
 

Základná škola Komenského 4  Sečovce 
Komenského 707/4, 078 22  Sečovce 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 
 V zmysle § 84 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľka ZŠ Komenského 4 v Sečovciach 

informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu: učiteľ/učiteľka matematiky, chémie a techniky 

s predpokladaným nástupom od 1. septembra 2022: 

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Základná škola 

Komenského 707/4 

078 22  Sečovce 

Kontakt: 

Mgr. Tóthová Slavka 

tel. č.: 0907 915 169 

e-mail: zsseckom@gmail.com 

Kategória odborných 

a pedagogických zamestnancov: 

Učiteľ druhého stupňa základnej školy  predmetov matematika, 

chémia, technika (úväzok na 100%) 

Počet obsadzovaných miest 1 

Kvalifikačné predpoklady: 

Ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v súlade so zákonom 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou MŠ SR č. 

1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Zoznam požadovaných 

dokladov: 

 Žiadosť 

 Profesijný životopis 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 

Zb. z. 

U vybraných uchádzačov: overené kópie dokladov o získanom 

vzdelaní, odpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace), 

zdravotná a duševná spôsobilosť (potvrdenie od lekára) 

Pracovný pomer: na dobu určitú 

Požadované schopnosti a osobné 

vlastnosti: 

Ovládanie MS Office a internetu, výborné komunikačné a sociálne 

spôsobilosti, organizačné schopnosti, pozitívny prístup pri riešení 

problémov, schopnosť pre tímovú spoluprácu. 

Iné doplňujúce údaje: 

Všetky potrebné dokumenty zašlite poštou alebo e-mailom do          

15. 07. 2022. Termín pracovného pohovoru Vám bude oznámený 

emailom. Na pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné a ostatné požiadavky. 

Platové zaradenie a plat: 

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

zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z., o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (minimálne 915 € v závislosti od 

platovej triedy a odpracovaných rokov). 

     

V Sečovciach, 22.06.2022        Mgr. Slavka Tóthová 

                           riaditeľka školy 


