
Voľné pracovné miesto  

 

V zmysle § 84 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme 

informáciu o voľnom pracovnom mieste: 

  

Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Michalovce S. H. Vajanského 5 

Kontakt:  056/6424184, msshvajan@azet.sk  riaditelka@msshvajanskeho.sk 

  

Počet voľných pracovných miest: 1  

Voľné pracovné miesto od:  01. 05. 2021 
Pracovné podmienky: pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú 

Kategória pedagogického zamestnanca: učiteľ 

Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ materskej školy 

Karierový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec 

  

Kvalifikačné predpoklady: 
podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov. 

  

Iné predpoklady: 

 profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť, 

 individuálny, rešpektujúci a láskavý prístup k deťom, 

 schopnosť pracovať v tíme, 

 skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce,  

 znalosť práce s PC - Internet, Word, Excel a s interaktívnou tabuľou, 

  

Platové náležitosti:  

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. Výška mzdy závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od 

dĺžky pedagogickej praxe.   

  

Zoznam požadovaných dokladov: 
 žiadosť o prijatie do zamestnania, 

 profesijný životopis, 

 kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, 

 doklad o ukončení adaptačného vzdelávania, 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018. 

  
Iné požiadavky  po vyzvaní (iba úspešný uchádzač): 

 lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti, 

 odpis z registra trestov. 

  

Miesto a dátum podávania žiadosti:  

 poštou na adresu školy - Materská škola, S.H.Vajnského 5, 071 01 Michalovce  

 e-mailom  -  msshvajan@azet.sk   riaditelka@msshvajanskeho.sk do 30.04. 2021. 

  
Na základe predložených dokladov bude vedenie školy kontaktovať iba vybraných uchádzačov spĺňajúcich 

kvalifikačné predpoklady.  

  

Michalovce, 19.04. 2021 

   Anna Veľková 

                                                                                                           riaditeľka  MŠ 
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