Základná škola Varhaňovce 20, 082 05 Šarišské Bohdanovce
Oznam o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 ods.1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste
pre pedagogického zamestnanca.
Pozícia: Učiteľ/ka ANJ + 1.stupeň
Úväzok: 23h (100%), pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2023 s 3 mesačnou skúšobnou dobou
Dátum nástupu: 01.09.2022
Kategória: učiteľ
Podkategória: učiteľ pre primárne vzdelávanie
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v súlade s § 10 – kvalifikačné
predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov – príloha č. 1 – Kvalifikačné predpoklady na
výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórií učiteľ.
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov
pri výkone práce vo verejnom záujme.
Ďalšie požiadavky:
- ovládanie štátneho jazyka
- ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
- práca s PC
- spoľahlivosť
- komunikatívnosť
Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov:
- žiadosť
- profesijný životopis
- motivačný list
- fotokópie dokladov o vzdelaní v zmysle kvalifikačných predpokladov
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti: telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu
druhu práce
Termín podania žiadosti: Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je
potrebné doručiť v zalepenej obálke označenej heslom: „Výberové konanie - učiteľ ZŠ – NEOTVÁRAŤ“,
na adresu: Základná škola Varhaňovce 20, 082 05, alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do budovy
Základnej školy Varhaňovce 20, 082 05 do 3.8.2022.

Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.
Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienku ďalšieho
aprobačného predmetu - ANJ. Uchádzači spĺňajúci kritériá, budú pozvaní na osobný pohovor.
Termín výberového konania : 5.8.2022
Vo Varhaňovciach 22.7.2022
Mgr. Anna Bezegová - riaditeľka školy

