
18. 7. 2022 12:13 https://www.istp.sk/vlozit_ponuku_prace_nahlad.php

https://www.istp.sk/vlozit_ponuku_prace_nahlad.php 1/2

Pedagogický asistent
Základná škola

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Slovensko

Košický kraj

okres Sobrance

Blatné Remety

Blatné Remety 98

07244

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Pastirik

skola@zsbremety.edu.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

tel.: +421566597206

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone
práce vo verejnom záujme v znení neskorších
predpisov, zákona č. 553/2003 Z.z. o
odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone
práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa
ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme. 

Dátum nástupu: 1. 9. 2022

Dátum pridania ponuky: 18. 7. 2022

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 7. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu 
počet mesiacov: 12 

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport 

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese

a) bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy,

a) uľahčovanie adaptácie žiaka z MRK na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo

sociálneho znevýhodnenia žiaka,

b) spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa,

c) vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa a prestojov vo výchovno-vzdelávacom

mailto:skola@zsbremety.edu.sk
javascript:void(0);


18. 7. 2022 12:13 https://www.istp.sk/vlozit_ponuku_prace_nahlad.php

https://www.istp.sk/vlozit_ponuku_prace_nahlad.php 2/2

procese zameraného na deti z MRK,

d) odprevádzanie žiakov, doprovod žiakov do ZŠ a zo ZŠ

e) súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok na záujmovú činnosť.

2. V aktivitách organizovaných školou mimo prostredia školy: 

a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach ostatných aktivít (speváckych, hudobných,tanečných,

výtvarných, dramatických a iných), exkurzie, výlety, spoločenské podujatia, športové podujatia a pod. pre žiakov

z komunity

.

3. V spolupráci s rodinou:

a) komunikácia s rodičmi (zákonnými zástupcami) žiaka o procese výchovy a vzdelávania,

b) oboznamovanie sa so zdravotným stavom žiaka s jeho rodinným prostredím.

4. V oblasti osobného rozvoja PZ – účasť na vzdelávacích podujatiach určených pre asistentov učiteľa

organizovaných školami alebo inými inštitúciami akreditovanými na túto činnosť.

Informácie o výberovom konaní
Výberové konanie dňa: 17.08.2022 o 9:00 hod. ZŠ Blatné Remety

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Stredné odborné vzdelanie 

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení

neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: Základná škola

Právna forma: Rozpočtová organizácia

IČO: 35545577

Telefón: 056/6597151

Charakteristika: Základná škola

Adresa: Blatné Remety 98

07244 Blatné Remety

Slovensko

Zdroj: istp.sk (Id: 1966300)


