Informácia o voľnom pracovnom mieste
v Centre pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
6/2020
Kraj: Nitriansky
Názov pracovnej pozície: Odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg, zamestnanec pri výkone práce vo
verejnom záujme
Počet voľných miest: 1( zastupovanie MD a RD )
Termín nástupu : ihneď
Miesto výkonu práce: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
Hlavné úlohy:
- vykonáva individuálnu špeciálno-pedagogickú diagnostiku detí
- vykonáva špeciálno-pedagogické vyšetrenie detí s poruchami učenia a správania
- zúčastňuje sa na tvorbe IPROD
- vypracováva metodické pokyny pre prácu vychovávateľov pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnovýchovnými vzdelávacími potrebami
- spolupracuje so školou, ktorú dieťa navštevuje, s poradenskými inštitúciami-predovšetkým s Centrom
špeciálno-pedagogického poradenstva, s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a Detským
integračným centrom.
Tarifný plat : od 976,50 Eur/mes. do 1336,00 Eur/mes. (v závislosti od kariérového stupňa a dĺžky odbornej
praxe)
Termín nástupu: ihneď
Kvalifikačné predpoklady:
- VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Ďalšie požiadavky:
- bezúhonnosť v zmysle § 15 zákona č. 138/2019 Z. z.
- zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.
- psychická spôsobilosť v zmysle zákona § 58 zákona č. 305/2005 Z. z.
Počítačové a iné znalosti: Microsoft Word, Microsoft Excel
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti: skúsenosti s výchovou detí, skúsenosti s organizáciou
aktivít pre deti vo voľnom čase, zodpovednosť, komunikatívnosť, schopnosť zvládať stres a záťaž,
pozitívny vzťah k deťom, kladný vzťah k domácim prácam, organizačné schopnosti.
Požadované odborné schopnosti : Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Dohovor o právach dieťaťa.
Kontakt pre poskytnutie informácií:
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Ing. Petra Škoblová
Telefón: 037/2433002
E-mail: pam.nitra@ded.gov.sk
Adresa: Centrum pre deti a rodiny Nitra, Dlhá 179, 949 01 Nitra
Požadované doklady pre prihlásenie sa do výberového konania:
a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením čísla výberového konania,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

motivačný list,
kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
profesijný štruktúrovaný životopis,
písomné čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej pozície,
písomné čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v písm. b), c), d) , e),f )
písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade
s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,

Termín podania žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je
do 25. septembra 2020.
V určenom termíne ich zasielajte na adresu centra, alebo e-mailom, ktorý je uvedený v texte inzerátu.
Rozhodujúci je dátum podania na poštovú prepravu alebo dátum odoslania e-mailu. Po tomto termíne budú
vybraní uchádzači spĺňajúci požiadavky pozvaní na výberové konanie.

PaedDr. Ľubica Dragúňová
riaditeľka

