Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov
Informácia o voľných pracovných miestach
V zmysle § 84, odst. 1 zákona č.138/2019 Z. z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu
o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:
Názov a adresa
zamestnávateľa:
Kontakt :
Kategória a podkategória
pedag. zamestnancov:
Kvalifikačné predpoklady:

Zoznam požadovaných
dokladov :

Druh PP:
Požadované schopnosti a
osobné vlastnosti :

Iné doplňujúce údaje :

Platové zaradenie a plat:

Základná škola
M. R. Štefánika 910/51
075 01 Trebišov
056/ 672 42 23
0901 704 093
riaditelka@zsmrstv.edu.sk
Učiteľ 2. stupňa ZŠ - učiteľ matematiky
Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.,
I. diel, III. časť, o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov, v študijnom programe uskutočňovanom
v kombinácii s ďalším študijným odborom
 Žiadosť
 Profesijný životopis
 Motivačný list
 Súhlas so spracovaním osobných údajov
U vybraných uchádzačov:
 Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní
 Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 Zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára)
Na dobu neurčitú od 1.9.2022, plný úväzok
- ovládanie práce na PC word, excel, powerpoint, internet, interaktívna tabuľa,
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti,
- záujem o uplatňovanie inovatívnych foriem a metód práce s deťmi,
- organizačné schopnosti,
- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú spoluprácu.
Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne
doručiť osobne do 31.5.2022. Po tomto termíne budú Vaše žiadosti posúdené
a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
V zmysle zákona č. 138/2019 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 (minimálne 915 € v závislosti od platovej triedy a
odpracovaných rokov).

V Trebišove dňa 10.5.2022

RNDr. Iveta Kučerová
riaditeľka školy
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