
Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Hlavná 2, 010 09 Žilina Bytčica 

vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície: 

 školský psychológ, alebo školský špeciálny pedagóg, alebo sociálny pedagóg (1 + 0,5 

pracovného úväzku) 

 pedagogický asistent alebo asistent učiteľa (1 + 1 pracovné úväzky) 

Podmienky zaradenia uchádzača do výberového konania: 

1. Splnenie príslušných kvalifikačných predpokladov v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov. 

2. Splnenie podmienky bezúhonnosti. 
3. Zaslanie žiadosti o zamestnanie na konkrétnu pracovnú pozíciu spolu s ostatnými 

požadovanými dokladmi v stanovenom termíne. 
 
Popis procesu výberového konania: 

Vyhlasovateľ zverejní ponuku voľných pracovných miest na svojom webovom sídle www.soaza.sk, na 
webovom sídle  zriaďovateľa www.proscholaris.sk, odošle  informácie o voľnom pracovnom mieste 
príslušnému orgánu miestnej  štátnej správy v školstve na účely zverejnenia na jeho webovom sídle 
a súčasne zverejní ponuku na webovom sídle MŠVVaŠ SR v sekcii voľné pracovné miesto 
(edujobs). Po termíne ukončenia prijímania žiadostí uchádzačov o voľné pracovné miesta 
vyhlasovateľ posúdi všetky zaslané písomné podklady a vyberie vhodných uchádzačov, ktorých 
telefonicky osloví pre dohodnutie termínu a miesto osobného pohovoru. Ostatných uchádzačov 
vyrozumie formou e-mailu.  
 
Termín ukončenia prijímania žiadostí: 

Pondelok 17. 2 . 2020, 12.00 h 

Predpokladaný termín osobných pohovorov: 

Štvrtok 20. 2. 2020 

Zoznam požadovaných dokladov: 

 Žiadosť o prijatie do zamestnania na konkrétnu pracovnú pozíciu, 

 Profesijný životopis, 

 Doklady osvedčujúce splnenie kvalifikačných predpokladov, 

 Výpis z registra trestov osvedčujúci bezúhonnosť.  

Forma a adresa pre zasielanie žiadostí a požadovaných dokladov: 

Skeny požadovaných dokladov v PDF formáte a žiadosť o zamestnanie napísanú v programe WORD 

doručí uchádzač formou e-mailu na adresu riaditel@soaza.sk najneskôr do 17. 2 . 2020, 12.00 h. 

V prípade pozvania na osobný pohovor prinesie uchádzač originály, alebo notárom osvedčené kópie 

všetkých požadovaných dokladov priamo na osobný pohovor. 

Minimálne kvalifikačné predpoklady (KP) pre jednotlivé pracovné pozície: 

 Školský psychológ: 

o odborný zamestnanec -  KP podľa Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 príloha 10 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore pedagogika – psychológia absolvovaný na 

FF UK v Bratislave do 31. 12. 1995 + najmenej 10 rokov pracovnej činnosti v oblasti 

psychológie alebo v oblasti poradenstva 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných odboroch špecifikovaných 

v prílohe 10 citovanej vyhlášky + rozširujúce štúdium pre splnenie predpokladov na 

výkon pracovnej činnosti psychológa školského zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie a školského psychológa, alebo rozširujúce štúdium pre splnenie 

predpokladov na výkon pracovnej činnosti psychológa a školského psychológa, alebo 

špecializačné vzdelávanie školskej psychológie poskytované vysokou školou. (Pozn.: 

http://www.soaza.sk/
http://www.proscholaris.sk/
mailto:riaditel@soaza.sk


Ak doplňujúce vzdelanie chýba, uchádzač sa zmluvne zaviaže ho najneskôr do 2 rokov 

od prijatia do pracovného pomeru začať a najneskôr do 4 rokov od prijatia do 

pracovného pomeru ukončiť.) 

