OBEC ŽEHŇA
Obec Žehňa, Žehňa 151, 082 06 okr. Prešov vyhlasuje výberové konanie na miesto
učiteľky Materskej školy v obci Žehňa.
V zmysle §2 a §84 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom
pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Názov a adresa zamestnávateľa: Obec Žehňa 151, 082 06 okr. Prešov.
Voľné pracovné miesto: 1 pracovné miesto na pozíciu učiteľky Materskej školy v Žehni.
Kvalifikačné a iné predpoklady:
- min. stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 138/2019 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Pracovný pomer na dobu: určitú.
Platové podmienky:
- odmeňovanie 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. Zamestnanci
s praxou podľa počtu odpracovaných rokov a získaných atestácii a kreditov.
- podľa platnej legislatívy
Ďalšie požiadavky do výberového konania:


bezúhonnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť,



zdravotná spôsobilosť,



spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,



komunikatívnosť,



flexibilita, prispôsobivosť a samostatnosť,



pedagogická prax je vítaná.
Zoznam požadovaných dokladov:



žiadosť o prijatie do zamestnania,



štruktúrovaný profesijný životopis,



overené kópie dokladov o vzdelaní,



čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,



potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,



písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby posúdenia splnenia
požiadaviek na výkon pedagogickej činnosti (podľa zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov),



lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti
pedagogického zamestnanca.

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do
24.08.2022 do 12,00 hod na adresu:
Obecný úrad Žehňa, Žehňa 151, 082 06 okr. Prešov
Na obálku uveďte: „Učiteľka v MŠ – neotvárať“.
Pre posúdenie dodržania lehoty je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti na Obecný úrad,
Žehňa 151, 082 06 okr. Prešov. Žiadosti doručené po stanovenom termíne nebudú
akceptované a nebudú do výberového konania zaradené.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí
nespĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady. Uchádzači spĺňajúci kvalifikačné
predpoklady budú na výberové konanie pozvaní.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26.08.2022 v čase od 09,00 hod v budove Obecného
domu obce Žehňa a vybraní uchádzači budú naň osobitne pozvaní.

V Žehni dňa 16.08.2022
Ing. Dušan Galdun
zástupca starostu

Obecný úrad Žehňa, Žehňa 151, 082 06
t.č. 051/77 98 328, obeczehna@atlas.sk, zehnaobec@gmail.com, obec-zehna.sk

