
Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

 

   Informácia o voľnom pracovnom mieste. 

Riaditeľka materskej školy informuje o voľnom pracovnom mieste -   zástupkyňa riaditeľky 

materskej školy,  Elokované triedy ul. Štúrova  47, Nová Baňa 

Názov zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2 Nová Baňa 

Sídlo zamestnávateľa:            Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa 

Kontakt:   045/6856 555, msvstup@nbsiet.sk 

Kategória:   učiteľ 

Podkategória:   učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 

Termín nástupu:  01.08.2021 

Kvalifikačné predpoklady:    

 odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh 

a typ školy podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene doplnení niektorých zákonov,  v zmysle vyhlášky č.1/2020  Z. z. 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

 vykonanie 1. atestácie       

  najmenej   5 rokov pedagogickej praxe   

Požadované doklady : žiadosť o prijatie do zamestnania     

     profesijný životopis       

      doklady o vzdelaní       

                údaje na účely odpisu z registra trestov    

     lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. ( zákon o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o zmene a doplnení niektorých 

zákonov( viď. tabuľka: Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov 

a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe od 01.01.2019) 

Prihlásiť sa do  28.06.2021 

 

      Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ 
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