
Obec Vyšná Olšava, Obecný úrad Vyšná Olšava, Vyšná Olšava 124, 090 32 Miňovce 

 

vyhlasuje výberové konanie na 

 jedno pracovné miesto - pedagogický asistent 

 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 20.12.2017 o 13.30 hod. v priestoroch zasadačky 

obecného zastupiteľstva na Obecnom úrade Vyšná Olšava. 

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť do zamestnania spolu s ostatnými 

požadovanými dokladmi osobne doručiť alebo zaslať poštou na adresu obecného úradu. 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 14.12.2017. 

Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli zaslané po termíne uzávierky, 

nebudú zaradení do výberového konania. 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania: 

 žiadosť kandidáta, 

 doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a pod.), 

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od 

predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií, s ktorými v minulosti 

spolupracoval, 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov, 

 životopis vo forme Europassu. 

Kvalifikačné predpoklady na pozíciu pedagogického asistenta sú: 

      a)  spôsobilosť na právne úkony,  

      b)  vek nad 18 rokov,  

      c)  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 neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. 

     

 Úplné stredné odborné vzdelanie  

- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,  

- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,  

- 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.   

              

 d) ovládanie štátneho jazyka,  

 e)  zdravotná spôsobilosť,  

 f)  bezúhonnosť,  

 g) odporúčaným kritériom pri výbere pedagogického asistenta je aj ovládanie 

materinského jazyka detí z MRK (budú sa aplikovať predpisy slovenského 

antidiskriminačného zákona (pozitívna diskriminácia - dočasné vyrovnávacie opatrenia) 

formou preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o zamestnanie. 

Činnosti vykonávané PA v materskej škole: 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese a pri neformálnom vzdelávaní:  

a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,  

b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa pochádzajúceho z marginalizovanej rómskej komunity 

(ďalej len „MRK“) na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo 

sociálneho znevýhodnenia,  

c) spoluorganizovanie činnosti dieťaťa počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri 

neformálnom vzdelávaní v súlade s pokynmi učiteľa, d) vykonávanie pedagogického dozoru, 

e) sprevádzanie detí mimo triedy a školy, 



f) spolupráca pri príprave učebných pomôcok,  

g) spolupráca v rámci neformálneho vzdelávania s pedagogickým zamestnancom pre 

neformálne vzdelávanie a tútormi,  

h) v súvislosti s implementáciou aktivít národného projektu spolupracuje s členmi skupiny 

konzultantov,  

i) spolupodieľa sa na činnostiach súvisiacich s evalváciou projektu.  

2. Vo voľnočasových aktivitách organizovaných školou: priame vedenie alebo napomáhanie 

pri činnostiach voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, 

dramatických a iných), spoločenské aktivity, športové podujatia a podobne.  

3. V spolupráci s rodinou:  

a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania, 

b) spoznávanie rodinného prostredia dieťaťa, sociálnych pomerov, záujmov rodičov - 

návštevy v rodine,  

c) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa.  

4. V oblasti vzdelávacích aktivít - účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov 

učiteľa organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť. 

 

Miestom výkonu práce je obec Vyšná Olšava a kancelária SP v priestoroch Obecného úradu. 

Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 8. január 2018. 

 

V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania je pri výberovom konaní zakázaná 

diskriminácia z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti 

k náboženskej alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, 

manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, 

národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, veku alebo iného postavenia. Zásadu 

rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a obdobných právnych vzťahoch 

ustanovuje zákon č.365/2004 Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach 

a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon). 


