
Majster odbornej výchovy – stavebná výroba,  
Spojená škola, SNP 16, Sabinov 

 
Voľné pracovné miesto – vyhlásenie 
 
Riaditeľka Spojenej školy, SNP 16, 083 01 Sabinov, prijme do pracovného pomeru 
 

 majstra odbornej výchovy pre učebný odbor stavebná výroba 
 

Pracovné podmienky 
 

 pracovný pomer na dobu určitú, po osvedčení na dobu neurčitú - od 1.9. 2019 do 31.8. 2020 (možnosť 
predlženia), plný prac. úväzok. 

 

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.) 

 
 úplné stredné odborné vzdelanie (maturita, výučný list) a doplnkové pedagogické štúdium, alebo 

 vysokoškolské vzdelanie I., alebo II. stupňa, umožňujúce podľa platných právnych predpisov vyučovanie 
odbornej výchovy v danom odbore a doplnkové pedagogické štúdium. 

 

Ďalšie požiadavky 
 

 znalosť práce s PC, 

 výučný list stavebného zamerania  

 praktické zručnosti a vedomosti z oblasti stavebníctva (drevárstva) 

 komunikatívnosť, 

 hlasový prejav. 
 

Forma odmeňovania 
 

 V zmysle zákona NR SR 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. 

 

Požadované doklady 
 

 prihláška s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom 

 profesijný životopis, 

 doklady o vzdelaní, príp. praxi, 

 potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace - platí len pre prijatých uchádzačov, 

 súhlas  uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia, do zamestnania v zmysle zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Termín podania žiadosti 
 

 Žiadosť s požadovanými dokladmi doručiť poštou alebo e-mailom na adresu školy do 23. 08. 2019. 
 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor. 
 

Adresa školy 
 
Spojená škola 
SNP 16 
083 01 Sabinov 
 

Kontakt 
 
Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch: 

 tel.:   051/4880 100, 101 

 mail: skola@spojenaskolasabinov.sk, riaditel@sos-sb.vucpo.sk 


