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Informácia o voľných pracovných miestach 

 
V zmysle § 11 odst. 1,2 zákona č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach 

pedagogických zamestnancov. 

          

Názov a adresa 

zamestnávateľa 
Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299 

Kontakt Oravská Lesná 299, 02957 Oravská Lesná 

www.zsoravskalesna.sk 

zsorvles@zsorvles.edu.sk 

043/5524635,043/5593427 mobil 0907850882 

Kategória a podkategória 

pedagogických 

zamestnancov 

Pedagogický asistent 

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, 

Kvalifikačné predpoklady: 

A.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 

D.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  
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Zoznam požadovaných 

dokladov 
Žiadosť 

Profesijný životopis 

Motivačný list 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní 

Výpis z registra trestov nie starší ako 3. mesiace 

Zdravotná a duševná spôsobilosť/potvrdenie od lekára 

 

Nástup do zamestnania  08.01.2018 

Požadované schopnosti 

a osobné vlastnosti 

-ovládanie práce na PC –word, excel, Powerpoint, internet, 

interaktívna tabuľa 

-výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti, 

-záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce 

s deťmi, 

- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre 

tímovú spoluprácu, 

- láska k deťom, radosť z práce s deťmi 

- ochota sa vzdelávať a využívať poznatky v praxi, 

- dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi 

Činnosti vykonávané 

pedagogickým asistentom 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese: 

a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede 

b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo SZP a ŠVVP na nové 

učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní počiatočných 

jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,  

c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, 

d) vykonávanie dozoru počas prestávok, 

e) sprevádzanie žiakov mimo triedy, 

f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, 

2. V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách: 

a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach 

voľnočasových aktivít (speváckych, hudobných, tanečných 

výtvarných, dramatických a iných) s využitím individuálnych, 

skupinových alebo hromadných foriem výchovy, 

b) návšteva historických a kultúrnych pamiatok, 

c) zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni 

obce a regiónu, 

d) organizovanie spoločenských podujatí s rodičmi 

e) spolupráca so školskými zariadeniami zabezpečujúcich 

výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase 

školských prázdnin, 
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 3. V spolupráci s rodinou: 

a) návšteva rodiny a komunity v obciach s vysokou 

koncentráciou obyvateľstva zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, 

b) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa 

cítili súčasťou procesu vzdelávania, 

c) spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, 

záujmov rodičov a dieťaťa. 

Iné doplňujúce údaje  Žiadosti a požadované dokumenty môžete zasielať emailom na 

adresu: zsorvles@zsorvles.edu.sk, alebo osobne v ZŠ s MŠ 

Oravská Lesná. Prípadný osobný pohovor sa uskutoční podľa 

dohodnutých časových termínov. 

 

V Oravskej Lesnej 8.12.2017              Mgr. Miroslav Kvak, riaditeľ školy 
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