Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
Pracovná ponuka
Pozícia: Školský psychológ
Dátum nástupu: 16. 09. 2020
Úväzok: 100%
Požiadavky:
Kvalifikačné predpoklady:
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: študijný odbor
psychológia, študijný program v príslušnom študijnom odbore, môže byť zameraný aj na pedagogickú
psychológiu, školskú psychológiu, poradenskú psychológiu alebo pracovnú a organizačnú psychológiu,
kvalifikačné vzdelávanie nevyžaduje sa, dĺžka výkonu pracovnej činnosti sa nevyžaduje.
Platové podmienky:
V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Funkčný plat stanovený vo výške minimálne: od 976,50 € v závislosti od vzdelania a praxe.
Náplň práce:
Člen inkluzívneho tímu školy v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“:
1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového
alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom
s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v SŠ vo svojej územnej pôsobnosti,
2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy
a vzdelávania žiakom, zákonným zástupcom, inkluzívnemu tímu školy, pedagogickým zamestnancom,
3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne
znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ,
5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho
aplikácii v praxi,
6) zúčastňuje sa zápisu žiakov do 1.ročníka a metodicky usmerňuje prípadné nedostatky, upozorňuje
na integráciu zdravotne oslabených žiakov a ich dokumentáciu a následne odporúča zákonnému zástupcovi
dieťaťa odborné vyšetrenie v príslušnom centre výchovného poradenstva a prevencie,
7) poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných
situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi,
8) aktívne spolupracuje s odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka,
9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v odborných oblastiach súvisiacich s náplňou,
poslaním a koncepciou školy,
10) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu pre inkluzívne vzdelávanie,
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
12) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme
Miesto výkonu práce:
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina
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Zoznam požadovaných dokladov:
- žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a e-mailovým kontaktom,
- profesijný životopis,
- overené kópie dokladov o vzdelaní,
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Ďalšie požiadavky:
Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať do 11. 09. 2020 poštou na adresu: Súkromná škola
umeleckého priemyslu, Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina; e-mailom: info@skolaumenia.sk alebo osobne
na sekretariát riaditeľa školy.
Kontakt:
Ing. Václav Dostálek, riaditeľ školy
telefón: 0905 407 262
e-mail: vaclav.dostalek@skolaumenia.sk
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