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PÔSOBNOSŤ A LEGISLATÍVNA OBLASŤ 
 

CPPPaP, Karpatská ul. č. 8 v Košiciach v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu 

Košice poskytuje komplexnú, interdisciplinárnu a odbornú psychologickú, výchovno-poradenskú 

a preventívnu starostlivosť deťom a mládeži a ich zákonným zástupcom v oblasti optimalizácie 

osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu. Vo svojej odbornej činnosti sa riadi 

všeobecne platnými predpismi a príslušnými zákonmi a vyhláškami: 
 

Všeobecne záväzné právne predpisy: 
 

1. Zákon o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) z 22. mája 2008 a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 
2. Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie. 

3. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

4. Zákon č. 689/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene 

a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

5. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 362/2006 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na 

výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých. 

6. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 697/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 2/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre základné školy, stredné školy, strediská 

praktického vyučovania, základné umelecké školy a školské zariadenia v znení neskorších 

predpisov. 

7. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 494//2011 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších 

predpisov. 

8. Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre 

jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov  

9. Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné 

kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov  

10. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

11. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  

12. Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej 

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov  

13. Nariadenie vlády SR č. 423/2009 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR 

č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo 

verejnom záujme  

14. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri 

výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní 

15. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 452/2011 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 649/2008 

Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

16. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 268/2011 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 

Z. z. o stredných školách. 
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17. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 113/2012 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 

Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky č. 268/2011 Z. z. 

18. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 209/2011 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 

Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách. 

19. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 

Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 

Z. z. o základnej škole. 
 

Rezortné predpisy 
 

1. Sprievodca školským rokom 2020/2021 (pôvodne pedagogicko-organizačné pokyny pre 

príslušný školský rok)  s účinnosťou od 1. septembra 2020 

2. Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia - Manuál pre zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie a Semafor pre zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

3. Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 

intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091 schválené Ministerstvom 

školstva Slovenskej republiky dňa 25. augusta 2005 s platnosťou od 1. septembra 2005. 

4. Príkaz ministra školstva Slovenskej republiky č. 50/2006 zo dňa 21. septembra 2006, ktorým sa 

mení a dopĺňa príkaz ministra č. 5/2005-I k vydaniu štatútu a rokovacieho poriadku Tímu 

expertov MŠ SR pre výchovu a vzdelávanie Rómov. 

5. Metodické usmernenie č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách 

a školských zariadeniach. 

6. Metodické usmernenie č. 16/2006-R z 8. júna 2006 k zákonu č. 279/1993 Z. z. o školských 

zariadeniach v znení neskorších predpisov. 
 

Úlohy  vyplývajúce z organizačných pokynov MŠVVaŠ  pre šk. rok 2020/2021 
 

Všeobecné informácie 
 

 Osobné údaje žiakov uvádzať v evidencii presne podľa rodných listov resp. občianskych 

preukazov. V prípade detí a žiakov cudzincov to majú byť obdobné doklady alebo pas 

(slovenské rodné číslo by malo byť v preukaze slovenského zdravotného poistenia, ak ho už 

majú). Dôvodom tohto opatrenia je fakt, že ročne sa stáva niekoľko prípadov, že škola eviduje 

v pedagogickej dokumentácii a odosiela do RIS nesprávne údaje dieťaťa, žiaka. Najčastejšie 

ide o iný tvar krstného mena (alebo iné poradie krstných mien, ak ich je viac) alebo o iné 

priezvisko (priezvisko matky, hoci dieťa má priezvisko po otcovi).  

 Pri zverejňovaní osobných údajov alebo fotografií žiakov a učiteľov (aj na školských 

nástenkách) sa riadiť príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov. Pri zverejňovaní mena a priezviska spolu s iným údajom, ako je dátum 

narodenia, trieda, príslušnosť ku škole a pod., je potrebné na začiatku roka dať zákonným 

zástupcom podpísať súhlas so zverejňovaním osobných údajov ich 16 detí (zákon stanovuje 

túto podmienku pre deti mladšie ako 16 rokov; deti staršie ako 16 rokov môžu súhlas so 

spracúvaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi podpísať osobne). V súhlase musí 

byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba platnosti 

súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, je potrebné 

každý účel mať zvlášť definovaný. V tejto súvislosti je potrebné venovať pozornosť aj 

zverejňovaniu fotodokumentácie z rôznych akcií organizovaných školou. V každom súhlase 

musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.  

 Školy sú povinné zabezpečiť, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu získavaný 

preukázateľne, prijateľnou formou, s primeraným poučením a poskytnutím nevyhnutných 

https://www.minedu.sk/data/att/16982.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16982.pdf
https://www.minedu.sk/data/att/16986.pdf
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informácií, aj tých, ktoré súvisia s ohrozením zdravia a života detí, zrozumiteľným spôsobom 

s prihliadnutím na konkrétnu situáciu vo výchovnovzdelávacom procese, na ktorú sa takýto 

súhlas vyžaduje. Je potrebné dbať na to, aby bol informovaný súhlas zákonného zástupcu 

získaný za každých okolností ako platný prejav jeho vôle vykonaný slobodne, vážne, 

zrozumiteľne a určito. Štruktúra správy z diagnostického vyšetrenia je zverejnená na 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/integracia-ziaka-sosvvp/preview-

file/sprava_z_diagnostickeho_vysetrenia_dietata-1530.pdf 

 Vzory pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a dokladov o získanom vzdelaní sú 

zverejnené v Knižnici vzorov pedagogickej dokumentácie a dokladov 

https://edicnyportal.iedu.sk/Forms.   

 Informácie týkajúce sa pedagogickej dokumentácie, ďalšej dokumentácie a dokladov 

o získanom vzdelaní sú školám k dispozícii na 

http://www.minedu.sk/pedagogickadokumentacia-a-ine-tlaciva/.  

 Využívať elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú komunikáciu so žiakmi 

a zákonnými zástupcami a zvýšiť efektivitu času aj zaťaženosť životného prostredia. 

 Výzvy na predkladanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov sú na 

https://www.minedu.sk/rozvojove-projekty-v-regionalnom-skolstve/. 

 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 

 V prípade, že pri určení záveru z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka alebo inej 

odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských 

zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia 

pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho 

poradenského zariadenia zaradeného v sieti škôl a školských zariadení, ktoré má dieťa alebo 

žiaka vo svojej starostlivosti podľa príslušných ustanovení školského zákona. 

 Prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP. 

 Odporúčame využívať ponuku preventívnych aktivít ponúkaných CPPPaP a ďalšími 

odbornými pracoviskami poradenských služieb a preventívnych služieb v regióne.  

 Poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami 

násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, 

kontakt na regionálne CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov 

a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy.  

 V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 

2021 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce 

v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou 

prácou, ako aj preventívne kampane. 

 

Starostlivosť o nadaných žiakov  

 

 Aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní detí a žiakov so ZZ a všeobecným intelektovým 

nadaním sú zverejnené na http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-sosvvp/deti-ziaci-so-

zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/. 

 Zviditeľňovať talentovaných žiakov z rómskych komunít a zapájať ich do rôznych súťaží. 

 

Starostlivosť o žiakov s ŠVVP a so SZP; školská integrácia a  inklúzia 

 

 Dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky možno považovať za dieťa 

so ŠVVP len vtedy, ak mu príslušné poradenské zariadenie diagnostikuje ŠVVP; pri vzdelávaní 

takéhoto dieťaťa je vhodné v modifikovanej podobe využívať metodický materiál Rozvíjajúci 

program výchovy a vzdelávania detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ, je na 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/integracia-ziaka-sosvvp/preview-file/sprava_z_diagnostickeho_vysetrenia_dietata-1530.pdf
https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/ziak-so-svvp/integracia-ziaka-sosvvp/preview-file/sprava_z_diagnostickeho_vysetrenia_dietata-1530.pdf
https://edicnyportal.iedu.sk/Forms
http://www.minedu.sk/pedagogickadokumentacia-a-ine-tlaciva/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-sosvvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
http://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-sosvvp/deti-ziaci-so-zdravotnym-znevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
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http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodiky-

publikacie/rozvijajuci_program.pdf.   

 Riaditeľ školy na účely, pri ktorých sa vyžaduje správa z diagnostického vyšetrenia alebo 

vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (napr. výnimočné prijatie 

dieťaťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku na plnenie povinnej školskej dochádzky v prvom 

ročníku, povolenie individuálneho vzdelávania žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav 

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami na predprimárne vzdelávanie a vzdelávanie v ZŠ a i.), akceptuje len 

dokumentáciu vydanú poradenským zariadením zaradeným v sieti škôl a školských zariadení.  

