
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.  

 

Názov zamestnávateľa  
 

Základná škola 

Adresa, miesto výkonu práce  
 

Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou 

Kontakt  
 

PaedDr. Blažena Matisová, riaditeľka školy: 0918 512 320 

Kategória zamestnanca  
 

učiteľ 

Podkategória zamestnanca  
 

učiteľ II. stupňa základnej školy 

Kvalifikačné predpoklady  
 

Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ  školy podľa 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z., o 

kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov  

Učiteľ druhého stupňa základnej školy s aprobáciou matematika. 

Požadované doklady  
 

- Žiadosť  

- profesijný životopis  

- motivačný list  

- súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby pracovného 

pohovoru podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

- čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

 

LEN vybraný uchádzač ďalej doloží: 

- fotokópie dokladov o vzdelaní (u úspešného uchádzača sa budú 

vyžadovať overené fotokópie);  

- doklad o absolvovanom adaptačnom vzdelávaní (v prípade, že ho 

úspešný uchádzač absolvoval) 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (potvrdenie žiadosti bezúhonnosť 

cez portál crinfo, alebo cez Okresný úrad - odbor školstva doloží 

vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)  

- potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k 

pracovnému výkonu: učiteľ  ZŠ (doloží vybratý uchádzač pred 

podpísaním pracovnej zmluvy) 

- doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti 

Iné požiadavky  
 

- ovládanie štátneho jazyka, 

- práca  s PC na užívateľskej  úrovni  (Microsoft  Word, Microsoft 

Excel, Microsoft Power Point, práca s internetom 

Informácia o plate  
 

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 od 915 €/mesiac. 
 

Termín nástupu  
 

23.08.2021 

Pracovné podmienky  
 

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022 

Úväzok 100 % 

Ďalšie informácie  
 

požadované dokumenty doručiť do 04.08.2021 do 12:00 poštou na 

uvedenú adresu:  

- Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou  
Obálku označte heslom: „Výberové konanie – učiteľ matematiky“ – 

NEOTVÁRAŤ, s uvedením adresy odosielateľa.  

- alebo na email: skola@zslucnavt.sk – do predmetu emailu uveďte VK – 

učiteľ matematiky 

vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor  

predpokladaný termín osobných pohovorov: 11.08.2021 

 


