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Voľné pracovné miesto – špeciálny pedagóg a školský psychológ 
 

Vyhlasovateľ  

Spojená škola, Medvedzie133/1, Tvrdošín 
 

Pracovná pozícia 

špeciálny pedagóg – 1 pracovná pozícia 
 

školský psychológ –  1 pracovná pozícia 
 

Predbežný termín nástupu 

marec – apríl 2020 
 

Pracovný pomer na dobu určitú (2 roky). 
 

Platové podmienky  

V zmysle zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce  

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

Kvalifikačné predpoklady 

V zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných 

zamestnancov: 

špeciálny pedagóg  

a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe špeciálna pedagogika, 

b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorých ostatných študijných odboroch špecifikovaných 

v prílohe č. 8 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 

predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo špeciálneho 

pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky podľa 

predpisov účinných do 31. 08. 2019. 

školský psychológ  

a) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom programe psychológia, 

b) vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v ostatných študijných odboroch špecifikovaných v prílohe  

č. 10 vyššie uvedenej vyhlášky a rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon 

pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na výkon 

pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo špecializačné vzdelávanie školskej 

psychológie poskytované vysokou školou. 

Požadované  doklady 

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis vo formáte CV Europas - 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=europass, kópie dokladov o vzdelaní, čestné 

vyhlásenie o bezúhonnosti, súhlas so spracovávaním osobných údajov v súlade so zákonom  

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Požadované doklady k osobnému pohovoru je potrebné doručiť poštou, emailom alebo osobne 

do 13. 03. 2020. 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=europass
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