 V prípade, že pri určení záveru z diagnostického vyšetrenia dieťaťa alebo žiaka alebo inej 

odbornej intervencii sa využíva spolupráca zamestnancov obidvoch typov poradenských 

zariadení, správu z diagnostického vyšetrenia a písomné vyjadrenie poradenského zariadenia 

pre potreby školy vydáva riaditeľ toho poradenského zariadenia, vrátane neštátneho 

poradenského zariadenia zaradeného v sieti škôl a školských zariadení, ktoré má dieťa alebo 

žiaka vo svojej starostlivosti podľa príslušných ustanovení školského zákona.  

 Rešpektovať a neodmietať prijatie dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením do 

bežnej triedy. Rodič dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť 

so vzdelávaním svojho dieťaťa v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede. Dodržiavať 

Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. 

http://www.minedu.sk/data/att/9048.pdf.  

 Dieťa a žiak so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenený v bežnej triede, sa 

vzdeláva podľa IVP len vtedy, ak je to vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodnenie potrebné. 

IVP vypracúva škola v spolupráci s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva 

a prevencie. Je možné využívať aj služby, ktoré poskytuje Detské centrum pre vzdelávanie 

a výskum VÚDPaP, s vedomím poradenského zariadenia, v ktorom je dieťa alebo žiak 

evidovaný.  

 V prípade, že žiak je v striedavej starostlivosti rodičov a je integrovaný, kmeňová škola posiela 

druhej (striedanej) škole kópie tej dokumentácie, ktorú potrebuje k napĺňaniu jeho ŠVVP 

(návrh, správy, IVP...). Žiaka nie je potrebné znovu diagnostikovať. Obsah IVP je totožný. Ak 

má striedaná škola diametrálne odlišné podmienky na vzdelávanie tohto žiaka, potom sa 

v bodoch programu, ktoré nevie plniť, vytvorí príloha IVP. Poradenské zariadenie, ktoré má 

žiaka v starostlivosti, koordinuje jeho vzdelávanie v obidvoch školách.  

 Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy zložené z pedagogických 

zamestnancov a odborných zamestnancov. Implementovať princípy inklúzie 

a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre vzájomnú spoluprácu.  

 Žiakovi s povoleným individuálnym vzdelávaním z dôvodu, že mu jeho zdravotný stav 

neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole, zabezpečiť vzdelávanie v rozsahu a spôsobom, ktorý 

zodpovedá potrebám a možnostiam žiaka. Odporúča sa počet hodín týždenne stanoviť tak, aby 

boli v čo najväčšej miere naplnené vzdelávacie štandardy príslušného vzdelávacieho programu 

a vzdelávanie žiaka zabezpečovať pedagogickým zamestnancom v domácom prostredí žiaka; 

v závislosti od zdravotného stavu žiaka a po dohode so zákonným zástupcom je možné 

kombinovať ho aj s nepravidelnou účasťou žiaka na vzdelávaní v škole.  

 Pedagogické postupy a prístup ku každému žiakovi s pervazívnymi vývinovými poruchami 

(Aspergerov syndróm, detský autizmus a ďalšie), ktorých stav výrazne ovplyvňujú a zhoršujú 

rôzne, aj nepredvídateľné vplyvy prostredia a reakcie osôb (pedagogických zamestnancov, 

spolužiakov a i.), je nevyhnutné konzultovať s CŠPP, ktoré má žiaka vo svojej evidencii 

a dôsledne dodržiavať odporúčania psychológa a špeciálneho pedagóga.  

 Odporúča sa zapájať zákonných zástupcov všetkých detí do komunitných aktivít školy 

podieľajúcich sa na výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. 

 

 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/ucebnicemetodiky-publikacie/rozvijajuci_program.pdf
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Výchovné poradenstvo 
 

 Zavádzať aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s dôrazom na 

stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia (napr. konštruktivistické 

metódy).  

 Vytvárať priaznivú klímy školy a formovať priateľské a empatické vzájomné vzťahy medzi 

pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi.  

 Odstraňovať bariéry vo vzdelávaní menej úspešných žiakov dôsledným vypracovaním systému 

včasného varovania o rizikových skupinách a uplatňovaním systému ich podpory, identifikovať 

faktory vedúce k predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky, pomáhať im pri prekonávaní 

prekážok vytvorených vzdelávacím systémom. 

 Pravidelne vykonávať autoevalváciu, ale aj externú evalváciu so zámerom zlepšenia procesov 

riadenia a zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania. 

 Aktívne podporovať účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov. 

 

Kariérové poradenstvo 

 

 Vypracovať strategický plán kariérového poradenstva a zabezpečovať jeho realizáciu 

permanentne a cielene už od ročníkov primárneho vzdelávania.  

 Vytvoriť účinný informačný a podporný systém smerom k zákonným zástupcom a žiakom pri 

voľbe ich ďalšieho štúdia, systematicky koordinovať spoluprácu výchovných, kariérových 

poradcov, triednych učiteľov, zákonných zástupcov a ostatných relevantných osôb.  

 Identifikovať špecifiká kariérového vývinu žiakov z ohrozených skupín pri ich rozhodovaní 

o ich ďalšom štúdiu, využívať všeobecne prístupné nástroje, metodiky, testy a spoluprácu 

s inými odborníkmi.  

 Spolupracovať so SŠ poskytujúcimi duálne vzdelávanie, zamestnávateľmi a ÚPSVaR s cieľom 

vzbudiť záujem žiakov o študijné a učebné odbory v súvislosti s požiadavkami trhu práce. 

Rešpektovať individuálne záujmy a danosti jednotlivých žiakov.  

 Na SOŠ vytvárať ŠkVP pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľom, 

s ktorým majú uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní. Informácie súvisiace so vstupom 

SOŠ do systému duálneho vzdelávania sú na webových sídlach stavovských a profesijných 

organizácií s vecnou príslušnosťou k odborom vzdelávania, a na www.dualnysystem.sk.  

 Podporovať zvyšovanie odborných kompetencií výchovného poradcu, kariérového poradcu 

a školského poradcu a ich vzájomnú spoluprácu a koordináciu 

 Informácie, ktoré môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy http://mapaskol.iedu.sk.  

 Informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl 

nájdete na https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednychskolach/. Detailnejšie 

analýzy nezamestnanosti absolventov stredných škôl sú dostupné na 

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267.  

 Súhrnné informácie o možnostiach štúdia na stredných školách v nasledujúcom školskom roku 

prináša pravidelne aktualizovaný súbor publikácií: „Ako na stredné školy?“ zverejnený na 

webstránke https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo.html?page_id=10267.  

 Informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho 

vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.  

 ŠVS poskytujú spracované informácie z prechodu žiakov zo ZŠ na SŠ: www.svs.edu.sk.  

 Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre školský rok 2021/2022 sú zverejnené na 

www.minedu.sk.  

 Zoznam študijných odborov a učebných odborov SŠ, ktoré sa budú experimentálne overovať 

v školskom roku 2020/2021 a ktorých experimentálne overovanie bude ukončené dňa 31. 

augusta 2020 je zverejnený na webstránke ministerstva https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-

experimentalneho-overovania-odborovvzdelavania-v-strednych-odbornych-skolach-v-

slovenskej-republike-v-skolskom-roku20182019-10-januara-2020/.  

http://mapaskol.iedu.sk/
https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednychskolach/
https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page_id=10267
https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalneskolstvo.html?page_id=10267
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.dualnysystem.sk/
http://www.svs.edu.sk/
http://www.minedu.sk/
https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-experimentalneho-overovania-odborovvzdelavania-v-strednych-odbornych-skolach-v-slovenskej-republike-v-skolskom-roku20182019-10-januara-2020/
https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-experimentalneho-overovania-odborovvzdelavania-v-strednych-odbornych-skolach-v-slovenskej-republike-v-skolskom-roku20182019-10-januara-2020/
https://www.minedu.sk/vyhodnotenie-experimentalneho-overovania-odborovvzdelavania-v-strednych-odbornych-skolach-v-slovenskej-republike-v-skolskom-roku20182019-10-januara-2020/
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 Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 

potreby trhu práce a aktuálny Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad 

rozsah potrieb trhu práce platné pre prvé ročníky v školskom roku 2020/2021 sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-aucebnych-odborov-s-nedostatocnym-

poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-azoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-

odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhuprace-31-januar-2020/.   

 Nová právna úprava o kariérovom poradenstve (platná od 1.9.2019) 

https://www.minedu.sk/zmeny-v-karierovom-poradenstve-v-systeme-regionalnehoskolstva-od-

192019/.  

 Vzdelávanie kariérových poradcov v rámci projektu Národného projektu VÚDPaP 

„Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce” 

https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-aporadenstve-v-

skolach/. 

 Informácie, ktoré môžu pomôcť pri podpore zvyšovania odborných kompetencií kariérového 

poradcu a rozvoji služieb celoživotného poradenstva: www.euroguidance.sk. 

