
Informácia o voľnom pracovnom mieste 
v zmysle § 84 zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

 

Názov a adresa zamestnávateľa:   

Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37,  Prievidza 

Zastúpená:     RNDr. Ľubomírou Holíkovou, riaditeľkou školy 

Kontakt     e-mail: zsmalonecpalska@gmail.com   

Voľné pracovné miesto:  Zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu 

Kvalifikačné predpoklady: 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti  pedagogického zamestnanca podľa  

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

doplnení niektorých zákonov, 

- vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti uvedené v 

prílohe č. 1 – I. časť Učiteľ materskej školy), 

- absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady, 

- pedagogická prax - samostatný pedagogický zamestnanec minimálne 5 rokov. 

Ďalšie informácie v súvislosti s obsadzovaným miestom: 

- termín nástupu 23.8. - 1. 9. 2021 ( podľa dohody), 

- osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť, 

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

- ovládanie štátneho jazyka, 

- zdravotná spôsobilosť, 

- počítačové znalosti a zručnosti: nástroje Microsoft Office, elektronická komunikácia, internet, 

schopnosť používať aplikovaný software a databázové programy, 

- znalosť školskej legislatívy, 

- ďalšie znalosti pre výkon pracovnej pozície zástupcu riaditeľky školy pre materskú školu. 

Zoznam požadovaných dokladov:  

- žiadosť o prijatie do zamestnania, 

- profesijný životopis, 

- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a osvedčenia o 1. atestácii alebo jej náhrady, 

- stručný návrh rozvoja materskej školy, 

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na pohovor budú pozvaní iba uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a prax. 

 

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu: 

• doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, 

• poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na 

vyžiadanie odpisu registra trestov 

 

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s požadovanými dokumentami posielajte emailom 

alebo poštou do 26.5. 2021.   

 

 

V Prievidzi 12.5.2021       RNDr. Ľubomíra Holíková 

riaditeľka školy 

mailto:zsmalonecpalska@gmail.com

