Voľné pracovné miesta
Názov zamestnávateľa:

Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad
Sídlo zamestnávateľa:
Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad
Kontakty: 052/7895182
Informácia o voľných pracovných miestach
Podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o
voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov (PZ):
kategória PZ:

učiteľ pre organizačnú zložku základná umelecká škola:

- v hudobnom odbore hra na flautu (t.č. na čiastočný úväzok s nástupom ihneď),
- v hudobnom odbore hra na gitaru,
- v hudobnom odbore hra na klavír,
- v hudobnom odbore hra na akordeón (nástup: september 2020),
- pre hudobný odbor – korepetítor
Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy
podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 10 uvedeného zákona, a prílohy č. 1 ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z.. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Pozri tabuľka:
Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od
dĺžky započítanej praxe od 1.9.2019 uvedeného zákona.

a)
b)
c)
d)

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:
kvalifikačné predpoklady,
bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
ovládanie štátneho jazyka.

Potrebné doklady:
- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
- profesijný životopis
- doklad o vzdelaní
- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb.z.
Svoje žiadosti s profesijným životopisom (podpísané) zasielajte poštovou službou na
horeuvedenú adresu s priloženým podpísaným súhlasom „Súhlas GDPR k žiadosti o zamestnanie“
(uvedený na našej stránke: https://spojenaskolapoprad.edupage.org/text22/
PaedDr. Viera Grohová
riaditeľka školy