 Vzdelávacie aktivity, ktoré realizuje IUVENTA: www.iuventa.sk a 

https://www.pracasmladezou.sk/index.php/calendar/.  

 Nástrojom zefektívnenia kariérového poradenstva je aj výstup národného projektu VÚDPaP 

www.komposyt.sk. 

 Zapojiť sa do aktivít Európskeho týždňa odborných zručností. Uskutoční sa 9. – 13. novembra 

2020 v Berlíne a hlavnou témou bude excelentné odborné vzdelávanie a príprava 

v environmentálnej a digitálnej oblasti. Informácie: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261#section_event, prezentácia 

slovenských podujatí bude možná aj prostredníctvom stránky ŠIOV www.tyzdenzrucnosti.sk   

až do konca roka 2020. 

 

Prevencia a bezpečnosť, ľudské práva, práva detí, mediálna výchova, zdravý životný štýl 
 

 Prevenciu drogových závislostí, prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako 

integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho CPPPaP. 

 Zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k zdravému 

životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia. 

 Podporovať vzdelávania učiteľov v témach na podporu aktívneho životného štýlu a trvalo 

udržateľného správania. 

 Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania; 

odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov a uplatňovať účinné 

prostriedky na oslabenie ich vplyvu. Informovať bezodkladne zákonných 20 zástupcov žiakov 

o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu.  

 Vypracovať vlastné programy prevencie šikanovania v súlade so Smernicou č. 36/2018 

k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 

https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf.   

 Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či 

iného rizikového správania a u pedagogických a odborných zamestnancov ich povedomie 

o trestnoprávnej zodpovednosti v prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.  

 V súlade so smernicou č. 36/2018 vyhotovovať zápis o riešení šikanovania (bude sa realizovať 

zber údajov v tejto oblasti).  

 S cieľom zabrániť poskytovaniu alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť 

k narušovaniu mravnosti, alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo 

k ďalším formám intolerancie, umožniť osobám, ktoré nie sú zamestnancami školy, účasť na 

vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. Vopred si 

preveriť ponúkané preventívne aktivity a programy. Riaditeľ školy sa môže v prípade potreby 

preverenia informácií obrátiť na cirkevný odbor Ministerstva kultúry SR, občianske združenie 

Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt. Odporúčame využívať ponuku preventívnych 

https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-aucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-azoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhuprace-31-januar-2020/
https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-aucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-azoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhuprace-31-januar-2020/
https://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-aucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-azoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhuprace-31-januar-2020/
https://www.minedu.sk/zmeny-v-karierovom-poradenstve-v-systeme-regionalnehoskolstva-od-192019/
https://www.minedu.sk/zmeny-v-karierovom-poradenstve-v-systeme-regionalnehoskolstva-od-192019/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-aporadenstve-v-skolach/
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/inovativne-prvky-v-karierovej-vychove-aporadenstve-v-skolach/
http://www.euroguidance.sk/
http://www.iuventa.sk/
https://www.pracasmladezou.sk/index.php/calendar/
http://www.komposyt.sk/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261#section_event
http://www.tyzdenzrucnosti.sk/
https://www.minedu.sk/data/att/16073.pdf
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aktivít ponúkaných CPPPaP a ďalšími odbornými pracoviskami poradenských služieb 

a preventívnych služieb v regióne.  

 Poskytnúť rodinám žiakov, u ktorých sa vyskytli prejavy rizikového správania, stali sa obeťami 

násilia, prejavujú samovražedné sklony (či už v škole alebo doma), príp. majú iný problém, 

kontakt na regionálne CPPPaP za účelom zabezpečenia psychologickej podpory pre žiakov 

a ich rodiny a odborného poradenstva pre pedagogických zamestnancov školy.  

 V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 

2021 realizovať besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce 

v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou 

prácou, ako aj preventívne kampane.  

 V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji 

proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, 

ako aj s Dohovorom Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym 

zneužívaním detí zabezpečiť veku primeraným spôsobom informovanosť o rizikách sexuálneho 

zneužívania a vykorisťovania detí, ako aj o rizikách detskej pornografie a obchodovania 

s deťmi. 

 Odporúčania a nástroje na monitorovanie problémových situácií v triede a škole sú na 

https://www.komposyt.sk/pre-odbornikov/psychologicka-cinnost/prevencia.  

 Oddelenia prevencie Policajného zboru, krajských koordinátorov prevencie (ďalej len 

„preventisti“), https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-

prevenciekriminality.  

  Obchodovanie s ľuďmi: http://bezpre.mpc-

edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodickyportal/metodicke-podnety/,  www.obchodsludmi.sk,   

www.novodobiotroci.sk, www.prevenciakriminality.sk. 

  Všetci to robia!, K prevencii v škole a DVD „Alkohol skrytý nepriateľ“ – 

metodickopreventívne publikácie v tlačenej i elektronickej podobe 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-kprevencii-

skole.html.   

 Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania detí a žiakov – 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-ktvorbe-strategie-

skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html.  

 „Škola bez nenávisti“ - prevencia šikanovania, kyberšikanovania a nenávistných prejavov na 

ZŠ a SŠ. Školám, ktoré splnia určené podmienky, bude udelený certifikát kvality „Škola bez 

nenávisti“: https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej.   

 O bezpečnom používaní internetu odporúčame využívať napríklad tieto webové sídla: 

www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk.  

 Text Školská socializácia a nové výzvy v prevencii, o nových výzvach v prevencii 

nežiaduceho, rizikového správania žiakov a zároveň rámcové metodické odporúčania, ako na 

ne reagovať. http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-

nove-vyzvy-prevencii.pdf.   

 CVTI SR vydáva časopis Prevencia zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov 

v rezorte školstva https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-

oskolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276. 

  Záverečné správy z výskumov v oblasti prevencie sú zverejnené na https://www.cvtisr.sk/cvti-

sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-aprevencia/vyskum-v-oblasti-

prevencie.html?page_id=10278.  

 Informácie a odporúčania z výskumu CVTI SR „Význam internetu a sociálnych sietí v živote 

žiakov základných a stredných škôl“ https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf.  

 Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy. 

 Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným 

znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežných triedach ZŠ (ide nielen o žiakov s „viditeľným“ 

https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevenciekriminality
https://www.minv.sk/?kontakty-na-krajskych-koordinatorov-prevenciekriminality
http://bezpre.mpc-edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodickyportal/metodicke-podnety/
http://bezpre.mpc-edu.sk/,www.statpedu.sk/sk/metodickyportal/metodicke-podnety/
http://www.obchodsludmi.sk/
http://www.novodobiotroci.sk/
http://www.prevenciakriminality.sk/
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-kprevencii-skole.html
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vsetci-robia-kprevencii-skole.html
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-ktvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/vychodiska-ktvorbe-strategie-skoly-prevencii-rizikoveho-spravania-deti-ziakov.html
https://www.iuventa.sk/sk/Projekty/skola-bez-nenavisti.alej
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf
http://www.statpedu.sk/files/sk/publikacnacinnost/metodiky/skolska-socializacia-nove-vyzvy-prevencii.pdf
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-oskolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-oskolstve/vyskumy-a-prevencia/casopis-prevencia.html?page_id=10276
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-aprevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-aprevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278
https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/vyskumy-aprevencia/vyskum-v-oblasti-prevencie.html?page_id=10278
https://www.minedu.sk/data/att/16075.pdf
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znevýhodnením, avšak aj o žiakov s vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity 

a pozornosti a pod.), ktorí sa často stávajú obeťami nevhodných a nenávistných prejavov zo 

strany spolužiakov, príp. sú vyčleňovaní z kolektívu. 

 Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, 

podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím, ako 

aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce. 

 Projekt Kam vedie nacionalizmus a extrémizmus? – prevencia radikalizácie mládeže na 

podklade študijnej cesty na Balkán a putovnej výstavy k téme vojen v bývalej Juhoslávii: 

https://cep.sk/kam-vedie-nacionalizmus-a-extremizmus/.  

 Vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho 

a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť deťom a žiakom porozumieť iným 

kultúram), 

 Inšpiráciou pre základy mediálnej gramotnosti môže byť aj nestranná iniciatíva Zvolsi.info, 

ktorá má na Slovensku veľmi užitočnú mnemotechnickú pomôcku FANTOMAS, ktorá zahŕňa 

najčastejšie manipulatívne techniky a spôsoby, ako sa im v informačnom svete vyhýbať. 

Bližšie informácie na: https://zvolsi.info/sk/fantomas/. 

 Aflatoun – program na rozvíjanie sociálnej a finančnej gramotnosti detí v predškolskom veku: 

http://osf.sk/socialno-financne-vzdelavanie-aflatoun/.  
 

