
Základná škola, Zbehy 661, 951 42 

 

 

Vec: Vypísanie výberového konania  

Riaditeľka ZŠ Zbehy 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 SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov - účinná od 15. 1. 2020 - Príloha č. 6 vypisuje výberové konanie na 

obsadenie pracovného miesta pedagogický asistent. 

Termín nástupu: 07. 09. 2020, pracovný pomer na čas určitý max. na 2 roky. 

Kvalifikačné predpoklady:  

• ukončené VŠ vzdelanie 1.stupňa v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, alebo 

• ukončené VŠ vzdelanie 1. stupňa v odbore, ktorý nie je zameraný na učiteľstvo, ale 

s ukončeným DPŠ (doplňujúce pedagogické štúdium). 

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov, výška mzdy 

závisí od najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe. 

Ďalšie kritériá: samostatnosť, zodpovednosť, precíznosť, flexibilita, dobré komunikačné 

schopnosti, schopnosť kooperácie v tíme 

Požadované doklady: pracovný životopis, motivačný list, písomný súhlas uchádzača na 

spracovanie osobných údajov 

Spôsob hodnotenia: Na osobný pohovor budú pozvaní tí uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné 

a ostatné predpoklady. Na základe splnenia ďalších kritérií bude určené poradie uchádzačov. 

Víťazom bude uchádzač s najlepším umiestnením.  

Prihlášky do výberového konania spolu s dokladmi zašlite do 26.8.2020 na mail 

skola@zszbehy.edu.sk 

Informácia o spracúvaní osobných údajov pri výberovom konaní: Účelom spracúvania osobných údajov 

uchádzačov o funkčné a pracovné miesto je vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti 

uchádzačov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje 

uchádzačov o funkčné a pracovné miesto, ktorí boli v rámci výberového konania neúspešní, budú v súlade s GDPR 

a Zákonom o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vrátené na 

adresu odosielateľa uvedenú v žiadosti. ZŠ ZBEHY uchováva iba žiadosť uchádzača, a to len po dobu 3 roky.  


