
 

Zverejnenie informácie  o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca 
v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019“: 

 

 

Názov 
zamestnávateľa  

Základná škola s materskou školou Jakubany 

Adresa  Jakubany 151, 065 12  Jakubany 

Kategória voľného 
pracovného miesta 

Pedagogický asistent/asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Kvalifikačné 
predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti asistenta v zmysle zákona č. 138/2019  
a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov 

Vyžadované 
doklady 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- profesijný životopis 
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní 
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie informácie Rozsah úväzku: 100 % 
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pracovný pomer na dobu určitú počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II“, najdlhšie do 31.08.2022. 

Vyžadované doklady najneskôr do 28.08.2020 do 8.00 hod. : 
 
1. zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@zsjakubany.sk 

alebo 
2. doručte na adresu: Základná škola s materskou školou, Jakubany 151, 065 12  Jakubany  
    Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania NP PoP – NEOTVÁRAŤ.“ 
 
Vybraným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude zaslaná pozvánka na pracovný pohovor. 
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Zverejnenie informácie  o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca 
v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019“: 

 

 

Názov 
zamestnávateľa  

Základná škola s materskou školou Jakubany 

Adresa  Jakubany 151, 065 12  Jakubany 

Kategória voľného 
pracovného miesta 

Školský špeciálny pedagóg 

Kvalifikačné 
predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga 
v zmysle zákona č. 138/2019 a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 

Vyžadované 
doklady 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- profesijný životopis 
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní 
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie informácie Rozsah úväzku: 100 % 
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pracovný pomer na dobu určitú počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II“, najdlhšie do 31.08.2022. 

Vyžadované doklady najneskôr do 28.08.2020 do 8.00 hod. : 
 
1. zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@zsjakubany.sk 

alebo 
2. doručte na adresu: Základná škola s materskou školou, Jakubany 151, 065 12  Jakubany  
    Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania NP PoP – NEOTVÁRAŤ.“ 
 
Vybraným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude zaslaná pozvánka na pracovný pohovor. 
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Zverejnenie informácie  o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca 
v zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019“: 

 

 

Názov 
zamestnávateľa  

Základná škola s materskou školou Jakubany 

Adresa  Jakubany 151, 065 12  Jakubany 

Kategória voľného 
pracovného miesta 

Sociálny pedagóg 

Kvalifikačné 
predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga v zmysle zákona č. 
138/2019 a vyhlášky č. 1/2020 Z. z.  o kvalifikačných predpokladoch pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnancov 

Vyžadované 
doklady 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 
- profesijný životopis 
- fotokópie dokladov o ukončenom vzdelaní 
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
  osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie informácie Rozsah úväzku: 50 % 
Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Pracovný pomer na dobu určitú počas trvania národného projektu „Pomáhajúce profesie 
v edukácii detí a žiakov II“, najdlhšie do 31.08.2022. 

Vyžadované doklady najneskôr do 28.08.2020 do 8.00 hod. : 
 
1. zašlite na e-mailovú adresu: sekretariat@zsjakubany.sk 

alebo 
2. doručte na adresu: Základná škola s materskou školou, Jakubany 151, 065 12  Jakubany  
    Na obálku uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania NP PoP – NEOTVÁRAŤ.“ 
 
Vybraným uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky, bude zaslaná pozvánka na pracovný pohovor. 
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