
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 
Úbrež 141, 072 42 Úbrež 

 

 
Informácia o voľnom pracovnom mieste 

 
Názov zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 
 
Kategória pracovného miesta:   
 Učiteľ materskej školy – 100% úväzok  

pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 2023 (zástup počas dlhodobej PN, možnosť 
predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú).  

 
Kategória pedagogických zamestnancov:   Učiteľ  
Podkategória pedagogických zamestnancov:  Učiteľ materskej školy 
Úväzok:      100% 
Predpokladaný termín nástupu:   1. 12. 2022 
 
Kvalifikačné predpoklady:   

 vzdelanie podľa § 11 a 12 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 MŠVVaŠ SR č. 1/2020 o kvalifikačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – najmenej 
úplné stredné odborné vzdelanie (učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo) 
na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického 
zamestnanca, 

 splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický 
zamestnanec, 

 najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,  
 ovládanie štátneho jazyka, 
 znalosť príslušnej legislatívy, 
 organizačné schopnosti a komunikatívnosť, 
 osobnostné a morálne predpoklady,  
 aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet) 

 
Platové zaradenie:  

 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. 

 
Iné kritéria a požiadavky: 

 zdravotná spôsobilosť podľa § 9 ods. 1 písm. c) a §16  zákona č. 138/2019 Z. z., 

 ovládanie štátneho jazyka - § 9 ods. 1 písm. d) a §17 zákona č. 138/2019 Z. z., 

 organizačné schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť, 



 osobné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a § 
15 zákona č. 138/2019 Z. z., 

 znalosť príslušnej legislatívy, 
 znalosť práce s elektronickou triednou knihou – EduPage a práca v Asc agende 
 aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet). 

 
Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania: 

 písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením pracovnej pozície  

 štruktúrovaný profesijný životopis s fotografiou, 

 overené kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní (pri VŠ vzdelaní diplom 
a vysvedčenie o štátnej skúške) 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v 
zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, 

 čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony a bezúhonnosti, 

 čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti. 
 
Od úspešných uchádzačov budeme pred podpisom zmluvy vyžadovať: 

 Odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) 

 Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (nie staršie ako 3 mesiace) 
 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať 
poštou alebo osobne doručiť na adresu: 
 
Základná škola s materskou školou, 
Úbrež 141 
072 42 Úbrež 
 
s viditeľným označením na obálke: „Výberové konanie učiteľ MŠ – NEOTVÁRAŤ!“ 
 
Uzávierka prijímania žiadostí je do 25. 10. 2022, v prípade doručenia osobne do 12.00 hod., 
v prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. 
 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.  
Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú 
požadované predpoklady, oznámený písomne najmenej 7 dní vopred. 
 

 
V Úbreži, 5. 10. 2022 
 
 
 
 

PhDr. Tomáš Doležal, PhD.  
riaditeľ školy 

 


