
 
Telefón 
+421/566686000 

E-mail 
skola@zscejkov.edu.sk 

DIČ 
2021663336 

IČO 
35544554 

 
 

Základná škola, Školská 333/2, 076 05 Cejkov 

 

Informácia o voľnom pracovnom mieste 

V zmysle & 84, ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu 

o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca: 

Názov a adresa  
zamestnávateľa: 

Základná škola 
Školská 333/2 
076 05 Cejkov 

Kontakt: 056/668 60 00 
0917 281 448                   skola@zscejkov.edu.sk 

Kategória a podkategória  
pedag. zamestnancov: 

Asistent učiteľa 

Kvalifikačné predpoklady: Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z., I. diel, II. 
časť, o kvalifikačných predpokladoch pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov, 
v študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií s ďalším študijným odborom. 

Zoznam požadovaných 
dokladov: 

 Žiadosť 

 Profesijný životopis 

 Motivačný list 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov 
U vybraných uchádzačov: 

 Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní 

 Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 Zdravotná a duševná spôsobilosť ( potvrdenie od lekára). 
 

Druh PP: Na dobu určitú od 1.9.2022 na zastupovanie počas rodičovskej dovolenky - plný 
úväzok. 
 

Požadované schopnosti a 
osobné vlastnosti: 

- ovládanie práce na PC Word, Excel, PowerPoint, internet, interaktívna tabuľa, 
- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti, 
- záujem o uplatňovanie inovatívnych foriem a metód práce s deťmi, 
- organizačné schopnosti. 
 

Iné doplňujúce údaje: Všetky potrebné dokumenty je potrebné zaslať poštou, e-mailom, prípadne doručiť 
osobne do 30.6.2022. Po tomto termíne budú vaše žiadosti posúdené a vybraní 
uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

Platové zaradenie: V zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a a odborných 
zamestnancoch, zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone o práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti 
od platovej triedy a odpracovaných rokov. Pracovné miesto bude obsadzované v rámci 
Národného projektu  Pomáhajúce profesie v edukácií žiakov a detí II. 
 

 

V Cejkove dňa 15.6.2022                                                                                       Mgr. Renáta Hartlová  

 riaditeľka školy 

http://www.minv.sk/

