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Informácia o voľnom pracovnom mieste 
 

 

 

Názov a adresa 

zamestnávateľa 
Základná škola s materskou školou Oravská Lesná 299 

Kontakt Oravská Lesná 299, 02957 Oravská Lesná 

https://zsoravskalesna.edupage.org/ 

email: zsorvles@zsorvles.edu.sk 

tel: 043/5524635, 043/5593427, 0907850882 

Kategória 

odborných 

zamestnancov 

Školský psychológ 

Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu 

 „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a ţiakov II.“ 

Miesto 

zamestnania 

Základná škola 

Kvalifikačné 

predpoklady 

Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva 

vedy výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z.z. 

o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, § 1 ods. 3 písm. a) , psychológ a školský 

psychológ- príloha č. 10. 

Zoznam 

poţadovaných 

dokladov 

Ţiadosť 

Profesijný ţivotopis vo forme Europass 

Motivačný list 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

Overené kópie dokladov o získanom vzdelaní 

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti 

Potvrdenie od lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti 

Uvedené doklady zaslať poštou alebo emailom do 15.12.2020 . Po 

posúdení písomných podkladov v prípade potreby pozveme 

vybraných uchádzačov na osobný pohovor. 

Predpokladaný 

nástup do 

zamestnania  

0d.01.01.2021 

Poţadované 

schopnosti 

a osobné vlastnosti 

-ovládanie práce na PC- word, excel, Powerpoint, internet, 

interaktívna tabuľa 

- výborné komunikačné a sociálne spôsobilosti 

- záujem o uplatňovanie inovačných foriem a metód práce s deťmi 

- pozitívny prístup pri riešení problémov a schopnosť pre tímovú 

spoluprácu, 

- láska k deťom, radosť z práce s deťmi 

- ochota sa vzdelávať a vyuţívať poznatky v praxi, 

- dobrá spolupráca a komunikácia s rodičmi 

Činnosti 1) vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej 

https://zsoravskalesna.edupage.org/
mailto:zsorvles@zsorvles.edu.sk


vykonávané 

školským 

psychológom 

diagnostiky, individuálneho,  skupinového  alebo  hromadného  

psychologického  poradenstva,  psychoterapie,  prevencie  a  

intervencie  k  deťom  a  ţiakom  s  osobitným  zreteľom  na  

proces  výchovy  a  vzdelávania  v  ZŠ  vo svojej územnej 

pôsobnosti,  

2) poskytuje individuálne a skupinové psychologické sluţby, 

poradenstvo a konzultácie  v procese  výchovy a vzdelávania 

deťom, ţiakom, zákonným zástupcom,  inkluzívnemu tímu školy, 

pedagogickým zamestnancom základnej školy vo svojej územnej 

pôsobnosti,  

3) uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť ţiakom s 

ťaţkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným 

ţiakom a ţiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

4) aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu 

činnosti ,ZŠ,   

5) spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre 

ţiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi  

6) zúčastňuje sa zápisu ţiakov do 1. ročníkov a metodicky usmerňuje 

prípadné nedostatky, upozorňuje na integráciu zdravotne 

oslabených ţiakov 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 

ţiakom v krízových sociálnych a ţivotných 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 ţiaka, v ktorej pôsobí,  

9) systematicky sa vzdeláva a sleduje nové prístupy a trendy v 

odborných oblastiach súvisiacich s náplňou, poslaním a 

koncepciou školy,  

10) spolupráca, podieľanie sa na vypracovaní akčného plánu/akčných 

plánov 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. 
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