
Základná škola Vyšná Rybnica 138, 072 41 

 

     Na základe vyhodnotenia výzvy na zapojenie sa do národného projektu - Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov II naša základná škola splnila podmienky a bola zaradená 

do NP PoP II. 

Z tohto projektu bude financovaná mzda pedagogickému asistentovi (so 100% úväzkom)  

bez spoluúčasti zriaďovateľa. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho 

sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
 

V zmysle §11a ods. 1 zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch v znení neskorších  predpisov zverejňujeme  informáciu o voľnom 

pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca 

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu  

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 

Názov zamestnávateľa Obec Vyšná Rybnica 

Adresa Vyšná Rybnica 119, 072 41 

Kontakt  František Gejguš, starosta obce 

056/6595238 

Kategória Pedagogický asistent 

Kvalifikačné predpoklady Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 

138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SRč.1/2020 

Z.z. o kvalifikačných predpokladoch 

pedagogických a odborných zamestnancov.  

Požadované doklady -žiadosť o prijatie do zamestnania 

-podpísaný štruktúrovaný životopis 

-súhlas so spracovaním osobných údajov 

-fotokópie dokladov o vzdelaní 

-čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Termín nástupu 1.9.2020 

Miesto nástupu Základná škola Vyšná Rybnica 138, 072 41 

Rozsah úväzku 100% 

Pracovné podmienky Pracovný pomer na dobu určitú do 31. 8. 

2022 

Pracovná náplň spolupráca s učiteľom v triede a                        

s pedagogickými zamestnancami školy, 

pomoc žiakovi alebo žiakom pri prekonávaní  

informačných, jazykových, sociálnych alebo 

kultúrnych bariér,  realizácia orientačnej 

pedagogickej diagnostiky z pohľadu práce 

pedagogického asistenta,  pomoc pri 

činnostiach, ktoré súvisia s realizovaním 

stimulačných, akceleračných a preventívnych 

programov, pomoc pri príprave učebných 

pomôcok, spolupráca s rodinami žiakov 

Iné požiadavky -ovládanie štátneho jazyka 

-znalosť práce s PC 



-bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť 

-flexibilita 

-komunikatívnosť 

-zodpovednosť 

-schopnosť kooperácie v kolektíve 

Platové podmienky V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 

odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov a nariadenie 

vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme. 

Ďalšie informácie Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi 

zaslať písomne alebo doručiť v zalepenej 

obálke s označením "VK- NP PoP II"                

na adresu: Obec Vyšná Rybnica ,  

Vyšná Rybnica 119, 072 41  

do 20.8.2020. 

 

Riaditeľstvo ZŠ Vyšná Rybnica bude 

kontaktovať iba vybraných uchádzačov kvôli  

osobnému pohovoru , ktorý sa uskutoční                 

do 25.8.2020 . Kontakt: PaedDr.Trúchlyová 

0915757166  

 

 

 