Starostlivosť o odborných zamestnancov a vzdelávanie 
 

 Na http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf je s cieľom ochrany pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov zverejnená Praktická príručka k ochrane práv pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca. 

 Ministerstvo vydalo a zverejnilo Etický kódex pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov na https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-

odbornych-zamestnancov/, ktorý si môžu školy a školské zariadenia rozpracovať vo svojich 

pracovných poriadkoch v súlade so zameraním školy alebo školského zariadenia.  

  Kvalifikačné predpoklady pedagogických a odborných zamestnancov sa posudzujú podľa 

nových predpisov – zákona 138/2019 Z. z. a vyhláška 1/2020 Z. z.  

  Ak zamestnanec nesúhlasí s posúdením svojej kvalifikácie, môže sa odvolať v prvom stupni na 

OÚ v sídle kraja, v druhom stupni na MŠVVaŠ SR.  

 Akreditované programy kontinuálneho vzdelávania na základe rozhodnutia vydaného do 31. 

augusta 2019 strácajú platnosť uplynutím doby, na ktorú boli vydané, najneskôr 31. decembra 

2020, zoznam akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania je zverejnený na webovej 

stránke https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelovvzdelavania-pedagogickych-

zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/.  

 Dištančné formy vzdelávania využiť pri vzdelávaní pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov (možnosť vytvárať skupiny z celej SR, zabezpečiť skúseného 

a vysokokvalifikovaného školiteľa, znižovanie finančných nákladov a času), aj pri 

organizovaní porád. 

 Využívať nový portál Europass, ktorý bude mať rozšírenejšie funkcie v snahe čo najlepšie 

podporovať jednotlivcov pri budovaní svojho profesijného portfólia a prezentácii zručností 

získaných počas života. Viac informácií bude dostupných na www.europass.sk 

 Podporovať účasť pedagogických a odborných zamestnancov na vzdelávaní so zameraním na 

demokratické občianstvo a ľudské práva v záujme dosahovania multietnických 

a multikultúrnych kompetencií učiteľov. 

 MPC vydáva odborno-metodický časopis Pedagogické rozhľady, link: 

https://mpcedu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod a odborno-metodický občasník 

BIGECHE, link: https://mpc-edu.sk/casopis/bigeche/uvod na prezentovanie príkladov dobrej 

praxe 
 

 

https://cep.sk/kam-vedie-nacionalizmus-a-extremizmus/
https://zvolsi.info/sk/fantomas/
http://osf.sk/socialno-financne-vzdelavanie-aflatoun/
http://www.minedu.sk/data/att/9125.pdf
https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/eticky-kodex-pedagogickych-zamestnancova-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelovvzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelovvzdelavania-pedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
http://www.europass.sk/
https://mpcedu.sk/casopis/pedagogicke-rozhlady/uvod
https://mpc-edu.sk/casopis/bigeche/uvod
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ZAMERANIE ČINNOSTI 
 

1. V oblasti učenia a vzdelávania: psychologickú diagnostiku žiakov počas školskej dochádzky, 

diagnostikovanie charakteru a príčin školskej neúspešnosti, na učenie sa pod svoje možnosti, na 

podporu výkonovej a obsahovej motivácie a spôsobu učebnej činnosti. 

2. V oblasti starostlivosti o nadaných, talentovaných a tvorivých žiakov a študentov: na 

odhaľovanie potencionalít a pomoc pri riešení osobnostných a psychosociálnych problémov 

nadaných žiakov, podpora nadania v školskom prostredí, edukovanie pedagogických 

zamestnancov v oblasti nadania. 

3. V oblasti psychologického a výchovného poradenstva pre deti a mládež so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami: na deti a mládež s charakterom ZZ – so zdravotným, 

mentálnym, zmyslovým a somatickým postihnutím ai: diagnostika školskej zrelosti, 

rediagnostika a poradenstvo pri vzdelávacích a výchovných ťažkostiach, pri profesijnej 

orientácii a zaraďovaní žiakov do škôl a odborov, pri integrácii zdravotne postihnutých a pod. 

4. V oblasti školskej a profesijnej orientácie: na pomoc pri životnom plánovaní, voľbe štúdia, 

povolania a pracovného uplatnenia. Práca s informáciami – so zreteľom na školské a profesijné 

záujmy žiakov a študentov, informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na zvolenej škole, 

o požiadavkách prijatia na štúdium, o trhu práce a pod. Individuálna a skupinová práca so 

žiakmi s problémami v profesijnom vývine. 

5. V oblasti sociálnych vzťahov: na riešenie adaptačných a socializačných problémov, 

začleňovanie sa do sociálnych štruktúr a vzťahov – práca s problémovými triedami, riešenie 

problémov komunikácie a sebaregulácie – v rodine, so školskými a inými autoritami, 

s rovesníkmi, s druhým pohlavím a pod. 

6. V oblasti optimalizácie vývinu osobnosti a psychoterapie: na pomoc pri akútnych 

záťažových a krízových situáciách – závažné traumy a konflikty, zmeny zdravotného stavu – 

vlastné, v rodine, subjektívne prežívanie ťažkosti – tréma, zajakávanie, úzkostné stavy, fóbie, 

závislosti, ťažkosti neurotického charakteru, problémy v sebaprijatí, sebahodnotení 

a sebarealizácie, psychosomatické ťažkosti, identita osobnosti, depresívne stavy, suicidiálne 

tendencie a pod. Riešenie problémov v rámci individuálnej a skupinovej psychoterapie, rodinnej 

terapie. V tejto oblasti úzko spolupracovať so zdravotníckymi a inými odbornými zariadeniami. 

7. V oblasti poradenstva pri riešení sociálno-patologických javov: detekcia závislosti a iných 

sociálno-patologických javov, skupinové poradenské aktivity zamerané na formovanie postojov 

k drogám a zdravému spôsobu života, poradenstvo pre jednotlivcov, ktorí prišli do kontaktu 

s drogami, poradenstvo v oblasti šikanovania, delikventného správania, domáceho násilia, 

týrania, zneužívania a pod. 

8. Prieskumné štúdie v oblasti učenia, správania, sociálnych vzťahov, sociálnej patológie a iných 

ukazovateľov podľa špecifických požiadaviek škôl a výchovných poradcov. 

9. Poradenské aktivity pre žiakov, rodičov a pedagogických zamestnancov, zamerané na aktuálne 

otázky a problémy výchovy a vývinu osobnosti, ktoré zabezpečujeme na požiadanie škôl 

a školských zariadení vo svojej spádovej oblasti. 

10. Vzdelávanie a odborno-metodická príprava výchovných poradcov, kariérových poradcov 

a školských psychológov. Podpora multidisciplinárnach tímov v školách a metodická podpora 

riaditeľom škôl. CPPPaP zabezpečuje pre nich v spolupráci s metodicko-pedagogickými 

centrami školenia a odborné semináre, vrátane vydávania metodických a informačných 

materiálov. 

11. Odborné konzultácie pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení, na požiadanie 

aj lekárom a iným orgánom štátnej správy a samosprávy v otázkach psychologického 

a výchovného poradenstva. 

12. Multidisciplinárna spolupráca v starostlivosti o klienta. 
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HLAVNÉ ÚLOHY CPPPaP V OKRESE KOŠICE I 
 

PSYCHOLOGICKÉ, ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ A VÝCHOVNÉ PORADENSTVO 

A STAROSTLIVOSŤ O ŠKOLY  
  

Zabezpečovať včasnú a komplexnú pedagogicko-psychologickú starostlivosť, poradenské 

a metodické služby v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného, profesijného, emocionálneho 

a sociálneho vývinu detí a mládeže až do ukončenia ich prípravy na povolanie.  
   Zodp.:  odborní zamestnanci 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

Pri poradenstve a diagnostike intelektovo nadaných žiakov sústrediť pozornosť na rozvoj celej 

osobnosti, najmä emocionality a sociálnych vzťahov. Súčasťou podpory nadania v školách je aj 

starostlivosť o pedagogických zamestnancov.  
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

 

Uskutočňovať diagnostiku a poradenstvo pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami so záverom vývinovej poruchy učenia a vývinovej poruchy správania. Osobitnú 

pozornosť venovať krízovým intervenciám, žiakom s narušenými sociálnymi vzťahmi, žiakom 

s neurotickými prejavmi a sociálne znevýhodneným žiakom. Pritom úzko spolupracovať 

so zákonnými zástupcami žiakov MDT v škole a so zariadeniami špeciálnopedagogického 

poradenstva. 

