ANALYTICKÝ LIST
Rezort, odvetvie, skupina odvetví:
Školstvo

Poradové číslo
hodnotenia:

Číslo pracovnej činnosti:

Názov pracovnej činnosti:
Samostatný odborný zamestnanec
Bezprostredne nadriadený zamestnanec:
Riaditeľ školy alebo školského zariadenia

Kvalifikačný predpoklad vzdelania:
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa
osobitného predpisu:
Uvedenie do praxe

Bezprostredne podriadení zamestnanci:

Obsah pracovnej činnosti:
Odborné činnosti vykonávané psychológom, školským psychológom, školským logopédom, špeciálnym
pedagógom, školským špeciálnym pedagógom, liečebným pedagógom a sociálnym pedagógom v škole, školskom
zariadení, zariadení sociálnych služieb, zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
alebo v zariadeniach pre pracovnú rehabilitáciu, ktorý je zaradený do kariérového stupňa začínajúci odborný
zamestnanec podľa osobitného predpisu30b)
- uskutočňovanie diagnostiky, orientačnej diagnostiky,
- vykonávanie individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva,
- vykonávanie prevencie a odborných intervencií, odborní zamestnanci rezortu školstva so zameraním na deti
a žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach,
- poskytovanie poradenstva a konzultácií zákonným zástupcom detí a pedagogickým zamestnancom,
- vykonávanie špecializovaných činností určených riaditeľom, v rezorte školstva napríklad výchovného poradcu,
kariérového poradcu, supervízora,
- u školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga aj príprava podkladov pre odborných zamestnancov
poradenských zariadení rezortu školstva,
- u školského logopéda v rezorte školstva aj vykonávanie odborných logopedických intervencií deťom a žiakom s
narušenou komunikačnou schopnosťou navštevujúcim materskú školu, základnú školu, strednú školu, vrátane
špeciálnych škôl,
- u terénneho špeciálneho pedagóga aj vykonávanie metodickej činnosti zameranej na prípravu práce odborných
zamestnancov a pedagogických zamestnancov s dieťaťom a žiakom so zdravotným postihnutím,
- u liečebného pedagóga aj výkon terapeuticko-výchovnej pomoci deťom a žiakom s poruchami vývinu alebo
správania, s ohrozeným emocionálnym alebo sociálnym vývinom a deťom a žiakom so sťaženými životnými
podmienkami v dôsledku ich zdravotného znevýhodnenia a ich zákonným zástupcom a odborných liečebnopedagogických činností spojených s reedukáciou porúch správania,
- u sociálneho pedagóga najmä vykonávanie odborných činností zameraných na deti a žiakov ohrozených sociálnopatologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených,
vrátane ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a na plnenie úloh sociálnej výchovy, podpory
prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov a reedukácie správania.

Poznámka :
30b
) § 27 zákona č. 317./2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
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Podpis:

