
 

Učiteľ/ka predmetu INFORMATIKA – SOŠ obchodu a služieb, Humenné 

 

     Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Mierová 1973/79, 066 01 Humenné prijme 

do pracovného pomeru učiteľa/učiteľku predmetu INFORMATIKA  

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú – od 01.09.2022 do 31.08.2023, plný pracovný úväzok 37,5 hod. týždenne 

s perspektívou zmeny pracovného pomeru na dobu neurčitú 

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky č. 1/2020  
Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov: 

 vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Informatika v aprobácii s iným všeobecno-

vzdelávacím predmetom (Matematika a Fyzika vítaná) 

 doplňujúce pedagogické štúdium  

Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a e-mailovým kontaktom 

 profesijný životopis so štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe 

 doklady o vzdelaní (vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške) 

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti (platí len pre 

prijatých uchádzačov) 

 súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

 pre účely preukázania bezúhonnosti je požadovaný postup podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z.z. 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť práce s PC a IKT 

 práca s aSc Agendou a EduPage výhodou 

 komunikatívnosť a spoločenský rozhľad 

 flexibilita a samostatnosť 

Termín podania žiadosti: 

 žiadosť s potrebnými dokladmi doručte osobne, alebo zašlite poštou na adresu školy v termíne 

do 29.06.2022  

 o termíne a mieste výberového konania budú uchádzači informovaní elektronicky. 

 

Riaditeľ školy si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 

požadované predpoklady. 

Adresa školy: 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Mierová 1973/79 

066 01  Humenné 

Kontakt: 

 tel.: +421 915 869 094, +421 915 795 226 

 e-mail: personalne.sosoas@gmail.com 
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