Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta
pedagogický asistent
Kategória PZ: pedagogický asistent – asistent učiteľa
Termín nástupu: 1. 9. 2021
Pracovný pomer: doba určitá, úväzok 100%
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa §
85 písm. a) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ SR
č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov požadujeme nasledovné kvalifikačné predpoklady:
Kvalifikačné predpoklady:
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
1. v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo
profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
3. v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika
4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský
smer
5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo
6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
alebo
Úplné stredné odborné vzdelanie
1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo
2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti
3. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v
metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
Požadované doklady:
-

žiadosť o prijatie do zamestnania,
profesijný životopis,
kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018
Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Základná škola, J. Hollého 696/3, Topoľčany
J. Hollého 696/3, 955 01 Topoľčany

Osobné predpoklady a zručnosti:
-

-

kvalifikovanosť, organizačné schopnosti, zodpovedný prístup k práci, vysoká úroveň
komunikačných schopností a kultivované vystupovanie, kladný vzťah k deťom,
empatia, flexibilita, tvorivosť, samostatnosť, schopnosť spolupracovať v tíme,
vítané sú IKT zručnosti Windows, Office-Word, Microsoft Excel, Internet, práca
s interaktívnou tabuľou,
bezúhonnosť.

Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu:
-

doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti
poskytne na účel preukázania bezúhonnosti potrebné na vyžiadanie odpisu registra
trestov.

Platové podmienky:
-

funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

Žiadosť o prijatie do zamestnania a požadované doklady prineste na výberové konanie, ktoré
sa uskutoční dňa 20. 8. 2021 /piatok/ o 9. 00 hod. v riaditeľni ZŠ J. Hollého. (Prosíme
o dodržanie platných hygienických opatrení.)

------------------------------------PaedDr. Zuzana Kapustová
riaditeľka školy
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