
Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice, informuje o  voľnom pracovnom mieste vychovávateľa  

s nástupom od 30.08.2019. 

 

V zmysle § 11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č.317/2009 Z. z. o 

pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorými sa 

dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a 

odborných zamestnancov. 

Voľné pracovné miesto na dobu: určitú - počas zastupovania PN (1 až 2 mesiace) 

Pozícia:  Pedagogický zamestnanec – vychovávateľ 

Názov a adresa zamestnávateľa: Školský internát, Považská 7, 040 11 Košice  

Kontakt: sipovke@sipovke.sk, 055 /6441405 

 

Kvalifikačné predpoklady: kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé 

kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov  

 

Platové zaradenie a plat: 

podľa § 27 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 318/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 

Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: platová trieda min. 678,50 €, + zvýšenie platovej tarify 

podľa počtu odpracovaných rokov a pracovného úväzku 

 

Predpoklady na výkon pedagogickej činnosti: 

 bezúhonnosť 

 zdravotná spôsobilosť 

 ovládanie štátneho jazyka 

 

Vzhľadom na smerovanie zariadenia vyžadujeme od uchádzačov: 

 profesionalitu, kreativitu a schopnosť uplatňovať inovácie vo vzdelávacom a výchovnom 

procese, 

 schopnosť pracovať s počítačom (MS Office, práca s internetom) a využívať technológie vo 

výchove, 

 schopnosť spolupracovať v kolektíve (spolupráca  vychovávateľky vo výchovno-

vzdelávacom procese), 

 flexibilita 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 profesijný životopis 

 kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní 

 súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v 

znení neskorších predpisov 

 prax vítaná 

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať  e-mailom na  adresu 

sipovke@sipovke.sk  do 26.8.2019. Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú 

kvalifikačné a ostatné požiadavky. 

 

Košice, 22.8.2019                           Mgr. Ivana Belejová  

                                                                                                       poverená vedením ŠI  


