Oznámenie o voľnej pracovnej pozícii špeciálny pedagóg v Centre pre deti a rodiny
Pezinok, Nová ul. č. 9, 902 03 Pezinok
Informácia o voľnom pracovnom mieste : špeciálny pedagóg
Kraj:
Názov pracovnej pozície:
Počet voľných miest:

Bratislavský
Špeciálny pedagóg
1

Miesto výkonu práce:
Ďalšie pracoviská:

Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul. č. 9, Pezinok
Pezinok, Modra, Modra-Kráľová

Hlavné úlohy:

Pracovná činnosť odborného zamestnanca vykonávaná
špeciálnym pedagógom v zariadení pre výkon opatrení
v zariadení SPODaSK

Mzdové ohodnotenie:

V zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
a Nariadenia vlády č. 341/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú
katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom
záujme. U absolventa 1096,50 € plus príplatky.

Termín nástupu:

september 2022

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
Kvalifikačné predpoklady: V zmysle vyhlášky MŠ SR (Vyhláška č. 1/2020 Z. z.), ktorou sa
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických
zamestnancov a odborných zamestnancov, príslušné aktualizácie
vyhlášky.
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna
pedagogika
Jazykové znalosti:
Počítačové znalosti:
Pracovné skúsenosti:

výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka
zručnosť a schopnosť pracovať s PC (min: WORD, EXCEL,
POWERPOINT)
prax v odbore špeciálna pedagogika vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
- zodpovednosť, komunikatívnosť a organizačné schopnosti, flexibilita, kladný vzťah
k deťom, empatia, precíznosť, ochota ďalšieho vzdelávania, schopnosť pracovať
pri zvýšenej záťaži, samostatnosť a spoľahlivosť pri práci.
- zdravotná spôsobilosť, v prípade úspešného výberového konania a následného prijatia
do pracovného pomeru, je potrebné predložiť lekárske potvrdenie o zdravotnej
spôsobilosti a potvrdenie klinického psychológa o psychickej spôsobilosti vykonávať
pracovnú pozíciu podľa § 58 Zákona 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele.

Požadované odborné znalosti:
- Základná znalosť príslušných zákonov:
- Zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pracovná náplň špeciálneho pedagóga:
- vykonáva špeciálno-pedagogickú diagnostiku a poskytuje individuálne, skupinové
alebo hromadné poradenstvo a intervenciu deťom a žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami a deťom s rizikovým vývinom,
- vykonáva činnosti zamerané na reedukáciu porúch učenia a správania,
- poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo zákonným zástupcom, pedagogickým
zamestnancom a odborným zamestnancom,
- vypracováva a vyhodnocuje plány špeciálno-pedagogickej intervencie, participuje
na tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa, plánu prípravy
na osamostatnenie sa pre mladého dospelého,
- vypracováva správy zo špeciálno-pedagogickej diagnostiky, rediagnostiky,
- realizuje preventívne programy na elimináciu rizikových faktorov a na zvýšenie
kvality života dieťaťa so špeciálnymi-výchovno-vzdelávacími potrebami a rizikovým
vývinom.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mgr.Beata Molnárová, riaditeľka centra
Telefón: 0905 239 274, v pracovných dňoch od 8.00 – 16.00 hod.
E-mail: beata.molnarova@dedharmonia.sk
Adresa centra: Centrum pre deti a rodiny Pezinok, Nová ul. č. 9, 902 03 Pezinok
Požadované doklady:
a) písomná žiadosť o prijatie do zamestnania ,
b) kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom
dosiahnutom vzdelaní,
c) profesijný štruktúrovaný životopis,
d) motivačný list,
e) písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných
dokladoch,
f) písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Žiadosť o pozíciu špeciálny pedagóg je potrebné doručiť poštou, alebo elektronicky do 1.9.
2022 na adresu Centra pre deti a rodiny Pezinok a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný
pohovor.
Mgr. Beata Molnárová
riaditeľ CDR Pezinok