   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

 

Postupovať v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 

kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
   Zodp.:  odborní zamestnanci 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

 

V súlade s potrebami škôl a školských zariadení vypracovať Ponukové listy odborných aktivít pre 

materské, základné a stredné školy a plniť objednávky škôl. 
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

V spolupráci so školami orientovať sa na včasné podchytenie, reedukačné, poradenské 

a terapeutické korigovanie rizikových prejavov, čŕt a vlastností detí s problémami v osobnostnom 

vývine. 
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

Poskytovať metodickú pomoc školským psychológom, výchovným poradcom a koordinátorom 

prevencie závislostí na všetkých typoch a stupňoch škôl. 
   Zodp.:  odborní zamestnanci 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 
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Zamerať sa najmä na proces humanizácie človeka a medziľudských vzťahov zameraných na 

osobitné skupiny: týrané, zneužívané a zanedbávané deti a mládež; ohrozené sociálno-

patologickými javmi. 
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

Venovať zvýšenú pozornosť univerzálnej prevencii, systematickému formovaniu a ovplyvňovaniu 

zdravého psychického vývinu s dôrazom na komunikáciu a prosociálne správanie detí a mládeže, 

ako aj na zvýšenú selektívnu prevenciu prostredníctvom individuálnej i skupinovej práce s deťmi 

a mládežou. 
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 

Uvádzať do praxe metodické odporúčania Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave. 
   Zodp.:  vedúci oddelení 

   Termín: šk. rok 2020/2021 

Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

STAROSTLIVOSŤ A VZDELÁVANIE O ZAMESTNANCOV  
 

V súlade so Zákonníkom práce, § 5 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších 

predpisov a zákona 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečovať a organizovať 

priebežné vzdelávanie odborných zamestnancov podľa ponúk a jeho rozsah v súlade s potrebami 

odbornej praxe. 
  Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

  Termín: stály 

   Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Oceňovať tvorivú, vedomostnú a morálnu prosperitu a kompetencie zamestnancov v spolupráci 

s ZO OZ. 
Zodp.: riaditeľ a vedúci odd. 

Termín: stály 

    Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Na ocenenie práce zamestnancov rezortu školstva postupovať v súlade so smernicou Ministerstva 

školstva SR č. 1952/1999-sekr. o morálnom oceňovaní. 
  Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

  Termín: stály  

             Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov ako súčasť ich kariérneho rastu, s cieľom zvyšovania 

kvality výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach v súlade s POP MŠVVaŠ SR.  
 

Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

Termín: stály 

Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Zástupcu odborového zväzu prizývať na gremiálne porady, aktuálne prejednávať náležitosti 

vyplývajúce z legislatívy.  
Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

Termín: stály 

Kontrola: mesačne 2020/2021 
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OBLASŤ RIADENIA 
 

Oboznámiť zamestnancov CPPPaP so Sprievodcom školským rokom 2020/2021 a s aktuálnymi 

zmenami v oblasti príslušnej legislatívy. 
Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 

 

Sústrediť sa na kvalitu riadenia procesu, na dôkladnú analýzu procesu, účelné plánovanie, následnú 

kontrolu a objektívne hodnotenie. V súlade s uvedenými úlohami spracovať dokumentáciu CPPPaP 

a kritéria odmeňovania. 
 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúci odd. 

  Termín: šk. rok 2020/2021 

 Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Realizovať a participovať na projektovej činnosti na pracovisku, vytvárať podmienky pre realizáciu 

projektov, efektívne plánovať projektové činnosti. 
 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúci odd. 

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Zamerať sa na efektívnosť práce a informovanosť na pracovisku. 
 

 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúci odd. 

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

Realizovať spoluprácu a vytváranie partnerstiev s orgánmi štátnej správy, samosprávy, 

mimovládnymi organizáciami, profesijnými združeniami a pod. 
 

 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúci odd. 

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2020/2021 
 

 

ODDELENIE PORADENSTVA OSOBNOSTNÉHO VÝVINU, 

PSYCHOTERAPIE A SUPERVÍZIE 
 

Hlavné úlohy oddelenia: 
 

1.  Psychologické poradenstvo a diagnostika pri posudzovaní školskej pripravenosti detí 

v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. 
 

2.  Sledovať a usmerňovať vývin a výchovu detí v predškolskom veku. Úzko spolupracovať 

s pedagogickými zamestnancami v MŠ, konzultovať a zosúladiť vzájomné očakávania týkajúce 

sa najmä detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s rodičmi. Vykonať kontrolné 

psychologické vyšetrenia detí s odloženou školskou dochádzkou a pred ich zaškolením.  
 

3.  Psychologické poradenstvo pre žiakov so zameraním na optimalizáciu osobnostného vývinu 

/identifikácia a využívanie schopností a zručností vzhľadom k požiadavkám škôl a v oblasti 

sebarealizácie a životného plánovania žiakov ZŠ a SŠ. 
 

4.  Osobitnú pozornosť venovať žiakom profesijne nevyhraneným, nezrelým a žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacím potrebami, v oblasti špecifických porúch učenia 

a v oblasti rediagnostiky a preradenia na iný druh školy. 
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5.  Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre deti a žiakov v oblasti záťažových a krízových 

situácií, subjektívne prežívaných ťažkostí, konfliktov, problémov v sebaprijatí, sebahodnotení, 

v oblasti sebarealizácie, učenia a pri vzdelávacích ťažkostiach detí a mládeže.  
 

6.  Poskytovať psychologické poradenstvo deťom a mládeži v oblasti sociálnych vzťahov, pri 

riešení adaptačných a socializačných problémov a začleňovaní sa do sociálnych 

štruktúr, vzťahov a činnosti v duchu humanizácie, eliminácie foriem diskriminácie, 

intolerancie, agresivity, rasizmu a iné.  
 

7.  Pre žiakov ZŠ, SŠ zabezpečovať psychologické poradenstvo v rámci sekundárnej prevencie 

zamerané na oblasť riešenia sociálno-patologických javov a na poradenské aktivity zamerané 

na formovanie postojov k zdravému spôsobu života a mentálnemu zdraviu detí a mládeže. 
 

8.  Spolupracovať so školami v oblasti práce so žiakmi so špecifickým intelektovým nadaním, 

poskytovať psychologické poradenstvo v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. 
 

9.  Poskytovať psychologickú pomoc a poradenstvo deťom a mládeži zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. 
 

10.  Osobitnú pozornosť venovať krízovým intervenciám žiakom s narušenými sociálnymi 

vzťahmi, žiakom s neurotickými prejavmi a  sociálne znevýhodneným žiakom. Spolupracovať 

so zákonnými zástupcami detí a mládeže. 
 

11.  Metodicko – konzultačná spolupráca a vzdelávanie výchovných poradcov, koordinátorov 

prevencie, školských psychológov, psychologické poradenstvo pre pedagógov a rodičov. 
 

12.  Kontinuitne plniť úlohy, zabezpečovať administratívne a štatisticky funkčnosť spojenú 

s evidenciou klientely. 
 

13.  Prihliadať na odborný rast formou štúdia, seminárov, výcvikov, školení a aktivizáciou 

v projektovej činnosti a iných formách vzdelávania. 
 

14.  Informovať verejnosť o výsledkoch práce pedagogicko-psychologického poradenstva 

publikačnou činnosťou, účasťou na podujatiach. 
 

15.  Supervízia pre CPPPaP Košického kraja. 

 

Poradenská, diagnostická činnosť v osobnostnom vývine,  

terapeutická a supervízna činnosť 
 

Psychologické poradenstvo a terapia        
a) adaptačné a socializačné problémy, 

b) starostlivosť pre deti so ŠVVP, 

c) poradenstvo rodičom v oblasti výchovných, emocionálnych a vývinových problémov detí, 

d) poradenstvo rodičom zamerané na podporu rozvoja vzdelávacieho, emocionálneho 

     i sociálneho vývinu detí pred nástupom do ZŠ, 

e) terapia hrou, 

f)  terapia rozprávkou 

g) filiálna terapia – tréning rodičovských zručností, 

i) podľa konkrétnej požiadavky MŠ.      
Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
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Skupinové aktivity v podmienkach MŠ 
a) Podpora zdravého životného štýlu 

b) Svet hodnôt 

c) Sociálna percepcia, teambuilding  

d) Podporný program formou despitáže zameraný na prípravu pre vstup do ZŠ podľa 

konkrétnej    požiadavky MŠ      
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Rozvojový program – „Trieda plná pohody“. Program je zameraný na možnosť rozvoja osobnosti 

dieťaťa v predškolskom veku za pomoci využitia konkrétnych hier a aktivít na rozvoj prosociálnej 

výchovy. Program pozostáva z 5 stretnutí po 45 minút. Je určený pre deti od 4 rokov. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Rozvojový program – „Budúci školák“. Program je zameraný na včasnú starostlivosť v podobe 

podpory celostného osobnostného rozvoja dieťaťa, tzn. rozvoj poznania, emocionality, sociability, 

tvorivosti, formovanie životných kompetencií a zvládanie vlastných emócií.  Program pozostáva 

z piatich stretnutí po 45 minút. Je určený predškolákom. 
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Rozvojový program – „Jednou nohou v škole“. Program je zameraný najmä na emocionálnu 

a sociálnu stránku osobnosti dieťaťa predškolského veku. Aktivity rozdelené do 5 stretnutí 

trvajúcich 45 minút sú zamerané na rozvoj prosociálneho správania, kooperácie, sebaovládania, 

zdieľanie myšlienok a pocitov s druhými i na podporu tvorivého myslenia 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Program zameraný na tréning životných zručností – „Tréning rodičovských zručností“. 

