
Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

 

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou, Holumnica č. 121 

Voľné pracovné miesto: rodičovský asistent v materskej škole v rámci Národného projektu Podpora 

predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. 

Predpoklady: neustanovujú sa požiadavky na dosiahnuté vzdelanie, podmienkou je gramotnosť, 

preferenčné zamestnávanie Rómov, osobnostné predpoklady pre výkon pozície (pochádza z miestnej 

komunity, priateľskosť k deťom, prirodzená autorita v komunite, dobré vzťahy s rodinami a i.). 

Zamestnávateľ aplikuje pri výbere zamestnanca na toto pracovné miesto dočasné vyrovnávacie 

opatrenie v zmysle § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o 

ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v 

znení neskorších predpisov, vo forme preferenčného zamestnávania rómskych uchádzačov o pracovné 

miesto. 

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 224/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. 

z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Pracovný pomer: na dobu určitú 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti sú:  

a) bezúhonnosť,  

b) zdravotná spôsobilosť,  

c) ovládanie štátneho jazyka,  

d) ovládanie materinského jazyka detí z MRK 

Potrebné doklady:  

- žiadosť o prijatie do pracovného pomeru  

- profesijný životopis  

- doklad o vzdelaní  

- súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č. 18/2018 Zb.z. 

 

Na obálku uveďte: „ RODIČOVSKÝ ASISTENT MŠ – neotvárať“. 

Žiadosti s potrebnými dokladmi doplnenými o telefónny kontakt uchádzača posielať poštou alebo 

osobne doručiť na adresu Základnej školy s materskou školou, 059 94 Holumnica do 15.12.2020.  

Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú telefonicky kontaktovaní a pozvaní na osobný pohovor, ktorý 

sa uskutoční 16.12.2020. Nástup do zamestnania 08.01.2021.  

                                                                                                                                  PaedDr. Beáta Oravcová 

riaditeľka ZŠ s MŠ Holumnica 


