
Stredisko sluţieb školám a školským zariadeniam Petrţalky, Bohrova 1, 851 01 Bratislava 

príjme od  1. septembra 2018 do MŠ Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petrţalka  

zamestnancov na pracovné pozície: 

 

Pedagogickí zamestnanci materskej školy – učiteľky 
Mzda:  v zmysle zákona  č. 553/2003 Z. z . - Platové tarify pedagogických zamestnancov – podľa 

odpracovaných rokov a stupňa vzdelania 

Náborový príspevok:  750 € brutto 
 

Kvalifikačné predpoklady:                                             

Vzdelanie: v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.   ktorou sa ustanovujú 

kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: 

- úplné stredné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy alebo  

- vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa v zmysle vyhlášky č. 437/2009 Z. z. 

Poţiadavky na uchádzača: 
- ovládanie štátneho jazyka 

- bezúhonnosť 

- telesná a duševná spôsobilosť pre výkon činnosti učiteľa  

Ďalšie poţiadavky na  uchádzača: 
- ovládanie práce s počítačom (Word, Excel, Outlook) 

- vítané ak má uchádzač vykonanú I. atestáciu 

Náplň práce: 

 priama výchovno-vzdelávacia činnosť, 

 príprava na priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 podiel na vypracúvaní a vedení pedagogickej a inej dokumentácie  

 ďalšie činnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov  

Miesto práce:  Tupolevova 20, 851 01 Bratislava-Petržalka 

Počet tried a kapacita  materskej školy:  4 triedy, 90 miest  

Rozsah úväzku:  plný úväzok 

Termín zasielania ţiadostí o zaradenie do výberu na jednotlivé pracovné pozície:   

júl, august 2018 

Predpokladaný termín ukončenia výberu:  do 28. 08. 2018 

Rozsah úväzku:  plný úväzok 

Ţiadosti o zaradenie do výberu zasielať na adresu: 

Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 

Bohrova 1 

851 01 Bratislava 

Kontaktná osoba: 

Darina Totevová, vedúca PaM 

t. č. 02/68 20 10 58 

e-mail: totevova@strediskoskole.sk  

Príloha k ţiadosti o zaradenie do výberu: 

- štruktúrovaný životopis, 

- fotokópia dokladu o ukončení požadovaného vzdelania 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov v znení neskorších predpisov  

Ďalšie benefity: 

- pre pedagogických zamestnancov možnosť získať ubytovanie v stredoškolských internátoch 

v Bratislave (Vranovská 2-4, Saratovská 26), 
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