
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné 

pracovné miesto učiteľa slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí 

na školský rok 2020/2021 

 

A. Všeobecné kritériá: 

 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa požiadaviek jednotlivých škôl; 

 dosiahnutie kariérového stupňa  pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou; 

 najmenej 5 rokov pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca (pedagogickej praxe) 

definovanej § 6 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), z toho minimálne 2 roky na základnej alebo strednej škole 

s vyučovacím jazykom slovenským v Slovenskej republike; 

 organizačné schopnosti, flexibilita, ovládanie práce s PC; 

 zdravotná spôsobilosť; 

 bezúhonnosť. 

 

 

B. Špecifické kritériá školy: 

Slovenské gymnázium, základná škola, materská škola a kolégium v Békešskej Čabe, 

Maďarsko 

1 miesto učiteľa pre II. stupeň základnej školy a strednej školy  

– vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, študijný program učiteľstvo pre školy II. cyklu 

s aprobačným predmetom zemepis (geografia) – telesná výchova alebo študijný program 

učiteľstvo akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov s aprobačným predmetom 

zemepis (geografia) – telesná výchova; 

– minimálne 5-ročná pedagogická prax na osemročnom alebo štvorročnom gymnáziu; 

– skúsenosti s mimoškolskými aktivitami a vedením krúžkov; 

– organizačné schopnosti pri kultúrnych a spoločenských aktivitách;  

– výpočtová gramotnosť. 

Škola bude ďalej vyžadovať:    

– zapojenie sa do doškoľovacieho systému pedagógov v slovenskom jazyku týkajúceho sa 

dvojstupňovej maturitnej skúšky; 

– účasť na zasadnutiach rodičovského združenia, na konzultačných hodinách, na zasadnutiach 

učiteľského zboru a na pracovných poradách predmetovej komisie; 

– aktívna účasť na vytvorení vnútorného hodnotiaceho systému inštitúcie zo slovenského 

jazyka;  

– aktívna účasť na miestnych, regionálnych a celoštátnych doškoľovaniach učiteľov; 

– aktívna účasť na kultúrnej činnosti inštitúcie a programoch čabianskych Slovákov. 
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C.  Zoznam požadovaných dokladov pre uchádzačov o pracovnú pozíciu: 

1. Prihláška do výberového konania; 

2. Osobný dotazník; 

3. Profesijný štruktúrovaný životopis; 

4. Zoznam publikačnej činnosti; 

5. Fotokópie dokladov o vzdelaní (k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej 

záverečnej skúške, u učiteľov aj osvedčenie o prvej atestácii alebo doklad preukazujúci 

uznanie prvej atestácie podľa § 90 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z).  

6. Doklad o jazykových znalostiach (diplom, certifikát, vysvedčenie, osvedčenie alebo čestné 

prehlásenie); 

7. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešných uchádzačov sa bude vyžadovať výpis 

z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace). 

 

Podmienkou prihlásenia sa do výberového konania je vyplnenie elektronickej prihlášky na 

stránke www.lektoriucitelia.sk, kde je potrebné priložiť všetky požadované dokumenty. 

Termín na odoslanie elektronickej prihlášky je najneskôr do  14. júla 2020 do 23,59 h. 

Elektronicky nezaregistrované prihlášky budú z výberového konania vyradené. 

Ďalšie informácie ohľadom výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne. 

http://www.lektoriucitelia.sk/

