Oznámenie
o výberovom konaní na obsadenie pracovných pozícií
v Základnej škole Zemplínska Široká
pedagogický asistent, špeciálny pedagóg v rámci projektu
,,V Základnej škole úspešnejší,,

Obec Zemplínska Široká, prijme do pracovného pomeru s predpokladaným
nástupom od 1.3.2018 v rámci projektu

,,V Základnej škole úspešnejší,,
1 pedagogického asistenta ( PA ) v ZŠ Zemplínska Široká - 100% úväzok
1 špeciálneho pedagóga v ZŠ Zemplínska Široká - 100% úväzok
na dobu určitú. Predpoklad ukončenia projektu 28.2.2020.

Požadované doklady:
1. Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Profesijný štruktúrovaný životopis formou Europass
3. Osvedčená kópia vysvedčenia, diplomu alebo rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní
4. Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
5. Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov

Ďalšie predpoklady:
1. Vek nad 18 rokov
2. Spôsobilosť na právne úkony
3. Ovládanie štátneho jazyka
4. Bezúhonnosť
5. Zdravotná spôsobilosť

Kvalifikačné predpoklady pedagogického asistenta :
v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a
osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancov v znení neskorších predpisov. Činnosti vykonávané pedagogickým asistentom na
základných školách:

Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
- v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika,
- v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo
profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov,
- v študijnom programe v študijnom odbore pedagogika,
- v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský
smer,
- v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo,
- v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti.
Úplné stredné odborné vzdelanie
- v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo,
- úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti,
- úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium asistentov učiteľa
v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010.

Hlavnou náplňou práce pedagogického asistenta je :
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese:
a) bezprostredná spolupráca so špeciálnym pedagógom v triede a s pedagogickými zamestnancami
školy,
b) uľahčovanie adaptácie dieťaťa zo sociálne znevýhodneného prostredia na nové učebné prostredie a
pomáhanie pri prekonávaní počiatočných jazykových, kultúrnych a sociálnych bariér,
c) organizovanie otvorených vyučovacích hodín pre rodičov,
d) vykonávanie dozoru počas prestávok,
e) sprevádzanie žiakov mimo triedy,
f) pomáhanie pri príprave učebných pomôcok.
2. V práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách:
a) priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových 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 zabezpečujúcich výchovu a vzdelávanie v čase mimo
vyučovania a v čase školských prázdnin.
3. V spolupráci s rodinou:
a) návšteva rodiny a komunity v obciach s vysokou koncentráciou obyvateľstva zo sociálne
znevýhodneného prostredia,
b) organizovanie stretnutí a spolupráca s rodičmi tak, aby sa cítili súčasťou procesu vzdelávania,
c) spoznávanie rodinného prostredia, sociálnych pomerov, záujmov rodičov a dieťaťa.

Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je :
-

-

priama práca so žiakmi, ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy
učenia
priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.
zakladanie, vedenie, triedenie a aktualizácia dokumentácie k jednotlivým žiakom so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
odporučenie rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby
a daných predpisov),
riešenie problémov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
v prípade potreby zabezpečenie pomôcky deťom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (tabuľky a pod.),
príprava a zhromažďovanie materiálov pre prácu s deťmi (pracovné listy, cvičenia a
pod.),
prednášková činnosť (v prípade potreby oboznámiť vyučujúcich s aktuálnym
problémom diagnózou a prehĺbiť ich vedomosti v danej problematike),
účasť na zápise nových prvákov,
konzultácia a spolupráca s rodičmi,
priame vedenie alebo napomáhanie pri činnostiach voľnočasových aktivít
(speváckych, hudobných, tanečných, výtvarných, dramatických a iných) s využitím
individuálnych, skupinových alebo hromadných foriem výchovy,
návšteva historických a kultúrnych pamiatok,
zabezpečovanie účasti na spoločenských aktivitách na úrovni obce a regiónu
spolupráca s učiteľmi,

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25.1.2018 o 10.00 hod. v priestoroch Obecného
úradu Zemplínska Široká. Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o
prijatie do zamestnania doručiť osobne, zaslať poštou na ZŠ Zemplínska Široká, 07213
Zemplínska
Široká
277,
alebo
e-mailom
na
adresu
školy
zszemplinskasiroka1@gmail.com. Uzávierka na predkladanie žiadosti o prijatie do
zamestnania je 22.1.2018. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania boli
doručené po stanovenom termíne uzávierky a nespĺňajú kvalifikačné predpoklady
nebudú zaradení do výberového konania.
V prípade, ak uchádzač spĺňa kritériá bude informovaný prostredníctvom e- mailu
a pozvaný na výberové konanie.
Miestom výkonu práce je Základná škola Zemplínska Široká, Zemplínska Široká 277.
Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 01.3.2018.

V Zemplínskej Širokej, dňa 15.1.2018

Ing. Vladimír Mati
starosta obce

