej škole, I. Krasku 342/1,
Trebišov ako súčasť Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

V zmysle §84 ods.1,2 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
v platnom znení, zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov :
Názov /adresa zamestnávateľa:
Kontakt:
Kontaktná osoba:

MŠ ul. Komenského 1964/11, Trebišov
e-mail: mskomtv@mskomtv.sk, tel. 0908 079 483
/kontaktovať len v pracovné dni od.8:00 do 15:00 hod./
Mgr. Andrea Demková – riaditeľka MŠ

Kategória pedagogických zamestnancov:
Podkategória pedagogických zamestnancov:

učiteľ
učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
/učiteľ materskej školy/
Kvalifikačné predpoklady:
ÚSO príslušnej podkategórie
VŠ vzdelanie 1.stupňa príslušnej podkategórie
VŠ vzdelanie 2.stupňa príslušnej podkategórie
v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom
znení a vyhlášky MŠ SR č.1/2020 Z.z. – príloha č.1 – požadovaný študijný odbor, program.
Zoznam požadovaných dokladov :
- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný štruktúrovaný životopis
- Doklad o nadobudnutom vzdelaní
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 14 zákona č. 18/2018
- Telesná a duševná spôsobilosť /potvrdenie od lekára – len úspešný uchádzač/
- Odpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace – len úspešný uchádzač/
Plat : minimálne 738,50 € /4.PT/ pri 100 % úväzku /platné od 1.1.2020/
v zmysle ustanovení zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom
znení, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v
platnom znení a v závislosti od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Iné doplňujúce údaje o voľnom pracovnom mieste
Počet voľných pracovných miest:
10 – prac. miest na 100 % úväzok
Pracovisko: Zadaptované priestory v Základnej škole, I. Krasku 342/1,Trebišov
ako súčasť Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov

Predpokladaný nástup: 01.09.2021 – 31.8.2022 s možnosťou predĺženia
Informácie o pracovnom pohovore /konanie: v utorok, 22.6.2021 od 9.00 hod – 12.00 hod v zadaptovaných
priestoroch Základnej školy, I. Krasku 342/1, 075 01 Trebišov.

Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou na adresu MŠ Komenského 1964/11, 075 01
Trebišov, prípadne doručiť osobne do 20.6.2021.

Názov oznamu:
Informácia o voľných pracovných miestach – učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej
školy)
MŠ Komenského 1964/11, Trebišov zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach: učiteľ pre
predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy) v zadaptovaných priestoroch Základnej školy, I. Krasku 342/1,
Trebišov, ako súčasť Materskej školy, Komenského 1964/11, 075 01 Trebišov.