Program je zameraný na predchádzanie problémov vo výchove tým, že pomáha rodičom 

porozumieť potrebám dieťaťa. Ide o špeciálny 10-týždňový tréningový program pre rodičov, ktorý 

pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom použitím hrovej polhodiny raz za týždeň.  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia v oblasti optimalizácie vývinu 

žiaka v spolupráci s rodičmi a pedagógmi so zameraním na: 

a) rozvíjanie osobnostných dispozícií 

b) životné smerovanie, sebarealizáciu  

c) ťažkosti v sebaprijatí a sebahodnotení    Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia v oblasti optimalizácie 

citového a sociálneho vývinu v spolupráci s rodičmi a pedagógmi so zameraním na: 

a) prekonávanie citových problémov žiakov a zvládanie emócií  

b) zvládanie záťažových a krízových životných situácií 

c) prijímanie a dávanie kladnej a negatívnej spätnej väzby (kritiky), prácu so sebakritikou   
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 d) problémy v sociálnych vzťahoch a v komunikácii 

  Napr.: problémy v komunikácii s učiteľom, rodičom, spolužiakom 

e) vzájomné porozumenie rodičov a dieťaťa  

      f) krátkodobú krízovú intervenciu    Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia pre nadaných žiakov 

v spolupráci  s rodičmi a pedagógmi: 

a) identifikácia nadaných žiakov 

b) poradenstvo pri výbere nadaných žiakov (matematické triedy, prírodovedné, jazykové,…) 

c) individuálne psychologické poradenstvo  pre nadaných žiakov  a ich rodičov, pedagógov 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

          Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Teambuilding – skupinová aktivita realizovaná interaktívnou formou zameraná na budovanie 

kolektívnych vzťahov a rozvoj triedy ako jednotného tímu; orientácia na hľadanie a presadenie 

silných prvkov kolektívu.  
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Môj svet hodnôt – práca so skupinou zameraná na posilňovanie hodnotového systému žiakov  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Preventívno-intervenčný program – „WOWW prístup“. (Insoo Kim Berg, Lee Shilts). Podstatou 

programu je identifikovať také prejavy žiakov a pedagóga, ktoré napomáhajú dobrej kooperácii. Na 

základe pozorovania a následnej diskusie priamo počas vyučovacieho procesu sú podporované 

žiaduce formy interakcie žiakov medzi sebou i voči pedagógovi. Je vhodný najmä pre problémové 

triedy. 
Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Program – „Výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova“. Podstatou programu je 

rozvoj kompetencií v oblasti vyrovnaného sebavedomia, citovej zrelosti, sociálnej zrelosti ako 

predpokladov pre budúci manželský život a riešenie vzťahových otázok a komunikácie 

v partnerstve.     
Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ na základe § 79 ods. 4 

najmenej jedenkrát ročne zabezpečiť pedagogickým zamestnancom v pracovnom čase:  

a) Preventívne psychologické poradenstvo, v rámci ktorého ponúkame prednášky a diskusie na 

školou zvolené témy. (Potrebná konzultácia s kontaktným psychológom.)  

b) Absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov v podobe ponúkaných modulov. 
Zodp.: vedúci oddelenia 
Termín: stály 
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Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov  Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Účasť psychológa na rodičovských združeniach (predstavenie služieb CPPPaP, v spolupráci so 

školou oboznámenie rodičov s aktivitami počas školského roka, riešenie aktuálnych problémov) – 

žiadať priebežne počas školského roka. 
Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Účasť psychológa a/alebo špeciálneho pedagóga na pedagogických radách a aktivity odborno-

metodického charakteru podľa špecifických požiadaviek škôl v súčinnosti s príslušnými 

zložkami systému výchovného poradenstva na školách (napr. výchovný poradca) – žiadať 

priebežne počas školského roka. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

CPPPaP poskytuje ďalším zložkám systému výchovného poradenstva na školách na základe 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie: 

a) poradenstvo a metodickú pomoc pre výchovného poradcu, 

b) poradenstvo a metodickú pomoc pre kariérového poradcu, 

c) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského psychológa, 

d) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špeciálneho pedagóga, 

e) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní  

        (koordinátora prevencie), 

f) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špecialistu vo výchove a vzdelávaní  

         (starostlivosť o deti a žiakov so SZP), 

g) poradenstvo a metodickú pomoc pre sociálneho pedagóga,  

h) poradenstvo a metodickú pomoc pre liečebného pedagóga. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

        Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Riadiaca činnosť 
 

Zabezpečovať koordináciu pracovných činností v oddelení v oblasti plnenia požiadaviek škôl, ktoré 

sú v našej územnej pôsobnosti na základe objednávok a podľa aktuálnych potrieb škôl. 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Na gremiálnych poradách, operatívnych poradách a poradách oddelenia aktívne sa prezentovať, 

informovať a podieľať sa na riešení aktuálnych úloh súvisiacich s plnením odborných činností 

CPPPaP.       
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
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Realizovať v oddelení operatívne a pracovné porady s cieľom informovať, koordinovať prácu 

v rámci oddelenia a zabezpečovať tak plnenie aktuálnych úloh a požiadaviek škôl.  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Priebežne prihliadať na plnenie plánu kontrolnej činnosti, vyhodnocovať a informovať riaditeľa 

o plnení úloh vyplývajúcich z plánu činnosti CPPPaP. 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Vyhodnocovanie individuálnych plánov a plánov kontrolnej činnosti v školskom roku 2020/2021 

s prihliadaním na koncepčné zameranie CPPPaP metodicko-organizačné pokyny a platné vyhlášky. 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Odborný rast zamestnancov 
 

Aktívne sa prezentovať na školeniach, seminároch, konferenciách, výcvikoch organizovaných 

CPPPaP a inými inštitúciami a tiež na kluboch a poradách zameraných na vzdelávanie výchovných 

poradcov a koordinátorov prevencie a školských psychológov.  
Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

V školskom roku 2020/2021 naďalej sa odborne vzdelávať a získavať nové poznatky formou štúdia 

odbornej literatúry, na interných seminárov, z internetu a spoluprácou s inštitúciami. Prihliadať na 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na školách a prezentáciu CPPPaP na verejnosti. 
 

Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

V školskom roku 2020/2021 pokračovať v prezentácii odborných skúseností v médiách, odborných 

časopisoch a iné.     
Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Aktívne sa zapojiť do projektovej činnosti podľa aktuálnych možností CPPPaP. 
 

Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
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ODDELENIE PORADENSTVA VZDELÁVACIEHO VÝVINU 

A PORADENSTVA V KARIÉROVOM VÝVINE 
 

Hlavné úlohy oddelenia: 
 

1. Psychologické poradenstvo a diagnostika pri posudzovaní školskej pripravenosti detí 

v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. 
 

2. Sledovať a usmerňovať vývin a výchovu detí v predškolskom veku. Úzko spolupracovať 

s pedagogickými zamestnancami v MŠ, konzultovať a zosúladiť vzájomné očakávania 

týkajúce sa najmä detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou a s rodičmi. Vykonať 

kontrolné psychologické vyšetrenia detí s odloženou školskou dochádzkou a pred ich 

zaškolením. 
 

3. Psychologické poradenstvo pre žiakov so zameraním na optimalizáciu osobnostného vývinu 

/identifikácia a využívanie schopností a zručností vzhľadom k požiadavkám škôl a v oblasti 

sebarealizácie a životného plánovania žiakov ZŠ a SŠ. 
 

4. Osobitnú pozornosť venovať žiakom profesijne nevyhraneným, nezrelým a žiakom so 

špeciálnymi výchovnými a vzdelávacím potrebami, v oblasti špecifických porúch učenia 

a v oblasti rediagnostiky a preradenia na iný druh školy. 
 

5. Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre deti a žiakov v oblasti záťažových 

a krízových situácií, subjektívne prežívaných ťažkostí, konfliktov, problémov v sebaprijatí, 

sebahodnotení, v oblasti sebarealizácie, učenia a pri vzdelávacích ťažkostiach detí 

a mládeže.  

6. Poskytovať psychologické poradenstvo deťom a mládeži v oblasti sociálnych vzťahov, pri 

riešení adaptačných a socializačných problémov a začleňovaní sa do sociálnych 

štruktúr, vzťahov a činnosti v duchu humanizácie, eliminácie foriem diskriminácie, 

intolerancie, agresivity, rasizmu a iné. 
 

