
 

Základná škola s materskou školou, Koperníkova ulica 1707/21, 059 51 Poprad - Matejovce 

Voľné pracovné miesto 
 

riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca :  

  

    kategória:   rodičovský/á  asistent/ka v MŠ (1 miesto) 

 

Pracovné miesto vytvorené v rámci projektu na dobu určitú.  

 

Kvalifikačné predpoklady: neustanovujú sa požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, 

podmienkou je gramotnosť, preferenčné zamestnávanie Rómov/Rómok, osobnostné 

predpoklady pre výkon pozície (pochádza z miestnej komunity, priateľskosť k deťom, 

prirodzená autorita v komunite, dobré vzťahy s rodinami a i.) .  

Platové podmienky: 

 V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony.  

 

 Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:  

a) bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) zdravotná spôsobilosť, 

c) ovládanie štátneho jazyka, 

d) ovládanie materinského jazyka detí z MRK, 

e) spoľahlivosť, 

f) komunikatívnosť 

 

Požadované doklady: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania s uvedením telefonického a emailového kontaktu, 

- profesijný životopis (europass), 

- motivačný list, 

- doklad o vzdelaní 

- čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 

- referencie z predchádzajúceho zamestnania 

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb.z.. 

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte najneskôr do 

22.11.2022 do 12:00 hod. na adresu: 1707/21, Základná škola s materskou školou, 

Koperníkova ulica 1707/21, 059 52 Poprad - Matejovce (rozhodujúci pre zaradenie do 

výberového konania bude dátum doručenia, resp. zaevidovania obálky v podateľni ZŠ 

s MŠ, Poprad - Matejovce).  

 

Na obálku uveďte: „ Rodičovský asistent v MŠ – neotvárať“.  

 



 

Záujemcovia, ktorých žiadosti budú doručené po stanovenom termíne uzávierky, nebudú 

zaradení do prijímacieho konania – pohovoru.  

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.11.2022 v čase od 09:00 hod. v budove ZŠ s MŠ, 

Koperníkova ulica 1707/21, 059 52 Poprad - Matejovce a vybraní uchádzači budú naň 

osobitne pozvaní.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na pohovor pozvať (elektronicky, telefonicky) iba tých 

záujemcov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a doložili všetky potrebné doklady 

na danú pracovnú pozíciu.  

„Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na tieto pracovné miesta dočasné vyrovnávacie opatrenie v zmysle §8 

Zákona č.365/2004Z.z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene 

a doplnené niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v zmení neskorších predpisov, vo forme preferenčného 

zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné miesta. Bližšie infomácie nájdete na www.minv.sk/romske-komunity-uvod 

v časti Národné projekty.“ 

                                                              

 

V Poprade – Matejovciach, dňa 16.11.2022 

 

 

   PaedDr. Barbora Cehulová 

                                   riaditeľka školy 

 

 

 

http://www.minv.sk/romske-komunity-uvod

