
 
                      Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto 

 
 

IČO: 35540508                                                           Telefón: 055/6336738; 0903 444 833  
DIČ: 2021607104                                            web stránka: www.mspa.sk  
Číslo účtu: SK38 0200 0000 0016 3929 9554                  e-mail: skola.park@centrum.sk 
 

 
Riaditeľka Materskej školy, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto 

 
Podľa § 11 a zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z.z. 
o pedagogických a odborných zamestnancoch vyhlasuje výberové konanie na pracovné 
miesto učiteľky materskej školy – na dobu neurčitú so skúšobnou dobou – s nástupom od 
01.09.2019. 
 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto 
Kategória:    učiteľ 
Podkategória:   učiteľ pre predprimárne vzdelávanie 
 
Kvalifikačné predpoklady: - úplné stredné a odborné vzdelanie príslušnej          

podkategórie pedagogického zamestnanca 
- vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa príslušnej 

podkategórie pedagogického zamesntnanca 
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušnej 

podkategórie pedagogického zamestnanca 
- ovládanie štátneho jazyka 
- absolvovanie pedagogiky M. Montessori (nie je 

podmienkou) 
Zoznam požadovaných dokladov:  -     žiadosť o prijatie do zamestnania 

- štruktúrovaný profesijný životopis 
- overené fotokópie dokladov o vzdelaní 
- súhlas so spracovaním osobných údajov 
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti 

pre výkon tejto práce 
- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov 

 
Platové podmienky: 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 vo výške funkčného platu najmenej 678,50 €. 
 
Žiadosť na voľné pracovné miesto s požadovanými dokladmi možno podať do 10.06.2019 
poštou na adresu: Materská škola, Park Angelinum 7, Košice – Staré Mesto, alebo osobne. 
Žiadosti s požadovanými dokladmi musia byť doručené v uzavretej obálke s upozornením 
„neotvárať“.  
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslaný uchádzačom, ktorí predložia všetky požadované 
doklady. O výsledku výberového konania budú uchádzači oboznámení najneskôr do 10 dní  
od jeho skončenia. 
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Žiadosti zaslané po termíne sa  
do konania nezaradia. Neúspešným uchádzačom budú vrátené všetky doklady. 
 
V Košiciach, dňa: 27.05.2019    Dana Harvanová, v.r. 
        Riaditeľka školy 


