
 Jazyková škola Užhorodská 8, Košice 

  

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom 

pracovnom mieste pre vedúceho pedagogického zamestnanca. 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: 

Jazyková škola Užhorodská 8  

Užhorodská 8  

04011 Košice 

 

Kategória voľného pracovného miesta:  

učiteľ anglického jazyka 

 

Podkategória pedagog. zamestnanca:  

učiteľ jazykovej školy 

 

Kvalifikačné predpoklady:  

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka 

- absolvovanie I. atestácie alebo jej náhradnej formy,  

- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe  

 

Ďalšie požadované predpoklady:  

- bezúhonnosť (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z.)  

- zdravotná spôsobilosť (podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z .z.)  

-ovládanie štátneho jazyka (podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z.) 

- komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,  

- znalosť školskej legislatívy,  

- počítačové znalosti: MS Word, Excel, Power Point, elektronická komunikácia, orientácia na 

internete  

 

Požadované doklady:  
- žiadosť o prijatie do zamestnania,  

- profesijný štruktúrovaný životopis,  

- doklady o vzdelaní (overené kópie),  

- potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,  

- písomný súhlas uchádzača so spracúvaním jeho osobných údajov na účely výberového 

konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov  

 

Iné požiadavky po vyzvaní:  
- doklad o bezúhonnosti - výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace  

- lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti (nie staršie ako tri mesiace)  

-doklad o ovládaní štátneho jazyka  

 

Nástup do pracovného pomeru: ihneď  

 

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2018, s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 100% 

úväzok. 

 



Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail 

sjs@sjske.sk  najneskôr do 9.10.2017. 

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. 
 

Kontakt: 055/6460377; 0903 429 505; e - mail: sjs@sjske.sk  

Košice, 3.10.2017 Mgr. Ravi Kant Bhutani 

riaditeľ školy 
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