
        

 

Riaditeľstvo Spojenej školy v Zborove, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

vyhlasuje výberové konanie 

na obsadenie pracovného miesta  

 

ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

 

v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. (NP POP II.). 
 

Informácie o pracovnom mieste: 

 

Miesto výkonu práce: Spojená škola – organizačná zložka Základná škola, Školská 478/14, Zborov 

Počet obsadzovaných miest: 1 

Termín výberového konania: 24. august 2022 od 9.00 hod. (podľa zaslaných časeniek) 

Miesto výberového konania: Školská 478/14, 086 33 Zborov 

 

Požiadavky na uchádzača: 

 

Kvalifikačné predpoklady: 

-  vysokoškolské vzdelanie II. stupňa: 

• v študijnom odbore špeciálna pedagogika – pedagogický smer a päť rokov pedagogickej 

činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy 

a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

• špeciálna pedagogika – nepedagogický smer a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – 

najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 

špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

• špeciálna pedagogika – poradenstvo a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej 

päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického 

poradenstva, 

• v študijnom odbore logopédia a rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky alebo doplňujúce 

pedagogické štúdium, 

• v študijnom odbore učiteľstvo pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, 

• v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a 

splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo 

odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania 

detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, 

• v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre 5. – 9. ročník základnej 

školy rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej 

požiadavky – najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti 

poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

• v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. – 4. ročník základnej školy rozšírený o štúdium 

špeciálnej pedagogiky a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej päť rokov 

pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva, 

výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 

 



Iné predpoklady: 

-  spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

-  bezúhonnosť, 

-  zdravotná spôsobilosť, 

-  ovládanie štátneho jazyka. 

 

Zoznam požadovaných dokumentov: 

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania, 

• profesijný životopis v štruktúrovanej forme (Europass), 

• motivačný list, 

• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, 

• súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 

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

• čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvádzaných v žiadosti a ostatných požadovaných 

dokladoch. 

 

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: 

-  žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi doručte osobne alebo poštou 

(nie mailom) na adresu: 

Spojená škola, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

 

najneskôr do 19.08.2022 (nerozhoduje pečiatka na obálke, do uvedeného dátumu je potrebné doručiť 

požadované dokumenty, všetky obálky po tomto dátume nebudú zaradené do výberového konania), 

 

-  obálku označte heslom „Výberové konanie NP POP II. – školský špeciálny pedagóg“, 

 

-  uchádzači budú kontaktovaní SMS správou. 

 

Kontaktné informácie: 

Adresa školy: Spojená škola, Školská 478/14, 086 33 Zborov 

Kontaktná osoba: PaedDr. Gabriela Hurajová – riaditeľka školy; 0911 241 979 


