
 
  
  

Riaditeľstvo Základnej školy a gymnázia s vyučovacím jazykom 
maďarským -  Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium 

Moldava nad Bodvou   
  

vypisuje výberové konanie na miesto:   
 

ŠKOLSKÝ SOCIÁLNY PEDAGÓG  
 
Požiadavky na zamestnanca:   

 požadované vzdelanie: vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z.:  
Kvalifikačné predpoklady sociálneho pedagóga sú ustanovené v časti IV, prvý oddiel prílohy č. 2 vyhlášky. Na výkon odbornej 
činnosti sociálneho pedagóga je splnením kvalifikačných predpokladov už ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa 
1. v študijnom odbore sociálna pedagogika 
2. v študijnom odbore sociálna práca 
3. v študijnom odbore pedagogika v študijnom programe zameranom na sociálnu pedagogiku 
4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - najmenej desať rokov odbornej činnosti v 
oblasti prevencie, intervencie a poradenstva. morálna bezúhonnosť (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)   

 zdravotná spôsobilosť   

 znalosť rómskeho a maďarského jazyka nutná  

 znalosť miestnej rómskej komunity   
   

Požadované doklady:   

 žiadosť o prijatie do zamestnania    

 profesijný životopis   

 doklad o ukončenom vzdelaní   

 súhlas so spracovaním osobných údajov   

 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace   

 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti   
(posledné dva doklady doloží vybraný uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy)   
 
Náplň  činnosti sociálneho pedagóga v základnej škole: 
1) vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených 
sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo inak znevýhodnených deťom a žiakom, ich 
zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, 
podpory prosociálneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického 
poradenstva, prevencie sociálno-patologických javov a reedukácie správania a vykonáva osvetovú činnosť, 
2) zabezpečuje sociálny servis pre žiakov, 
3) venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov 
pre žiakov, zákonných zástupcov  a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, 
asociálne správanie),  
4) v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, 
extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní, 
5) poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim dysfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín, 
6) spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP 
atď., 
7) spolupracuje s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi pri nastavení vhodného prístupu k integrovaným žiakom a pri 
tvorbe ich individuálneho vzdelávacieho plánu, 
8) spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka, 
9) vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o 
možných rizikách pre žiakov,  
10) pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, 
agresii a šikanovaniu v skupine, 
11) vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti, 
12) práca v segregovaných komunitách, 
13) spolupráca pri neformálnom vzdelávaní, 
14) spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie, 
17) v rámci neformálneho vzdelávania detí sa zúčastňuje  na aktivitách školy, 



 

18) zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme. 
   
Svoju písomnú žiadosť, profesijný štruktúrovaný životopis, doklady o dosiahnutom vzdelaní spolu so sprievodným listom 
zasielajte do 6. 3. 2017. Do sprievodného listu uveďte súhlas so spracovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov. 
Predpokladaný termín výberového konania bude oznámený len vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné 
predpoklady a doručili všetky požadované doklady.    
   
Adresa:    
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad 
Bodvou ČSA 15, 045 01 Moldava nad Bodvou   
   
Kontakt:    
sekretariat@gymnmold.edu.sk    
00421 905710498   
   
 
 
13.2.2017, Moldava nad Bodvou 
 
PaedDr. Papp Andrea, riaditeľka školy   
  
  

  

  


