OBEC SIRNÍK, Hlavná 152/21,076 03 Sirník
Informácia o voľnom pracovnom mieste – učiteľ/ka materskej školy
V zmysle §84 ods. 1,2 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, zverejňuje informáciu o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov:

Č. k.: 118/2021-001
193/21
Názov/adresa zamestnávateľa:

OBEC SIRNÍK, Hlavná 152/21,076 03 Sirník

Kontakt:
Kontaktná osoba:

obecsirnik@trenet.sk, mobil: 0907 660 755
Viktor Kalán – starosta obce

Kategória pedagogických zamestnancov:
Podkategória pedagogických zamestnancov:

Učiteľ/ka
Učiteľ/ka pre predprimárne vzdelávanie
(Učiteľ/ka materskej školy)

Kvalifikačné predpoklady:

ÚSO príslušnej podkategórie
VŠ vzdelanie 1. stupňa príslušnej podkategórie,
VŠ vzdelanie 2. stupňa príslušnej podkategórie.

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky
MŠ SR č. 1/2020 Z. z. – príloha č. 1 – požadovaný študijný odbor, program.

Zoznam požadovaných dokladov:

- Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- Profesijný štruktúrovaný životopis
- Doklad o nadobudnutom vzdelaní
- Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti
- Súhlas so spracovaním osobných údajov
(v zmysle §14 zákona č. 18/2018 Z. z. odporúčame uviesť
12 mesiacov, respektíve 1 rok)

- Telesná a duševná spôsobilosť
(potvrdenie od lekára - len úspešný uchádzač)

- Odpis z registra trestov
(nie starší ako 3 mesiace – len úspešný uchádzač)

Platové podmienky:

Minimálne: 738,50 € /4. PT/ - 100% (platné od 1.1.2020)

Plat sa určí v zmysle ustanovení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch; v znení neskorších predpisov,
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v závislosti od zaradenia do platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.

Iné doplňujúce údaje o voľnom pracovnom mieste:
Počet voľných pracovných miest: 1
Pracovné miesto na: 100% úväzok
Doba určitá: od 06.04.2021 na zastupovanie počas obdobia dočasnej pracovnej neschopnosti
Termín na predloženie žiadosti vrátane príloh: do 24. 03. 2021 do 15:00 hod. poštou na adresu:
Obec Sirník, Hlavná 152/21, 076 03 Sirník
alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Sirníku.
Informácie o pracovnom pohovore/konaní: Uchádzači budú na pohovor pozvaní listom alebo e-mailovou
správou. Pohovor sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Sirníku. Presný dátum a čas konania pracovného
pohovoru bude upresnený v pozvánke.
V Sirníku, 12.03.2021
Viktor Kalán
starosta obce

