OBEC KUNERAD
Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad

Obec Kunerad v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov
zverejňuje informáciu o
VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
pedagogického zamestnanca

INFORMÁCIE O OBSADZOVANOM MIESTE
Názov pozície: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie (1. stupeň ZŠ)
Názov organizácie: Základná škola v Kunerade
Miesto výkonu práce: ZŠ Kunerad, Hlavná 103/124, 013 13 Kunerad
Počet obsadzovaných miest: 2
Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Druh pracovného úväzku: plný pracovný úväzok
Pracovný čas: 37,5 hod/týždeň
Pracovná dohoda: po dohode so zamestnávateľom
Dátum nástupu: 01.09.2020
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujem o a zmene a doplnení niektorých zákonov
POŽIADAVKY NA UCHADZAČA
Stupeň vzdelania: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v zmysle § 11 zákona č. 138/2019
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ č. 1/2020 o
kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Študijný odbor: predškolská a elementárna pedagogika
Pozícia vhodná pre absolventa: áno
Počítačové zručnosti: áno (znalosť nástrojov Microsoftt Office)
Znalosť štátneho jazyka: áno
Osobnostné predpoklady:




Bezúhonnosť,
Zdravotná spôsobilosť.

Zoznam požadovaných dokumentov:
 Žiadosť o prijatie do zamestnania,
 Profesijný životopis,
 Úradne osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 Súhlas so spracovaním osobných údajov1,
 Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.
Dátum doručenia písomností: 28. 07. 2020
Adresa na zaslanie požadovaných dokladov:
Emailová adresa: starostka@obeckunerad.sk
alebo poštová adresa: Obec Kunerad
Hlavná 60/37
013 13 Kunerad
Na obálku alebo do predmetu mailu uveďte „žiadosť o prijatie do zamestnania“. Vyhlasovateľ
si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú
požadované podmienky.
ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI
Názov: Obec Kunerad
Hlavná 60/37
013 13 Kunerad
Kontaktná osoba:
Mgr. Monika Kavecká
Email: starostka@obeckunerad.sk
Tel.: 0902 32 88 92

1

„Zaslaním svojho životopisu a ďalších sprievodných dokumentov obsahujúcich osobné údaje poskytujem svoj
súhlas k tomu, aby Obec Kunerad, so sídlom Hlavná ulica 60/37, 013 13 Kunerad, evidovala a spracovávala moje
osobné údaje v rozsahu potrebnom pre spracovanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie v súlade so
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to až do môjho
odvolania.“

