
 
 V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 
zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického 
zamestnanca.  

 

 
Názov 
zamestnávateľa 

Základná škola s materskou školou, Školská 267, 059 52 Veľká Lomnica 

Adresa, miesto 
výkonu práce 

Materská škola, Železničná 115, 059 52 Veľká Lomnica 

Kontakt Mária Langová, riaditeľka školy 
0524561183  riaditel@zsvlomnica.sk 

Kategória 
zamestnanca 

učiteľ 

Podkategória 
zamestnanca 

učiteľ  pre predprimárne vzdelávanie 

Kvalifikačné 
predpoklady 

-Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona 
138/2019 z:z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ 
SR č. 1/2020 Z.z. , o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných 
zamestnancov : časť I: Učiteľ materskej školy 
- učiteľ pre predprimárne vzdelávanie  

Požadované 
doklady 

 žiadosť o prijatie s telefonickým a emailovým kontaktom 

 štruktúrovaný životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z.z. 

 kópie dokladov o vzdelaní 

 referencie z predchádzajúceho zamestnania 

 doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti 

 čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
Iné požiadavky  práca s PC na užívateľskej úrovni( Microsoft, Word, Excel, Power Point, 

práca s internetom), spoľahlivosť, komunikatívnosť 

 Ovládanie štátneho jazyka, ovládanie hudobného nástroja, lojálnosť,  
dobrý vzťah k deťom, zodpovednosť, tvorivosť.  

 Vítaný vzťah k folklóru alebo tvorivej dramatike, schopnosť tvoriť a 
realizovať projektové učenie, schopnosť aplikovať inovatívne prvky v 
edukačnom procese.  

Informácia o 
plate 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe od 738,50 €/mesiac 

Termín 
nástupu 

1.9.2022 

Pracovné 
podmienky 

 

 Na dobu určitú od 1.9.2022  do 31.8.2023 s možnosťou predlženia 
pracovného pomeru 

 5   pracovných miest na 100% úväzok 

Ďalšie 
informácie 

 Požadované dokumenty doručiť 31.7.2022 do 14:00 poštou na uvedenú 
adresu alebo email: riaditel@zsvlomnica.sk 

 Vybraní uchádzači budú  telefonický pozvaní na osobný pohovor 
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