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Pedagogický asistent – 2 pracovné miesta, Gymnázium, Snina 
 

Voľné pracovné miesto – vyhlásenie 
 

Riaditeľka Gymnázia, Študentská 4, 069 01 Snina, prijme do pracovného pomeru  

 dvoch pedagogických asistentov v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov“ 

 

Pracovné podmienky: 

 pracovný pomer na dobu určitú - od 10. 02. 2020 (a súčasne po zverejnení zmluvy o vzájomnej 

spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov“ v CRZ) do 31. 8. 2020, plný pracovný úväzok (pracovný čas 37,5 hod.) 

 

Požadovaná kvalifikácia: 

 V zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 

a odborných zamestnancov – kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogických 

zamestnancov v kategórii pedagogický asistent sú uvedené v prílohe č. 6 vyhlášky.  

 

Ďalšie požiadavky: 

 znalosť práce s PC, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita, sebadisciplína, komunikatívnosť. 

 
Forma odmeňovania: 

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Požadované doklady: 

 žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom, 

 profesijný životopis, 

 doklady o vzdelaní, príp. praxi, 

 potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len 

pre prijatých uchádzačov,  

 súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona 

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 

zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 

Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 

Termín podania žiadosti:  

Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie ASISTENT“ je potrebné poslať alebo 

osobne doručiť na adresu školy do 04. 02. 2020 (platí dátum fyzického doručenia žiadosti do školy).  

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční 05. 02. 2020 

o 13.30 v budove školy.  

 

Adresa školy:  

Gymnázium, Študentská 4, 069 01 Snina 

 

Kontakt: 

 tel.: +421 57 7623353, +421 907 957389 

 email: riaditel@gym-sv.vucpo.sk  
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Dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.

Oddiel A. vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

Bod Študijný odbor

1

učiteľstvo a pedagogické vedy 

(v bakalárskom študijnom programe alebo v magisterskom študijnom 

programe)

2

logopédia a liečebná pedagogika

(v bakalárskom študijnom programe alebo v magisterskom študijnom 

programe)

3

študijný odbor, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo

(v bakalárskom študijnom programe alebo v magisterskom študijnom 

programe)

4

vzdelanie uvedené v prílohe č. 1, 1. diele

a) I. časti, oddiele A., bodoch 1, 3 až 6 alebo v bodoch 8 až 18 alebo oddiele 

B.

b) II. časti, bodoch 1, 3 až 6 alebo v bodoch 8 až 10,

c) III. časti, bodoch 1, 21 až 25, 28 až 35 alebo v bode 38 alebo

d) V. časti, oddiele A., bode 1 alebo v oddiele B., bode 1 alebo v bodoch 11 

až 13

5

vzdelanie uvedené v prílohe č. 1, 1. diele

a) I. časti, oddiele A., bode 7 

b) II. časti, bode 7, 

c) III. časti, bodoch 3 až 20, 26, 27, 36 alebo v bode 37,

d) IV. časti, bodoch 23 až 121, 125 alebo v bodoch 131 až 133 alebo

e) V. časti, oddiele A., bodoch 3 až 8, 10 alebo v bode 16 alebo v oddiele B., 

bodoch 2 až 8 alebo v bode 10

6

vzdelanie uvedené v prílohe č. 2, 1. diele, 

a) I. časti, oddiele A., bodoch 1 a 47 alebo v oddiele B., bodoch 1, 45, 47 

alebo v bode 48 alebo 

b) II. časti, oddiele A., bodoch 1 alebo 51 alebo v oddiele B., bodoch 1, 51, 

53 alebo v bode 54

7

vzdelanie uvedené v prílohe č. 2, 1. diele, 

a) I. časti, oddiele A., bodoch 2 až 46 alebo v bode 48 alebo v oddiele B., 

bodoch 2 až 44 alebo v bode 46 alebo 

b) II. časti, oddiele A., bodoch 2 až 50 alebo v bode 52 alebo v oddiele B., 

bodoch 2 až 50 alebo v bode 52

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

Kvalifikačné vzdelávanie

nevyžaduje sa

rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca v kategórii pedagogický asistent

rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent
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doplňujúce pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej 

činnosti v kategórii pedagogický asistent



8

vzdelanie uvedené v prílohe č. 3,  

a) 1. diele, oddiele A., bodoch 1, 2 alebo v bodoch 7 až 17 

b) 1. diele, oddiele B., bodoch 1, 5 až 11, 13 až 15  

c) 2. diele, oddiele A., bodoch 1 až 5, 12 až 20, 22 až 27 alebo v bodoch 29 

až 37, alebo

d) 2. diele, oddiele B, bodoch 1, 4, 5 až 10, 11, 13 až 15, 17 alebo v bode 18

9

vzdelanie uvedené v prílohe č. 3, 

a) 1. diele, oddiele A., bode 3 alebo v oddiele B., bode 2 alebo 

b) 2. diele, oddiele A., bodoch 2, 21 alebo v bode 28 alebo v oddiele B., 

bode 16

Oddiel B. Úplné stredné vzdelanie

Bod Odbor vzdelania Kvalifikačné vzdelávanie Ďalšie vzdelanie

1 7670 M pedagogický asistent nevyžaduje sa nevyžaduje sa

2 7646 M vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť nevyžaduje sa nevyžaduje sa

3 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo nevyžaduje sa nevyžaduje sa

4 7661 M sociálno-výchovný pracovník nevyžaduje sa nevyžaduje sa

5 7662 M animátor voľného času                                                                                                     nevyžaduje sa nevyžaduje sa

6

vzdelanie uvedené v prílohe č. 1, 1. diele

a) I. časti, oddiele C. alebo

b) V. časti, oddiele C.

nevyžaduje sa nevyžaduje sa

7
vzdelanie uvedené v prílohe č. 2, 1. diele, I. časti, oddiele C. alebo v II. časti, 

oddiele C.
nevyžaduje sa nevyžaduje sa

8
vzdelanie uvedené v prílohe č. 3, 1. diele, oddiele C. alebo v 2. diele, oddiele 

C.
nevyžaduje sa nevyžaduje sa
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rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia pre splnenie kvalifikačných predpokladov na 

výkon pracovnej činnosti v kategórii pedagogický asistent
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Bod Odbor vzdelania

9 pedagogický asistent

10 učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

11 vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť

12 vychovávateľstvo v kombinácii s iným odborom vzdelávania

13 vychovávateľstvo 

14 učiteľstvo pre materské školy

15 pedagogická škola

16 sociálno-výchovný pracovník

17 animátor voľného času

18 pedagogické lýceum

19 úplné stredné vzdelanie

20 úplné stredné vzdelanie

21 úplné stredné vzdelanie

nevyžaduje sa
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9

dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole

špecializačné kvalifikačné štúdium pre asistentov učiteľa v metodicko-pedagogickom centre skončené 

do 31. augusta 2010 

doplnenie pedagogickej spôsobilosti

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

nevyžaduje sa

Ďalšie vzdelanie




