
Základná škola, J. A. Komenského 1, 071 01  Michalovce 

vypisuje výberové konanie na pozíciu 

 asistent učiteľa 

 

Zamestnávateľ:    Základná škola 

Adresa: J. A. Komenského 1, 071 01  Michalovce 

Kontakt:    Mgr. Jaroslav Semko, mobil 0911 180 222 

e-mail:     4zskommi@gmail.com 

Počet voľných miest: 3 

Pracovná pozícia: asistent učiteľa  
Úväzok: 100% 

Výberové konanie: 24.8.2020 o 13:00 hod. v budove ZŠ, J.A. Komenského 1, MI 

 

Obsadzovanie pracovnej pozície ,,asistent učiteľa“ v rámci implementácie národného projektu 

,,Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“. 

 

Dátum nástupu: 1.9.2020 

Kategória a podkategória: pedagogický  zamestnanec – asistent učiteľa 

 

Kvalifikačné predpoklady  

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa 

ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, 

čo znamená: 

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa  

• v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 

• v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 

profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

• v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika, 

• v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský 

smer, 

• v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, 

• v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,   

• úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v 

metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010 alebo vzdelávanie umožnené 

v rámci prechodného ustanovenia Z.z. 317/2009 § 61a ods. 8 do 31.12.2016. 

 

 

 



Ďalšie požiadavky 

a) ovládanie štátneho jazyka a vyučovacieho jazyka školy 

b  spôsobilosť na právne úkony,  

c) vek nad 18 rokov, 

d) zdravotná spôsobilosť,  

f) bezúhonnosť. 

Zoznam požadovaných dokladov: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania  

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom 

dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, 

• motivačný list, 

• kópiu vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, 

• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a 

požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu . 

 

Platové podmienky 

Nástupný plat v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a  zákona č.  553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  
 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi môžete posielať poštou 

alebo e-mailom na adresu školy najneskôr do 21.8.2020 

Na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady a iné kritéria v súvislosti s obsadzovaným voľným pracovným miestom. 

 

Riaditeľ školy: Mgr. Jaroslav Semko 

 


