V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom
pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.
Názov zamestnávateľa

Mesto Prešov

Adresa

Hlavná 73, 080 01 Prešov

Kategória
Podkategória
Kvalifikačné
predpoklady

Učiteľ
Učiteľ materskej školy
- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo
- vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo
- úplné stredné odborné vzdelanie v študijných
odboroch alebo študijných programoch v zmysle
zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I.
Učiteľ materskej školy - kvalifikačné predpoklady
- žiadosť
- profesijný životopis
- úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom
vzdelaní požadovaného smeru v zmysle Kvalifikačných
predpokladov
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti: telesnej a
duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu druhu práce
učiteľ materskej školy
ovládanie štátneho jazyka
na dobu určitú: od 10.02.2020 do 31.8.2020

Požadované doklady

Iné požiadavky
Pracovný pomer
Platové podmienky

V zmysle zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú
zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme je funkčný plat od: 469,10 €

Ďalšie informácie

1 pracovné miesto na 60% úväzok – Materská škola
Mukačevská 27, Prešov

Termín podania žiadosti:
Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
v zalepenej obálke označenej heslom:
Výberové konanie - učiteľ Materskej školy Mukačevská 27, Prešov- NEOTVÁRAŤ,
na adresu:
Mestský úrad v Prešov
Kancelária prednostky MsÚ
Hlavná 73
080 01 Prešov
alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Mestského úradu v Prešove,
Hlavná 73, Prešov do 29.1.2020 (streda) do 12.00 hod.
Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude
prihliadať.
Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia
predpoklady stanovené v tomto vyhlásení.
Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie, preto je potrebné, aby sa
v deň uskutočnenia výberového konania: 03.2.2020 (pondelok) dostavili o 9.00 hod. na
MsÚ Prešov, Hlavná 73, Prešov, 1.poschodie, vpravo, Malá radná sieň.

