
Sociálny pedagóg
Základná škola

Počet voľných pracovných miest: 1

Miesto výkonu práce: Slovensko

Košický kraj

okres Sobrance

Blatné Remety

Blatné Remety 98

07244

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Pastirik

skola@zsbremety.edu.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov

tel.: +421566597206

Základná zložka mzdy (v hrubom): V zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v
znení neskorších predpisov, 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 a
nariadenia vlády č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice
platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Dátum nástupu: 1. 9. 2022

Dátum pridania ponuky: 18. 7. 2022

Dátum poslednej aktualizácie: 18. 7. 2022

Pracovný a mimopracovný pomer: pracovný pomer na určitú dobu 
počet mesiacov: 12 

Pracovná oblasť: Výchova, vzdelávanie a šport 

Údaje o pracovnom mieste

Náplň (druh) práce
vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-

patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných

zástupcov, pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory

prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva a

prevencie, sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť,

zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,

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),

v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus,

mravné a sociálne poruchy v správaní,

poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,

spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,

spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,

vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných

rizikách pre žiakov,

pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať kon�iktom, agresii a

šikanovaniu v skupine,

vedú presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
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práca v segregovaných komunitách,

spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,

spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.

Informácie o výberovom konaní
Výberové konanie dňa: 17.08.2022 o 9:00 hod. ZŠ Blatné Remety

Požiadavky na zamestnanca

Požadované vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa 

Zručnosti, schopnosti

Ďalšie požiadavky:
Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a

Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

Údaje o zamestnávateľovi

Obchodné meno: Základná škola

Právna forma: Rozpočtová organizácia

IČO: 35545577

Telefón: 056/6597151

Charakteristika: Základná škola

Adresa: Blatné Remety 98

07244 Blatné Remety

Slovensko

Zdroj: istp.sk (Id: 1966291)


