
 

 

Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 

vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pre odborného zamestnanca – 

školský psychológ. 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o 

voľnom pracovnom mieste pre odborného  zamestnanca. 

 

Kategória  Školský psychológ 

Kvalifikačné 

predpoklady 
Odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ 

školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 

podľa vyhlášky 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: 

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. 

Požadované doklady  žiadosť 

 profesijný životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov 

 doklady o vzdelaní  

 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 

 lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania 

Iné požiadavky  ovládanie štátneho jazyka 

 

Nástup do zamestnania Pracovná pozícia je vytvorená v rámci implementácie 

Národného projektu „Škola otvorená všetkým“.  
Nástup do zamestnania je 1.9.2017 

Miesto výkonu práce Základná škola, Chminianske Jakubovany 21/270, 082 33 

Rozsah úväzku 50 % 

Počet pracovných miest 1 

Ukončenie výberového 

konania 

26. 6. 2017 

Ďalšie informácie  zschjakubovany@gmail.com 

do predmetu správy uveďte:  

školský psychológ– ŠOV – priezvisko a meno 

 Pracovný pomer na dobu  určitú. 

Doručenie žiadosti a požadovanej dokumentácie poštou alebo emailom. 
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Obec Chminianske Jakubovany, Chminianske Jakubovany 82, 082 33 

vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesto pre odborného zamestnanca – 

školský psychológ. 

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o 

voľnom pracovnom mieste pre odborného  zamestnanca. 

 

Kategória  Sociálny pedagóg 

Kvalifikačné 

predpoklady 

Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠ SR č. 

437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie PZ a OZ, čo 

znamená:  

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

         v študijnom odbore sociálna pedagogika, 

         v študijnom odbore sociálna práca, 

         v študijnom odbore pedagogika v študijnom 

programe zameranom na sociálnu pedagogiku, 

         v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej 

kvalifikačnej požiadavky 

- najmenej desať rokov odbornej činnosti v oblasti 

prevencie, intervencie a poradenstva. 

 

Požadované doklady  žiadosť 

 profesijný životopis 

 súhlas so spracovaním osobných údajov 

 doklady o vzdelaní  

 výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace 

 lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania 

Nástup do zamestnania Pracovná pozícia je vytvorená v rámci implementácie 

Národného projektu „Škola otvorená všetkým“.  
Nástup do zamestnania je 1.9.2017 

Miesto výkonu práce Základná škola, Chminianske Jakubovany 21/270, 082 33 

Rozsah úväzku 50 % 

Počet pracovných miest 1 

Ukončenie výberového 

konania 

26. 6. 2017 

Ďalšie informácie  zschjakubovany@gmail.com 

do predmetu správy uveďte:  

školský psychológ– ŠOV – priezvisko a meno 

 Pracovný pomer na dobu  určitú. 

Doručenie žiadosti a požadovanej dokumentácie poštou alebo emailom. 
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