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Obec Kunova TePlica ako zriad'ovatel'Materskej školy v Kunovej Teplici
vyhlasuje

Výberové konanie na obsadenie miesta učitel'Materskej školy v Kunovej Teplici
1| kvalifikačnépredpoklady

' vYsokoŠkolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učitel,stvoaPedagogické vedY, v Študijnom programe zameranom na predškolskúpedagogiku,
o alebo vYsokoškolské vzdelanie prvého stupňa programe zameranom napredškolskú pedagogiku,
o ÚPlné stredné vzdelanie v odbore učiteťstvo pre materské školya vYchovávate_ťstvo podťa zékona č. t38/201g Z: z. 'á r"'oóriŮ;ř,zamestnancoch a odborných zamestnancoch o zmene a doplnarí ;i"řr;ř;i,zákonov a vYhláŠkY Č. ll202O Z. z. o kvalifikačných predpokladochpedagogických zamestnancov a odborných zamestnan.ou. 

--- '
2) Iné požadavky:

a) bezúhonnost',
b) zdtav otná spósobilost',
c) ovládanie štátneho jazyka
d) osobné a morálne predpoklady
e) znalost'legislatívy v oblasti školstva
0 flexibilita, schopnosť pracovať samostatne
g) spósobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
h) organizačné schopnosti
i) poriadok a dóslednosť
j) pozitívny prístup
k) zvládanie zát'ažových situácií

Platové zarudenie v súlade so ziikonom ě, 55312003 Z. z. o odmeňovaní niektorych zamestnancov
Pri výkone Práce vo verejnom záuj,me ao_zmene a doplnení niektorých zrikonov podťa najvyššiehodosiahnutého vzdelania a dižky peáagogickej praxe. 

! ---

Zoznampožadovaných dokladov :

o písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,o úradne overené fotokópie_dokladov o vzdelaní,o doklad o diZke p.augoliÓĚjp'*",
o profesijný štrukturovaný životopis,o čestne prehlásenie o spósobilosti na právne úkony v plnom rozsahuo PÍsomný súhlas Y2Mýl\na spracovanie osobný.h.idu;ou pre účely výberového konania(Podl'a zákona č. l8l2018 Z-. z. o ochrane osobnýcň údajov uá rÁ"n" a doplneníniektorych zákonov). t



PÍsomné Žiadosti do výberového konania posielajte alebo osobne doručte s požadovanými
dokladmi (Úradne overené fotokópie) najneskór do 15.08.2022 do 12:00 hod. na adresu obecný
úrad Kunova Teplica č.l27,04g 32 Štitnit . obálku označteheslom,,VÝBEROvB xoNaNrĚučtrnr MŠ'' - neotvárat'.

Nezabudnite uviest'VaŠe telefónne číslo alebo emailovú adresu, aby sme Vás vedeli kontaktor,at.
o čase a mieste výberového konania.

T'ernrín konania Pohovoru a výberového konania Rada školy písomne oznámi prihláseným
uchádzačom najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Kunovej Teplici, dňa 01 .08.2022

Vyvesené vo vývesnej tabuli dňa 0l .08,2022

Zverejnené na www.k}rnovateplica.sk dňa 01 .08.2022

Eva Gyenesová

Starostka obce Kunova Teplica


