Materská škola
Hollého 3
920 01 Hlohovec
tel. č. /fax 033 / 730 10 81
e-mail: mshlohovec1@gmail.com
webové sídlo: https://msholleho1.edupage.org/

-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste
V zmysle § 84 odsek. 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 a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Hollého 3 , 920 01 Hlohovec
Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/učiteľka materskej školy/vedúci
pedagogický zamestnanec - zástupca riaditeľa
Požadované kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady:
podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom od 01.01.2022 (ďalej
aj ako „zákon“) činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca môže vykonávať ten, kto spĺňa:
a) kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii a v
podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného
zamestnanca - podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona v spojení s § 11 zákona - t. j. najmenej
úplné stredné odborné vzdelanie, v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov (Príloha č. 1)
b) podmienky zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec
alebo samostatný odborný zamestnanec – podľa § 29 zákona
c) podmienky získania profesijných kompetencií potrebných na výkon činnosti vedúceho
pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca – podľa § 47
zákona - Úspešné absolvovanie základného modulu funkčného vzdelávania pred
začiatkom výkonu funkcie zástupca riaditeľa sa nevyžaduje do 31.decembra 2022.
Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorý nezískal profesijné
kompetencie potrebné na výkon činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo
vedúceho odborného zamestnanca pred začiatkom výkonu tejto činnosti, absolvuje
funkčné vzdelávanie alebo študijný program najmenej prvého stupňa zameraný na
manažment výchovy a vzdelávania do 31. augusta 2026.
Splnenie podmienky - ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov
pedagogickej činnosti.

Ďalšie požiadavky:
- predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o
výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
- predpoklady na výkon pedagogickej činnosti podľa § 9 - § 18 zákona č. 138/2019 Z. z.:
bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka
- znalosť a orientácia vo všeobecne záväzných predpisoch týkajúcich sa školstva s dôrazom na
materskú školu
Ďalšie predpoklady:
- organizačné a riadiace schopnosti
- spoľahlivosť a flexibilita
- precíznosť a presnosť
- samostatnosť
- aktívna znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania,
• profesijný životopis,
• súhlas so spracovaním osobných údajov,
• kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelávaní,
• potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti,
• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
Platové zaradenie: funkčný plat je stanovený zákonom 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
Nástup: 01.09.2022
Pracovný pomer na dobu: do 31.08.2023 (možnosť trvalého miesta)
Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na adresu: do
30.07.2022 Materská škola, Hollého 3, 920 01 Hlohovec, alebo emailom:
mshlohovec1@gmail.com
Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania – neotvárať.“
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového pohovoru tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované podmienky. Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní na výberový
pohovor.
V Hlohovci dňa 21.06.2022
PhDr. Lívia Klostermannová, riaditeľka MŠ

