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Obec Kraľovany ako zriaďovateľ Materskej školy,  

vypisuje výberové konanie na miesto 

 

učiteľ materskej školy 

 

Informácia o pracovnom mieste: 

 pracovný pomer na dobu určitú od 02.09. 2019 

 druh pracovného pomeru: plný úväzok 

 počet pracovných miest: 1 

 platové podmienky v zmysle aktuálnych platových taríf pedagogických zamestnancov 

 

 

Požiadavky na uchádzača: 

 kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických 

a odborných zamestnancov 

 výhodou kvalifikačné predpoklady podľa ustanovenia vyhlášky príloha č.1. Časť I. pis.D 

 spôsobilosť na právne úkony 

 morálna bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 

 

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 profesijný životopis 

 doklad o ukončení vzdelania 

 motivačný list 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa 

zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien 

a doplnkov) 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predkladá vybraný uchádzač pred 

podpisom zmluvy) 

 potvrdenie o zdravotnej a psychickej spôsobilosti (predkladá vybraný uchádzač pred 

podpisom zmluvy) 
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Ďalšie požiadavky: 

 ovládanie štátneho jazyka 

 komunikačné a organizačné schopnosti 

 kreatívnosť, flexibilita 

 pozitívny prístup a vzťah k deťom 

 znalosť AJ výhoda 

 

Termín podania žiadostí: 

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie – učiteľ materskej školy“ 

posielať na adresu Obec Kraľovany, Kraľovany č. 186, 027 51  do 09.08.2019. 

Vybraným uchádzačom, bude priamo oznámené o prijatí do zamestnania. 

 

V Kraľovanoch  22. 07.2019 

      

       

....................................................... 
         Ľuboš Palovič 

         starosta obce 


