
CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov, Hrnčiarska 795/61, 091 01 Stropkov 
 

Oznámenie o výberovom konaní 
 

Riaditeľka CZŠ sv. Petra a Pavla Stropkov vyhlasuje v súlade so zákonom č. 317/2009 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú 
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie 
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci Národného projektu 
PRINED  

 výberové konanie na obsadenie nasledujúcich voľných pracovných miest: 

 pedagogický asistent     –     2 miesta 

 odborný zamestnanec   –     sociálny pedagóg   

 odborný zamestnanec – školský psychológ ,školský  špeciálny pedagóg, 
logopéd  
 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 prihláška do výberového konania 

 kópie dokladov o vzdelaní 

 profesijný životopis 

 potvrdenie o prijatí sviatosti krstu alebo sviatosti manželstva (krstný, príp. sobášny list 
nie starší ako 3 mesiace) 

 odporúčanie správcu farnosti v mieste bydliska uchádzača 

 výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 

 lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k 
výkonu práce podľa pracovného zaradenia 

 písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania 

Výpis z registra trestov a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné predložiť pri 
výberovom konaní. Predloženie sa bude týkať iba vybratých uchádzačov (pred podpisom 
zmluvy). 

 

Všeobecné podmienky prijatia: 

a) vek nad 18 rokov,  

b) 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 

1. Pedagogický asistent  

Podmienky:  -      odborná a pedagogická spôsobilosť 

- minimálne úplné stredné odborné vzdelanie 
 
 

2. Školský psychológ 

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia 

3. Školský logopéd  



Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore 

4. Školský špeciálny pedagóg 

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého v študijnom programe špeciálna pedagogika 
a najmenej 5 rokov praxe  
 
5. Sociálny pedagóg  

Podmienky: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna 
pedagogika,  
                         sociálna práca 
 
Pracovný pomer sa uzatvára na dobu určitú od 01. 09. 2014 do 31. 07. 2015, počas trvania 
projektu „PRINED“.  
 
Prihlášky a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť poštou 
na riaditeľstvo školy do 31. 7. 2014. 

 

                                                                                               Mgr. Mária Karašinská 
                                                                                                      riaditeľka školy 
 


