
Vyhlásenie výberového konania 6/2019 

Kraj: Trenčiansky 

Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 

Výberové  konanie číslo: 6/2019 

Názov pozície:  Špeciálny pedagóg 

Počet voľných miest: 1 

Organizačný útvar: Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 

Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny – M. Nešpora 104/16, 019 01   Ilava-Klobušice 

Platové podmienky: od 883,50 EUR 

Hlavné úlohy: 

Odborná činnosť so zameraním na prácu s dieťaťom počas jeho umiestnenia v CDR na základe plánu sociálnej 

práce s dieťaťom a jeho rodinou, 

- vykonávanie vstupnej a priebeţnej diagnostiky dieťaťa, 

- špecializovaná pedagogická pomoc pri vykonávaní odbornej diagnostiky, v rámci opatrení  

               sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 

- poskytovanie pomoci dieťaťu, 

- realizácia vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov, 

- participácia na zhodnocovaní a navrhovaní ďalšieho postupu pri rozvoji schopností dieťaťa, 

- spolupráca s ostatnými zamestnancami centra, 

- spolupráca s so školskými a predškolskými zariadeniami a špeciálne konzultácie s nimi na účely  

               rozhodovania sa pri umiestňovaní detí, pri riešení problémov detí, 

-             pozorovanie detí prostredníctvom priamej činnosti s nimi, 

-             príprava metodických pomôcok zo svojej oblasti pre vychovávateľov SS, 

-             vypracovávanie metodiky a prípravy pre vychovávateľov zo získania pedagogických zručností, 

-             spolupráca na príprave výchovných, vzdelávacích programov pre deti, 

Požiadavky na zamestnanca: 

Požadované vzdelanie uchádzača: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore špeciálna pedagogika 

Požadovaná prax v odbore: výhodou 

Jazykové znalosti: výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka – napr. rómsky , maďarský, rusínsky a pod. 

Počítačové znalosti: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Internet – uţívateľská úroveň, 

Iné požadované schopnosti: Vodičský preukaz skupiny B výhodou 

Kontakt pre poskytnutie informácií: 

Centrum pre deti a rodiny, M. Nešpora 104/16, Ilava-Klobušice, 019 01 

Mgr. Anna Pagáčová – riaditeľka DeD, 0905691947, riaditel.ilavaklobusice@ded.gov.sk 

Darina Pagáčová– PAM, 042/4465182, pam.ilavaklobusice@ded.gov.sk  

mailto:csp.bojnice@nextra.sk
mailto:pam.ilavaklobusice@ded.gov.sk


Uchádzač o zaradenie do výberového konania predloží: 

a)      Ţiadosť o prijatie do zamestnania, 

b)      vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom   

                         vzdelaní, 

c)      doklad o splnení osobitného kvalifikačného predpokladu podľa osobitného predpisu, 

d)      profesijný štruktúrovaný ţivotopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe, 

e)      čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti 

f)       písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v ţiadosti, 

g)       ţivotopis, 

h)      súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných   

          údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, 

ch)    výpis z registra trestov 

Termín doručenia žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi je do 19.08.2019. 

 Po tomto termíne budú žiadosti posúdené a vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor. 

Predpoklad realizácie výberového konania je 26.08.2019. 

Termín začiatku pracovného pomeru je možný  od 01.09.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


