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                               045 01  MOLDAVA  NAD BODVOU 
 

 

 

Riaditeľstvo Základnej školy, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou 

vypisuje výberové konanie na miesto 

 

pedagogický asistent učiteľa 

 

Informácia o pracovnom mieste: 

 pracovný pomer na dobu určitú od 11. 09. 2017 

 druh pracovného pomeru: plný úväzok 

Požiadavky na uchádzača: 

 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 OZ 

 spôsobilosť na právne úkony 

 morálna bezúhonnosť  

 zdravotná spôsobilosť 

Minimálne 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 

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 

 

 Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania 

 profesijný životopis 

 doklad o ukončenom vzdelaní 

 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania 

(podľa zákona Národnej rady SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

zmien a doplnkov) 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti 

(posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy) 

Termín podania žiadosti: 

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením  „Výberové konanie – pedagogický asistent 

učiteľa“ posielajte na adresu Základná škola, Československej armády 15, 045 01 Moldava 

nad Bodvou do 31. 08. 2017. Termín výberového konania bude oznámený vybraným 

uchádzačom.  

Kontakt: 

Tel.: 055/4602134 

e-mail: 1zsslovenskamoldava@centrum.sk 

                                                                                                     PaedDr. Jolana Liszkaiová 

                                                                                                          riaditeľka školy 

 

 

 

V Moldave nad Bodvou, dňa 22. 08. 2017 
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