
 

Oznam o dočasnom voľnom pracovnom mieste 

Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina v súlade s § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje 

nasledovnú informáciu o dočasnom voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca. 

Škola: Gymnázium,  Sídlo: Veľká okružná 22, 010 01 Žilina 

 (učiteľ strednej školy – všeobecnovzdelávacie predmety) 
         

Kategória   učiteľ 

Podkategória   učiteľ strednej školy 

Druh pracovného pomeru   pracovný pomer na dobu určitú - zástup počas dočasnej pracovnej neschopnosti  

Termín nástupu   ihneď 

Pracovný úväzok   Plný – 37,50 hodiny týždenne 

Kvalifikačné predpoklady   

 
podľa vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 

   odborných zamestnancov, vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo 

   nemecky jazyk a literatúra a umenie a kultúra  

Náplň práce   

 
vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu NEMECKY JAZYK a LITERATÚRA 
a UMENIE A KULTÚRA 

Platové podmienky   Tarifný  plat  podľa  Prílohy  č.  1  aktuálneho  nariadenia  vlády  o platových  tarifách 

   pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Požadované doklady   Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefonickým a e-mailovým kontaktom, 

   Profesijný životopis, 

  Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji – postačuje priniesť k nahliadnutiu na 

   

pracovný pohovor. Súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania v súlade so  zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679/ GDPR. 

   V prípade uzavretia pracovného pomeru: 

  Doklady o vzdelaní a profesijnom rozvoji, 

  Potvrdenie  o zdravotnej  spôsobilosti  (telesná  a duševná  spôsobilosť  na  výkon 

  pedagogickej činnosti). 

Iné požiadavky   Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, bezúhonnosť 

   preukázaná odpisom z registra trestov (predkladá sa pri nástupe – čestné vyhlásenie) 

Termín podania žiadosti   e-mailom na gvoza@gvoza.sk, poštou na adresu školy, prípadne osobne. 

Tel. číslo  041/5620288     

E-mail   gvoza@gvoza.sk   

Na pracovný pohovor budú vybraní uchádzači pozvaní telefonicky alebo e-mailom. 
 

V Žiline dňa 07.09.2021 

 

Mgr. Adriana Randíková, v. r.  

         riaditeľka školy 
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