
Pozícia: Vychovávateľ - voľné miesto     

Úväzok: 100 % 

Dátum nástupu: 27.8.2021 

Požiadavky: Informácie o pracovnom mieste 

 

Miesto výkonu práce: ZŠ  Haniska 

Termín nástupu:  27.8.2021 

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania :  20.8.2021 

Počet študentov školy: 264 

 

Požiadavky na uchádzača 

 

Vzdelanie: 

V zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. 

z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov 

 

Ďalšie požiadavky: 

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického 

zamestnanca: 

 

Kategória pedagogických zamestnancov: Vychovávateľ v Školskom klube detí 

Pracovný pomer: na dobu určitú 

 

Platové podmienky: 

podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone 

práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky 

pedagogickej praxe. 

 

Ďalšie predpoklady: 
a) ovládanie štátneho jazyka,  

b) spôsobilosť na právne úkony,  

c) vek nad 18 rokov,  

d) zdravotná spôsobilosť,  

f) bezúhonnosť 

 

Zoznam požadovaných dokladov: 
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s 

prehľadom dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe, 

• motivačný list, 

• osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o 

najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

• odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace, 

• súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a 

požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu 

 

 

 

 



 

Iné požiadavky: 

Profesionalita, zodpovednosť, tvorivosť. 

Skúsenosti s využívaním inovatívnych foriem a metód práce. 

 . 

Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 

Do 20. augusta 2021. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti 

podané po stanovenom termíne sa neprihliada. 

 

Žiadosti zasielať na adresu: 

Základná škola  Haniska 290, 044 57 Haniska, s označením čísla výberového konania 

na obálke alebo elektronicky na e-mail: zshaniska@gmail.com do 20.8.2021 do 12:00 

hod.. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov. 

 

Číslo výberového konania: VK 1/2021 – VYCH 

 

             Kontaktné informácie 

             Mgr. Helena Borufková, riaditeľka školy  

             Základná škola, Haniska 290  

              044 57 Haniska  

             zshaniska@gmail.com 

             tel. číslo: 0908607995 

 

mailto:zshaniska@gmail.com

