
  

  

V zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov 
zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického 
zamestnanca. 

Názov zamestnávateľ 

Adresa 

Obec Rudlov 

Rudlov 37, 094 35 Soľ 

Kategória Pedagogický zamestnanec 

Podkategória 

Kvalifikačné 
predpoklady 

Pedagogický asistent 

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

a odborných zamestnancov 

Požadované doklady - 

- 

Žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym 
a e-mailovým kontaktom 
podpísaný štruktúrovaný životopis (Europass – 
povinný formát) 

- 

- 

- 

- 

- 

súhlas so spracovaním osobných údajov 
motivačný list 
fotokópie dokladov o vzdelaní 
čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 
potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na 
výkon činnosti 

Termín nástupu 

Náplň práce 

Od 1.9.2021 

Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s 
pedagogickými zamestnancami školy. Uľahčovanie 
adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia 
na nové učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní 
počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér. 
Organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov. 
Vykonávanie dozoru počas prestávok. Sprevádzanie 
žiakov mimo triedy. Pomáhanie pri príprave učebných 
pomôcok. Priame vedenie alebo napomáhanie pri 
činnostiach voľnočasových aktivít. Zabezpečovanie účasti 
na spoločenských aktivitách. Organizovanie spoločenských 
podujatí. Spolupráca so školskými zariadeniami 
zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo 
vyučovania a v čase školských prázdnin. Organizovanie 
stretnutí a spolupráca s rodičmi. Účasť na vzdelávacích 
podujatiach 
organizovaných 

určených 
školami 

pre 
alebo 

asistentov 
inými 

učiteľa 
inštitúciami 

akreditovanými na túto činnosť. 



  

 

Iné požiadavky - 

- 

- 

bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 
ovládanie štátneho jazyka 
znalosť práce s PC (Microsoft Word, Excel, Power 
Point, práca s internetom) 

- schopnosť viesť záujmový útvar, ktorý rozvíja 
nadanie a talent žiakov 

- 

- 

- 

prax vítaná 
flexibilita, ochota pomáhať 
komunikatívnosť 

Pracovné podmienky 

Platové podmienky 

Rozsah úväzku 100 % týždenne  v  ZŠ Rudlove na 
dobu určitú od 1.9.2021 do 31.8.2022 s 3 

mesačnou skúšobnou lehotou v rámci projektu 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 

Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 
Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon 
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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, 
Výška funkčného platu od 738,50 €. 

Ďalšie informácie Žiadosti zasielať do 19.8.2021 na adresu obce 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 
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