
Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou 

Požiadavky na uchádzača – Školský psychológ 

Znalosť práce s PC 

Základné 

Vzdelanie 

- požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 
1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov, 

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, študijný odbor psychológia 

Ďalšie požiadavky 

Požadované doklady: 

- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom 
- profesijný životopis vo forme Europass 

- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov 

- kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. 
- od úspešného uchádzača sa bude vyžadovať: potvrdenie o bezúhonnosti; potvrdenie o 

zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) na výkon pedagogickej činnosti; úradne overená 
kópia o vzdelaní 

 

Iné požiadavky bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť práce 
s PC, schopnosť komunikácie so žiakmi so špeciálnymi potrebami, ochota spolupracovať s 

pedagogickým zborom a s rodičmi žiakov. 
 

Pracovné podmienky Pracovný pomer na dobu určitú 

Pracovný úväzok 100% 
Uvedená pozícia je vytvorená v rámci Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II. 
Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme o a zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe. 

 

Žiadosti zasielajte na adresu školy v zalepenej obálke označenej heslom: 
VÝBEROVÁ KONANIE – ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG – NEOTVÁRAŤ 

Základná škola, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou 
alebo na e-mailovú adresu: skola@zslucnavt.sk do predmetu správy uveďte: 

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG – priezvisko a meno 

 

Žiadosti a požadované doklady je potrebné doručiť poštou alebo e-mailom do 

16.12.2020 do 12.00 hod. 

Vybraní uchádzači budú pozvaní na pohovor dňa 18.12.2020 (piatok) 

o 10:00 hod. 

 

 

Vo Vranove nad Topľou, 8.12.2020 
 

Blažena Matisová 
riaditeľka školy 

0918 512 320 

mailto:skola@zslucnavt.sk

