OBEC JAKLOVCE
Nová č. 464/81, 055 61 Jaklovce
Informácia o voľnom pracovnom mieste v Materskej škole v Jaklovciach
učiteľ / učiteľka materskej školy

Obec Jaklovce
na základe § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov informuje o voľnom pracovnom mieste – učiteľ / učiteľka materskej školy:
Materská škola Jaklovce, Školská 560/7, 055 61 Jaklovce
Názov zamestnávateľa: Obec Jaklovce.
Sídlo zamestnávateľa: Nová 464/81, 055 61 Jaklovce.
Kontakty:
 starosta obce – PhDr. Matúš FEDOR, starosta@jaklovce.sk, 0915 527 177;
 riaditeľka materskej školy – Silvia MITRÍKOVÁ, jaklovce.ms@gmail.com, 0904
523 793.
1. Kvalifikačné predpoklady:
pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a
odborných zamestnancov.
2. Ostatné kritéria a požiadavky:






bezúhonnosť;
ovládanie štátneho jazyka;
spĺňanie zákonných predpokladov na výkon práce vo verejnom záujme;
IKT zručnosti, vítaná je práca s interaktívnou tabuľou;
prax – vítaná.

3. Požadované doklady:
 žiadosť o prijatie do zamestnania;
 profesijný životopis;
 doklady o vzdelaní (stačí kópia), pozn. overené doklady o dosiahnutom
vzdelaní budeme požadovať od vybraného uchádzača pri uzatváraní pracovnej
zmluvy;
 čestné prehlásenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej
činnosti;

OBEC JAKLOVCE
Nová č. 464/81, 055 61 Jaklovce
 súhlas so spracovávaním osobných údajov.
4. Platové podmienky:
Plat určený v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok a nariadení.
5. Ďalšie informácie:





pracovný pomer na dobu určitú;
predpokladaný nástup: od 1. 9. 2022;
v žiadosti o prijatie do zamestnania prosíme uviesť aj telefón, príp. e-mail;
bližšie informácie o výkone práce a pracovnej činnosti vám poskytne riaditeľka
materskej školy Silvia MITRÍKOVÁ, 0904 523 793.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady je potrebné doručiť
 poštou na adresu: Obec Jaklovce, Nová 464/81, 055 61 Jaklovce;
 osobne do podateľne Obce Jaklovce;
 elektronicky na adresu podatelna@jaklovce.sk;
v termíne do 23. 8. 2022 do 15.30 hod. Žiadosť zaslaná poštou musí byť obci
doručená do 23.8.2022.

Jaklovce 27. 7. 2022

PhDr. Matúš FEDOR
starosta obce

vyvesené dňa 27.7.2022
zvesené dňa 24.8.2022

