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Informácia o voľných pracovných miestach 
 

 

 

Názov a adresa 

zamestnávateľa 
Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299 

Kontakt Oravská Lesná 299, 02957 Oravská Lesná 

https://zsoravskalesna.edupage.org/ 

email: zsorvles@zsorvles.edu.sk 

tel: 043/5524635, 043/5593427, 0907850882 

Kategória 

pedagogických 

zamestnancov 

Pedagogický asistent 

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu „ 

pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.  

Miesto 

zamestnania 

Materská škola 

Kvalifikačné 

predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 

vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, § 1 ods. 1 písm. f. , pedagogický asistent- 

príloha č. 6. 

Zoznam 

požadovaných 

dokladov 

Žiadosť 

Profesijný životopis 

Motivačný list 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní 

Výpis z registra trestov nie starší ako 3. mesiace 

Potvrdenie od lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti 

Uvedené doklady zaslať do 28.08.2020. Po posúdení písomných 

podkladov pozveme vybraných uchádzačov na osobný pohovor. 

Predpokladaný 

nástup do 

zamestnania  

0d.01.09.2020 

Požadované 

schopnosti 

a osobné vlastnosti 

-ovládanie práce na PC- word, excel, Powerpoint, internet, 

interaktívna tabuľa 

- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti 

- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi 

- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú 

spoluprácu, 

- láska k deťom, radosť z práce s deťmi 

- ochota sa vzdelávať a využívať poznatky v praxi, 

- dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi 

Činnosti 

vykonávané 

1. Vo výchovno-vzdelávacom procese: 

a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede 

https://zsoravskalesna.edupage.org/
mailto:zsorvles@zsorvles.edu.sk


pedagogickým 

asistentom 

b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa so SZP a ŠVVP na nové 

učebné prostredie a pomáhanie pri prekonávaní 

počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér, 

c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov, 

d) vykonávanie dozoru, 

e) sprevádzanie žiakov mimo triedy, 

f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok, 

2. V práci s deťmi v rôznych aktivitách: 

a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach 

rôznych  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 zabezpečujúcimi 

výchovu a vzdelávanie. 
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