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Obec Biely Kostol ako zriaďovateľ základnej školy prijme do zamestnania 

Učiteľa/ku základnej školy pre primárne vzdelávanie 

Miesto výkonu práce:  Základná škola, Biely Kostol  

Termín nástupu: 1.9.2021  

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31.7.2021  

Rozsah úväzku: 100%  

 

Požiadavky na uchádzača 

Znalosť práce s PC:  základná 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho 

jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

 

Kvalifikačná požiadavka: 

aprobačné predmety primárne vzdelávanie 

 

Požadované doklady:  

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

- štruktúrovaný profesijný životopis 

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných   

   údajov 

- motivačný list 

- kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní 

 

Iné požiadavky po vyzvaní:  

- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 

ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzač požiadal žiadosť o odpis z registra 

trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 

3 mesiace. 

 

Platové podmienky: 

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho 

dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

 

Svoju žiadosť pošlite poštou na adresu: 

         Obec Biely Kostol 

Pionierske námestie 18 

919 34 Biely Kostol 

alebo predložte osobne počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bielom Kostole. Žiadosť musí byť 

doručená najneskôr do 31.7.2021. 

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na pracovný pohovor  
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