
 ZÁKLADNÁ ŠKOLA KUDLOVSKÁ 11, HUMENNÉ 
 

vyhlasuje výberové konanie v rámci projektu: 

ZŠ Kudlovská – škola pre všetkých 

Výzva : OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V základnej škole úspešnejší 

 
a) pracovné miesto asistenta učiteľa – 100% úväzok 

b) pracovné miesto školského psychológa – 50% úväzok; 

 
Výberové konanie sa uskutoční dňa 26/08/2019 o 11:00 – 14:00 hod. v priestoroch 

Základnej školy Kudlovská 11 v Humennom - riaditeľňa školy I. poschodie. 

 
Záujemcovia o  niektorú  z  uvedených  pracovných  pozícií  môžu  písomnú  žiadosť  

o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo mailom na adresu admin@zskudhe.edu.sk . 

 
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania (v ktorej je 

jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície sa kandidát uchádza): 

 podpísaný štruktúrovaný životopis uchádzača (CV), 

 kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov na osobitnom formulári, 

 uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od 

predchádzajúceho zamestnávateľa, alebo od organizácií, s ktorými v minulosti 

spolupracoval (nepovinný doklad). 

 

ASISTENT UČITEĽA 

 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu asistent učiteľa 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. 

 
Kvalifikačné predpoklady: 

- spôsobilosť na právne úkony 

- vek nad 18 rokov 

A. Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 

1. v odbore vzdelávania zameraného na učiteľstvo a vychovávateľstvo, 

2. úplné stredné vzdelanie a doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 

3. úplné  stredné   vzdelanie   a   špecializačné   kvalifikačné   štúdium   asistentov   učiteľa  

v metodicko- pedagogickom centre. 

 
B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa 

1. v študijnom programe, v študijnom odbore predškolská a elementárna pedagogika, 

2. v študijnom programe, v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo 

profesijných predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, 

 

 

mailto:admin@zskudhe.edu.sk


3. v študijnom programe, v študijnom odbore pedagogika, 

4. v študijnom programe špeciálna pedagogika učiteľský, vychovávateľský alebo neučiteľský 

smer, 

5. v študijnom programe zameranom na vychovávateľstvo, 

6. v neučiteľských študijných programoch a doplnenie pedagogickej spôsobilosti. 

 
Suma základnej zložky mzdy pre pozíciu asistent učiteľa je: 575 EUR 

 

 

 
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG 

 
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu školský psychológ 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. 

 
Kvalifikačné predpoklady 

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

1. v študijnom programe psychológia 

2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým 

aprobačným predmetom a absolvovanie štvorsemestrálneho špecializačného vzdelávania 

školskej psychológie poskytovaného vysokou školou 

 
Suma základnej zložky mzdy pre pozíciu školský psychológ je: 385 EUR 

 
Dátum nástupu do zamestnania je 01/09/2019. 