7. Pre žiakov ZŠ, SŠ zabezpečovať psychologické poradenstvo v rámci sekundárnej prevencie 

zamerané na oblasť riešenia sociálno-patologických javov a na poradenské aktivity 

zamerané na formovanie postojov k zdravému spôsobu života a mentálnemu zdraviu detí 

a mládeže. 
 

8. Spolupracovať so školami v oblasti práce so žiakmi so špecifickým intelektovým nadaním, 

poskytovať psychologické poradenstvo v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. 
 

9. Poskytovať psychologickú pomoc a poradenstvo deťom a mládeži zo sociálne 

znevýhodneného prostredia v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. 
 

10. Osobitnú pozornosť venovať krízovým intervenciám žiakom s narušenými sociálnymi 

vzťahmi, žiakom s neurotickými prejavmi a sociálne znevýhodneným žiakom. 

Spolupracovať so zákonnými zástupcami detí a mládeže. 
 

11. Metodicko-konzultačná spolupráca a vzdelávanie výchovných poradcov, koordinátorov 

prevencie, školských psychológov, psychologické poradenstvo pre pedagógov a rodičov. 
 

12. Kontinuitne plniť úlohy, zabezpečovať administratívne a štatisticky funkčnosť spojenú 

s evidenciou klientely. 
 

13. Prihliadať na odborný rast formou štúdia, seminárov, výcvikov, školení a aktivizáciou 

v projektovej činnosti a iných formách vzdelávania. 
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14. Informovať verejnosť o výsledkoch práce pedagogicko-psychologického poradenstva 

publikačnou činnosťou, účasťou na podujatiach. 

 

 

Poradenská a diagnostická činnosť 
 

Individuálna psychologická diagnostika a psychologické poradenstvo 
a) identifikácia nadania a talentu 

b) včasná intervencia a diagnostika problémového správania 

c) ťažkosti v správaní (emocionálne problémy) 

d) psychosomatické problémy 

e) depistáž a posudzovanie školskej pripravenosti 

f) individuálna diagnostika podľa potreby   Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia v oblasti učenia a správania: 

a) pri adaptačných problémoch žiakov po vstupe na školu 

b) identifikácia príčin školskej neúspešnosti 

c) diagnostika mentálnej úrovne a nadania  

d) zvládanie školských povinností (správne rozvrhnutie času na učenie a na oddych u prvákov) 

e) motivácia k učeniu 

f) ťažkosti v učení 

g) diagnostika, rediagnostika a poradenstvo pre detí so ŠVVP 

h) záškoláctvo   

i) pri adaptačných ťažkostiach pri prechode na II. stupeň Zodp.:  vedúci oddelenia 
Termín: stály  

        Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia pre nadaných žiakov 

v spolupráci  s rodičmi a pedagógmi: 

a) identifikácia nadaných žiakov 

b) poradenstvo pri výbere nadaných žiakov (matematické triedy, prírodovedné, jazykové,…) 

c) individuálne psychologické poradenstvo  pre nadaných žiakov  a ich rodičov, pedagógov 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Individuálna psychologická diagnostika, poradenstvo a terapia pre žiakov 7. ročníka až  9. 

ročníka a pre žiakov stredných škôl so zameraním na kariérový vývin: 

a) identifikácia, rozvoj a efektívne využívanie schopností, výkonových charakteristík 

b) rozvíjanie osobnostných predpokladov 

c) ďalšie študijné zameranie  a rozhodovací proces 

d) sebahodnotenie a sebaposudzovanie úrovne žiakov s dôrazom na ich kariérové zameranie 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Skupinové psychologické poradenstvo v rámci triedneho kolektívu zamerané na: 

a) adaptáciu na nové školské prostredie a štúdijné povinnosti 

b) problémy v učení, motiváciu k učeniu a optimalizáciu denného režimu a efektívne spôsoby 

učenia 
Zodp.:  vedúci oddelenia 
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Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Rozvojový program – „Aby sme si rozumeli“. Program sa zameriava na vytváranie pozitívnej 

klímy triedy s podporou sociálno-emocionálneho rozvoja osobnosti dieťaťa. Aktivity sú zamerané 

na prácu s témami ako atmosféra (klíma) triedy, stanovenie hraníc a pravidiel vo vzťahu, 

zodpovednosť za svoje činy, empatia, otvorenosť, úprimnosť, akceptácia, porozumenie, dôvera, 

priestor pre samostatnosť a tvorivosť, učiteľ ako partner a vzor, právo na vyjadrenie vlastného 

názoru. V tomto programe sú aj informácie pre rodičov a krátke príbehy na čítanie deťom 

v domácom prostredí. Program pozostáva z 8 stretnutí po 45 minút. Je určený 4 – 5 ročným deťom.  
 

Preventívny program – „Aby učenie nebolo mučenie“. Program je zameraný na osvojenie 

a rozvíjanie efektívnych metód učenia sa, ktoré sú jednou z kľúčových kompetencií 

vzdelávania. Cieľom programu je osvojiť si učebné zručnosti, prostredníctvom dotazníkov 

spoznávať ich vlastné učebné predpoklady, rozvoj vnútornej motivácie žiakov. Program pozostáva 

z 5 stretnutí po 45 minút a je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka stredných škôl. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Supervízia pri realizácii screeningu, depistáže a sociometrie – skupinové zisťovania určitých 

problémov výchovným poradcom alebo koordinátorom prevencie v začiatočných štádiách, resp. ich 

odhalenie zamerané na: 

a) oblasť učenia a motivácie k učeniu 

b) oblasť správania 

c) oblasť sebaposudzovania a sebahodnotenia  

d) proforientáciu (profesijná orientácia)   Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ na základe § 79 ods. 4 

najmenej jedenkrát ročne zabezpečiť pedagogickým zamestnancom v pracovnom čase:  

a) Preventívne psychologické poradenstvo, v rámci ktorého ponúkame prednášky a diskusie na 

školou zvolené témy. (Potrebná konzultácia s kontaktným psychológom.)  

b) Absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov v podobe ponúkaných modulov. 
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Odborná konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Účasť psychológa na rodičovských združeniach (predstavenie služieb CPPPaP, v spolupráci so 

školou oboznámenie rodičov s aktivitami počas školského roka, riešenie aktuálnych problémov) – 

žiadať priebežne počas školského roka 
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
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Účasť psychológa a/alebo špeciálneho pedagóga na pedagogických radách a aktivity odborno-

metodického charakteru podľa špecifických požiadaviek škôl v súčinnosti s príslušnými 

zložkami systému výchovného poradenstva na školách (napr. výchovný poradca) – žiadať 

priebežne počas školského roka. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

CPPPaP poskytuje ďalším zložkám systému výchovného poradenstva na školách na základe 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie: 

a) poradenstvo a metodickú pomoc pre výchovného poradcu, 

b) poradenstvo a metodickú pomoc pre kariérového poradcu, 

c) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského psychológa, 

d) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špeciálneho pedagóga, 

e) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní  

        (koordinátora prevencie), 

f) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špecialistu vo výchove a vzdelávaní  

(starostlivosť o deti a žiakov so SZP), 

g) poradenstvo a metodickú pomoc pre sociálneho pedagóga,  

h) poradenstvo a metodickú pomoc pre liečebného pedagóga. Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

RIADIACA ČINNOSŤ 
 

Zabezpečovať koordináciu pracovných činností v oddelení v oblasti plnenia požiadaviek škôl, ktoré 

sú v našej územnej pôsobnosti na základe objednávok a podľa aktuálnych potrieb škôl.  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Na gremiálnych poradách, operatívnych poradách a poradách oddelenia aktívne sa prezentovať, 

informovať a podieľať sa na riešení aktuálnych úloh súvisiacich s plnením odborných činností 

CPPPaP.         

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

Realizovať v oddelení operatívne a pracovné porady s cieľom informovať, koordinovať prácu 

v rámci oddelenia a zabezpečovať tak plnenie aktuálnych úloh a požiadaviek škôl.  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Priebežne prihliadať na plnenie plánu kontrolnej činnosti, vyhodnocovať a informovať riaditeľa 

o plnení úloh vyplývajúcich z plánu činnosti CPPPaP. 
Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
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Vyhodnocovanie individuálnych plánov a plánov kontrolnej činnosti v školskom roku 2020/2021 

s prihliadaním na koncepčné zameranie CPPPaP metodicko-organizačné pokyny a platné vyhlášky. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

ODBORNÝ RAST ZAMESTNANCOV 
 

Aktívne sa prezentovať na školeniach, seminároch, konferenciách, výcvikoch organizovaných 

CPPPaP a inými inštitúciami a tiež na kluboch a poradách zameraných na vzdelávanie VP 

a koordinátorov prevencie a školských psychológov.  
Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

   

V školskom roku 2020/2021 naďalej sa odborne vzdelávať a získavať nové poznatky formou štúdia 

odbornej literatúry, na interných seminárov, z internetu a spoluprácou s inštitúciami. Prihliadať na 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na školách a prezentáciu CPPPaP na verejnosti. 

