
Prijmeme do pracovného pomeru: 

 

Učiteľ/ka II. st. ZŠ na vyučovanie predmetov: anglický jazyk, geografia a biológia 

Pracovný úväzok: 100 % 

Termín nástupu do práce: 1.9.2020 

Vyžadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogické + špeciálna 

pedagogika podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 

138/2019 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o kvalifikačných predpokladoch č. 1/2020 Z. z. 

Plat: od 1 035,50 € a ďalšie zvýšenie závisí od rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Posunkový jazyk nie je podmienkou, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v malých 

skupinách, počet žiakov v triede je do 10. 

Možnosť ubytovania na internáte cez týždeň. 

Životopisy zasielajte na e-mail: tajomnicka@zsidrotarska.sk 

 

Učiteľ/ka II. st. ZŠ na vyučovanie predmetov: fyzika a technické práce 

Pracovný úväzok: 100 % 

Termín nástupu do práce: 1.9.2020 

Vyžadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogické + špeciálna 

pedagogika podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 

138/2019 Z. z. a Vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch č. 1/2020 Z. z. 

Plat: od 1 035,50 € a ďalšie zvýšenie závisí od rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Posunkový jazyk nie je podmienkou, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v malých 

skupinách, počet žiakov v triede je do 10. 

Možnosť ubytovania na internáte cez týždeň. 

Životopisy zasielajte na e-mail: tajomnicka@zsidrotarska.sk 

 

Učiteľ/ka I. st. ZŠ  

Pracovný úväzok: 100 % 

Termín nástupu do práce: 1.9.2020 

Vyžadované vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa pedagogické + špeciálna 

pedagogika podľa Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 



138/2019 Z. z. a Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 

o kvalifikačných predpokladoch č. 1/2020 Z. z. 

Plat: od 1 035,50 € a ďalšie zvýšenie závisí od rokov praxe v zmysle zákona č. 553/2003 o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 

Posunkový jazyk nie je podmienkou, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v malých 

skupinách, počet žiakov v triede je do 10. 

Možnosť ubytovania na internáte cez týždeň. 

Životopisy zasielajte na e-mail: tajomnicka@zsidrotarska.sk 

 

Učiteľ/ka materskej školy 

Pracovný úväzok: 100 % 

Termín nástupu do práce: 1.9.2020 

Vyžadované vzdelanie: minimálne stredoškolské pedagogické + špeciálna pedagogika podľa 

Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch č. 138/2019 Z. z. a 

Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o kvalifikačných predpokladoch 

č. 1/2020 Z. z. 

Plat: od 837,50 € a ďalšie zvýšenie závisí od dosiahnutého vzdelania a rokov praxe v zmysle 

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

záujme 

Posunkový jazyk nie je podmienkou, výchovno-vzdelávacia činnosť prebieha v malých 

skupinách, počet žiakov v triede je do 10. 

Možnosť ubytovania na internáte cez týždeň. 

Životopisy zasielajte na e-mail: tajomnicka@zsidrotarska.sk 

 

 


