
 

 

 

Voľné miesto 

a) názov a adresu zamestnávateľa: 

Základná škola 
Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 
0905 290 444, 035/77 01 793 
info@zspohranicna.sk 
 

b) pracovná pozícia 

Asistent učiteľa  

 

c) kvalifikačné predpoklady: 

V Y H L Á Š K A Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky č. 1/2020 z 23. decembra 2019 o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických zamestnancova odborných zamestnancov  

1, vysokoškolského vzdelania prvého stupňa, ak absolvoval vysokoškolské štúdium prvého 

stupňa: 

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

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

profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov                                                                                                                                                  

c, v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika                                                                            

d, v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský 

smer                                                                                                                                                          

e, v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo                                                                                

f, v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.                        

2, kvalifikačné predpoklady na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, ak získal úplné 

stredné vzdelanie :                                                                                                                                        

a, v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo                                                    

b, úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti                                                         

c, úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa v metodicko-

pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.                                                                       

d,  úplného stredného odborného vzdelania aj absolvovanie študijného odboru pedagogická škola 

alebo študijného odboru pedagogické lýceum alebo študijného odboru sociálno-výchovný 

pracovník na pedagogickej asociálnej akadémii. 
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d) zoznam požadovaných dokladov: 

Písomná prihláška o zaradenie do výberového konania 

Profesijný štrukturovaný životopis 

Súhlas so spracovaním osobných údajov  

Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

 

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

Bezúhonnosť, ovládanie štátneho jazyka, profesionálny prístup k deťom, kreativita, 

flexibilita, odbornosť, trpezlivosť, dôslednosť, zdravotná spôsobilosť 
 

Ponúkaná hrubá mzda v €: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  
Zaradenie do 5. platovej triedy ako začínajúci asistent učiteľa 

 
Požadované doklady prosíme poslať  do 08.12.2020 – osobne, poštou alebo             

e-mailom na info@zspohranicna.sk 

Uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky, budú pozvaní na výberové konanie – 

15.12.2020 od 8:00 hod. 

Nástup do zamestnania: 01.01.2021 na dobu určitú do 31.08.2022 

Úväzok: plný– 100% 

 
 

  

 

 


