Materská škola, Ul. Budovateľská 2205/12 v Snine, IČO: 37873661,
v zastúpení Anna Lovičová, riaditeľka materskej školy, vyhlasuje výberové konanie na
pracovné miesto „Asistent učiteľa“ v MŠ Budovateľská, Snina

Výberové konanie na novovytvorené dve pracovné miesta
Asistent učiteľa
Názov zamestnávateľa:
Adresa zamestnávateľa:
Kategória:
Termín nástupu:
Pracovný úväzok:
Nástupný plat:

Materská škola, Ul. Budovateľská 2205/12, Snina
Ul. Budovateľská 2205/12, 069 01 Snina
asistent učiteľa
01.09.2020
100 %
v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme

Kategória:
Podkategória:

učiteľ
učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:
• v súlade s § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ 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.
Pracovné podmienky:

pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022 – 100%
úväzok

Pracovné miesta:

dve pracovné miesta

Platové podmienky:

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

Požadované doklady:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania, (číslo telefónu),
• profesijný životopis,
• kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
• 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
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
• čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania.
Spôsob procesu výberového konania:
• ústny pohovor.

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte poštou alebo osobne do 17.08.2020
do 12,00 h na adresu materskej školy. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na
obálku napíšte „Výberové konanie – neotvárať!“ Na žiadosti podané po stanovenom termíne
sa neprihliada.
Predpokladaný termín pracovného pohovoru bude v stredu 19.08.2020. Čas upresníme
telefonicky. Materská škola, Ul. Budovateľská 2205/12 v Snine, si vyhradzuje právo
kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

V Snine 11.08.2020

Anna Lovičová
riaditeľka školy

