Základná škola s materskou školou, Školská 3,
072 14 Pavlovce nad Uhom

Oznam o vyhlásení výberového konania
Základná škola s materskou školou, Školská 3, 072 14 Pavlovce nad Uhom
vyhlasuje výberové konanie na:


3 pracovné miesta pedagogických asistentov ( PA )
Výberové konanie sa uskutoční dňa 27.10.2017 o 9.00 hod.
v priestoroch zborovne Základnej školy
na Základnej škole s materskou školou v Pavlovciach nad Uhom

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne,
zaslať poštou alebo e-mailom na adresu základnej školy.
Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do zamestnania je 20.10.2017 ( rozhodujúcou
pre zaradenie do výberového konania bude dátum pečiatky doručovacej pošty na obálke
prípadne dátum prijatia e-mailu).
Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli doručené po stanovenom termíne
uzávierky, nebudú zaradení do výberového konania.
Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom
vzdelaní
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
Ďalšie predpoklady:
1. Vek nad 18 rokov
2. Spôsobilosť na právne úkony
3. Ovládanie štátneho jazyka
4. Bezúhonnosť
5. Zdravotná spôsobilosť
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Kvalifikačné predpoklady
 v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné
predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
Činnosti vykonávané pedagogickým asistentom na základných školách:
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia 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.
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.
Na výberové konanie budú pozvaní všetci záujemcovia, ktorí spĺňajú vyššie uvedené predpoklady
a požiadavky.
Miesto výkonu práce je Základná škola s materskou školou, Školská 3, 072 14 Pavlovce nad
Uhom.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.11.2017
Uvedené doklady je možné zaslať aj v elektronickej forme na emailovú adresu:
zspavlovceuh@zspavlovceuh,sk ; zolota.milan@zspavlovceuh.sk
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Zásada nediskriminácie:
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, roku 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).
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