OBEC PLEŠIVEC
Čsl. armády 1/62, 049 11 Plešivec
IČO: 00328642, Tel: 058/7 921 135, www.obecplesivec.sk

VÝBEROVÉ KONANIE – UČITEĽ V MATERSKEJ ŠKOLE
Zamestnávateľ:
Názov:
Kontakt:
e-mail:
Počet voľných miest:

Obec Plešivec, Čsl. armády 1/62, 049 11 Plešivec
Materská škola, Hradná 361, 049 11 Plešivec
Marcela Balázsová, poverená riaditeľka MŠ, 0908 434 028
materskaskolaplesivec@gmail.com
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Pracovná pozícia:
Úväzok:

Učiteľ v materskej škole
100%

Predpokladaný termín výberového konania: 30.08.2022 o 10:00 hod v zasadacej miestnosti
obce Plešivec.
Dátum nástupu:

01.09.2022

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca
v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických
a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky
a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka národnostnej menšiny – maďarskej
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) zdravotná spôsobilosť,
d) bezúhonnosť.
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom
dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,
• motivačný list,
• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní,
• údaje potrebné pre výpis z registra trestov a súhlas s jeho vyžiadaním
• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a
požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:Do 26.augusta 2022 do 13.00 hod
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum doručenia na sekretariát obce
pri osobnom doručení požadovaných dokladov v zalepenej obálke. Na žiadosti podané po
stanovenom termíne sa neprihliada. Zriaďovateľ Materskej školy bude kontaktovať iba
vybraných uchádzačov.
Na adresu:
Obec Plešivec
Čsl. armády 1/62
049 11 Plešivec
„VÝBEROVÉ KONANIE – Učiteľ v materskej škole - NEOTVÁRAŤ“
Platové zaradenie: podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberové konanie.

V Plešivci, 08.08.2022

...................................................
Iveta Šušánová, starosta obce