 Školský špeciálny pedagóg: 

o pedagogický zamestnanec -  KP podľa Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 príloha 8 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch špeciálna pedagogika 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných odboroch špecifikovaných 

v prílohe 8 citovanej vyhlášky + rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 

predpokladov pre výkon pracovnej činnosti školského špeciálneho pedagóga alebo 

špeciálneho pedagóga a terénneho pedagóga, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej 

pedagogiky podľa predpisov účinných do 31. 8. 2019, alebo ďalšie vzdelávanie v oblasti 

špeciálnej pedagogiky zamerané na poradenstvo, poskytované vysokou školou, ktorá 

má akreditovaný študijný program špeciálna pedagogika v študijnom odbore špeciálna 

pedagogika a ukončené do 31. 8. 2019, alebo rozširujúce štúdium špeciálnej 

pedagogiky alebo doplňujúce pedagogické štúdium, a minimálnu prax v príslušnej 

pracovnej činnosti, ak to citovaná vyhláška vyžaduje. (Pozn.: Ak doplňujúce vzdelanie 

chýba, uchádzač sa zmluvne zaviaže ho najneskôr do 2 rokov od prijatia do pracovného 

pomeru začať a najneskôr do 4 rokov od prijatia do pracovného pomeru ukončiť.) 

 Sociálny pedagóg: 

o odborný zamestnanec -  KP podľa Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 príloha 15 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odboroch pedagogika, sociálna pedagogika alebo 

sociálna práca 

o vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v niektorých ostatných odboroch špecifikovaných 

v prílohe 15 citovanej vyhlášky + rozširujúce štúdium pre splnenie kvalifikačných 

predpokladov na výkon pracovnej činnosti sociálneho pedagóga v školách a školských 

zariadeniach (Pozn.: Ak doplňujúce vzdelanie chýba, uchádzač sa zmluvne zaviaže ho 

najneskôr do 2 rokov od prijatia do pracovného pomeru začať a najneskôr do 4 rokov 

od prijatia do pracovného pomeru ukončiť.) 

 Pedagogický asistent: 

o pedagogický zamestnanec - KP podľa Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 príloha 6  

o úplné stredné vzdelanie v príslušných odboroch 

o úplné stredné vzdelanie v ostatných odboroch + doplnenie pedagogickej spôsobilosti, 

alebo špecializačné kvalifikačné štúdium pre asistentov učiteľa v MPC skončené do 31. 

8. 2010, alebo dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej 

škole (Pozn.: Ak doplňujúce vzdelanie chýba, uchádzač sa zmluvne zaviaže ho 

najneskôr do 2 rokov od prijatia do pracovného pomeru začať a najneskôr do 4 rokov 

od prijatia do pracovného pomeru ukončiť.) 

o vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.) v príslušných odboroch 

o vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (Bc.) v ostatných odboroch + doplňujúce 

pedagogické štúdium pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej 

činnosti asistenta učiteľa alebo rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia 

pre splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon pracovnej činnosti v kategórii 

pedagogický asistent (Pozn.: Ak doplňujúce vzdelanie chýba, uchádzač sa zmluvne 

zaviaže ho najneskôr do 2 rokov od prijatia do pracovného pomeru začať a najneskôr 

do 4 rokov od prijatia do pracovného pomeru ukončiť.) 

 Asistent učiteľa: 

o nepedagogický zamestnanec  

o úplné stredné vzdelanie 

Predpokladaný termín nástupu: 

marec – apríl 2020 

Výška ponúkanej mzdy: 

 Školský psychológ: 1064,00 – 1256,50 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od 

započítanej praxe)  



 Školský špeciálny pedagóg: 1336,00 – 1576,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti 

od započítanej praxe) 

 Sociálny pedagóg: 1193,00 – 1408,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od 

započítanej praxe) 

 Pedagogický asistent: 915,00 – 1118,00 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od 

započítanej praxe) 

 Asistent učiteľa: 790,00 - 872,50 € (podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v závislosti od započítanej 

praxe) 

Ďalšie informácie o pracovnom pomere:  

 Voľné pracovné miesta vznikli na základe zapojenia školy do národného projektu „Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum. V zmysle 

podmienok projektu sa tieto pracovné miesta obsadzujú na dobu určitú – maximálne 2 roky. 

 Ponúkame prácu v inkluzívnom tíme v škole priateľskej k deťom a s medzinárodnými 

skúsenosťami v oblasti integrácie a sociálnej inklúzie. 


