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Informácia o voľnom pracovnom mieste na pozíciu 

UČITEĽ/KA 2. stupňa 
 
Abrobácie: 
Slovenský jazyk a slovenská literatúra  (zastupovanie počas MD) 
Matematika - fyzika 
 
Kvalifikačné predpoklady:   
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov.  
  
Zoznam požadovaných dokladov:   

• žiadosť,   

• profesijný životopis,   

• doklady o nadobudnutom vzdelaní,   

• súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.  
 
Od úspešného uchádzača sa pred uzavretím pracovného vzťahu bude vyžadovať:   

• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace  
(§ 9 a 16 ods. ods. (1) a (2) zákona č. 138/32019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),   

• čestné vyhlásenie o bezúhonnosti  
  
 
Platové podmienky:   

• podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác  
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov výška platu závisí od stupňa najvyššieho 
dosiahnutého vzdelania a od dĺžky praxe   
  
Doplňujúce informácie:   

• dátum nástupu 01. 09. 2023,   

• o termíne uskutočnenia pracovného pohovoru bude uchádzač informovaný,   

• na pracovný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady,  

• po pracovnom pohovore bude oslovený len úspešný uchádzač, 

• požadované doklady prosíme zaslať na email zsvjmmoldava@gmail.com alebo poštou na adresu 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Československej armády 15, 045 
01 Moldava nad Bodvou do 28. 04. 2023. Informácie na tel.č. 0902 936 555.  

  
Moldava nad Bodvou, 01. 03. 2023   
Mgr. Andrea Sirgely, riaditeľka školy  
  
 