 

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

V školskom roku 2020/2021 pokračovať v prezentácii odborných skúseností v médiách, odborných 

časopisoch a iné. 
Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

Aktívne sa zapojiť do projektovej činnosti podľa aktuálnych možností CPPPaP. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

 

ODDELENIE PORADENSTVA SOCIÁLNEHO VÝVINU, PREVENCIE 

A METODIKY VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVA 
 

Hlavné úlohy oddelenia: 
 

1. Poradenstvo pri riešení sociálnych potrieb deti a žiakov.  
 

2. Poskytovanie preventívnej, výchovnej a psychologickej starostlivosti deťom a žiakom najmä 

v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu, porúch správania a výskytu sociálno-

patologických javov.  
 

3. Realizácia programov primárnej a sekundárnej prevencie pre deti a mládež s využitím technik 

skupinovej dynamiky, sociálneho učenia, metód sociálneho tréningu s cieľom pozitívne 

ovplyvňovať dificilne, disocialne a asociálne správanie deti a mladistvých. 
 

4. Vykonávať aktivity súvisiace s preventívnou činnosťou v materských školách, základných 

školách a stredných školách základných školách. 
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5. Zabezpečovať sociálne poradenstvo a socioterapiu zameranú na sledovanie a hodnotenie 

správania deti a žiakov.  
 

6. Poskytovať odborne poradenské služby metodickú pomoc výchovným poradcom 

a koordinátorom prevencie, školenia, vzdelávania a tréningy a konzultačnú činnosť pre rodičov, 

zákonných zástupcov a ostatným pedagogickým zamestnancom materských, základných 

a stredných škôl. 
 

7. Organizovať výcviky peer aktivistov, vedenie nácvikov sociálno-psychologických zručností, 

individuálnu a skupinovú diagnostiku, najmä pre oblasť poruchy správania a emócií. 
 

8. Psychologické poradenstvo pre žiakov so zameraním na optimalizáciu osobnostného vývinu 

/identifikácia a využívanie schopností a zručností vzhľadom k požiadavkám škôl a v oblasti 

sebarealizácie a životného plánovania žiakov ZŠ a SŠ. 
 

9. Poskytovať psychologické poradenstvo deťom a mládeži v oblasti sociálnych vzťahov, pri 

riešení adaptačných a socializačných problémov a začleňovaní sa do sociálnych 

štruktúr, vzťahov a činnosti v duchu humanizácie, eliminácie foriem diskriminácie, intolerancie, 

agresivity, rasizmu a iné. 
 

10. Pre žiakov ZŠ, SŠ zabezpečovať psychologické poradenstvo v rámci sekundárnej prevencie 

zamerané na oblasť riešenia sociálno-patologických javov a na poradenské aktivity zamerané na 

formovanie postojov k zdravému spôsobu života a mentálnemu zdraviu detí a mládeže. 
 

11. Osobitnú pozornosť venovať krízovým intervenciám žiakom s narušenými sociálnymi vzťahmi, 

žiakom s neurotickými prejavmi a sociálne znevýhodneným žiakom. Spolupracovať so 

zákonnými zástupcami detí a mládeže. 
 

12. Kontinuitne plniť úlohy, zabezpečovať administratívne a štatisticky funkčnosť spojenú 

s evidenciou klientely. 

13. Prihliadať na odborný rast formou štúdia, seminárov, výcvikov, školení a aktivizáciou 

v projektovej činnosti a iných formách vzdelávania. 
 

14. Informovať verejnosť o výsledkoch práce pedagogicko-psychologického poradenstva 

publikačnou činnosťou, účasťou na podujatiach. 

 

 

Poradenská a diagnostická činnosť v sociálnom vývine a prevencii 
 

Psychologické poradenstvo:    

a) adaptačné a socializačné problémy 

b) raná starostlivosť pre deti so ŠVVP 

c) poradenstvo rodičom v oblasti výchovných, emocionálnych a vývinových problémov detí, 

d) poradenstvo rodičom zamerané na podporu rozvoja vzdelávacieho, emocionálneho 

     i sociálneho vývinu detí pred nástupom do ZŠ, 

e) podľa konkrétnej požiadavky MŠ.  
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Skupinová práca s triedou zameraná na rozvoj: 

a) zdravého životného štýlu  

b) komunikácie a asertivity 

c) sociálnych vzťahov v triede a v kolektíve  
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d) zefektívnenie komunikácie medzi žiakmi a učiteľmi  Zodp.: vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Skupinová práca s triedou zameraná na prevenciu: 

a) látkových závislostí – fajčenie, alkohol, drogy 

b) nelátkových závislostí – internet, sociálne siete, mobily, počitačové hry,  

c) nežiadúcich foriem správania –  agresívne správanie, šikanovanie, riziká kyberšikanovania,  

intolerancia, neprimeraná interpersonálna komunikácia 

d) obchodovania s ľuďmi, riziká a nástrahy v cudzom prostredí (práca a brigády v zahraničí) 

e) vplyvu masmédií na utváranie sebaobrazu a sebahodnotenia – anorexia, bulímia, kult tela a 

pod.  

f) intolerancie, rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a antisemitizmu a podporu ľudských práv 

g) fyzického, psychického a sexuálneho násilia páchaného na deťoch  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Teambuilding – skupinová aktivita realizovaná interaktívnou formou zameraná na budovanie 

kolektívnych vzťahov a rozvoj triedy ako jednotného tímu; orientácia na hľadanie a presadenie 

silných prvkov kolektívu. (Na aktivitu sú potrebné aspoň dve súvislé vyučovacie hodiny, prípadne 

odporúčame zvoliť formu krátkodobého výcviku.)  

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Rozvojový program – „Úspešne v škole“.  Program je zameraný na rozvoj školských zručností 

cez sprostredkované učenie. Je určený najmä na pomoc žiakom, ktorí sa ťažšie adaptujú na školskú 

prácu a kolektív školskej triedy, prípadne deťom po odloženej povinnej školskej dochádzky, 

u ktorých je predpoklad ŠVVP. Program pozostáva z 5 stretnutí po 90 minút.  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Preventívny program – „Open“. Program je zameraný na selektívnu prevenciu realizovanú 

v triednom kolektíve. Obsah stretnutí je špecifikovaný na základe požiadaviek školy (výchovný 

poradca, školský psychológ, koordinátor prevencie), triedneho kolektívu (triedny učiteľ, žiaci) 

a odborných zamestnacov CPPPaP.  
Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 

 

Preventívny program – „SafeTY – Vždy pripojený!“. Program je zameraný na selektívnu 

prevenciu, ktorá sa sústreďuje na rozvoj kritického prístupu vo využívaní informačno-

komunikačných technológií v záujme podpory zdravého životného štýlu, duševného zdravia, 

podpory ľudských práv pred zneužitím, zlepšenia sociálnej klímy medzi mládežou a podporu 

komunikačných a prosociálnych zručností pomocou zážitkových foriem.  
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
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Preventívny program – „Nie sme tolerantní voči netolerancii“. Program je zameraný na 

šikanovanie, kyberšikanovanie, xenofóbiu, rasizmus, diskrimináciu, rozvoj tolerancie pomocou 

kladenia dôrazu na rozvoj komunikačných, životných zručností a budovanie duševného zdravia. 
 

Zodp.:  vedúci oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2020/2021 
 

Preventívny program – „Pozitívnou psychológiou k podpore zdravej mládeže“. Program je 

zameraný na rozvoj osobnosti žiaka v rámci zdravého životného štýlu, zameraný na psychohygienu 

v podobe podpory utvárania zdravého sebaobrazu a sebahodnotenia, upevňovanie triedneho 

kolektívu pomocou teambuildingu, tréning zručností v oblasti správnej komunikácie, asertivity 

a rozvoj hodnotového rebríčka.  
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Preventívny program – „Pripravujeme zodpovednú mládež“. Podstatou programu je prevencia 

u žiakov v oblasti medziľudských vzťahov s dôrazom na sebapoznávanie a poznávanie iných, 

rozvoj medziľudských vzťahov, učenie sa zvládať konflikty a budovať zdravú komunikáciu.  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Preventívny program „Cesta k emocionálnej zrelosti“ – preventívny program vytvorený 

VÚDPaP je zostavený tak, aby cvičeniami a modelovými situáciami prispieval k postupnému 

uvedomovaniu si seba samého a skupinovému prežívaniu najpodstatnejších znakov citovej zrelosti.  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Supervízia pri realizácii screeningu, depistáže a sociometrie – skupinové zisťovania určitých 

problémov výchovným poradcom alebo koordinátorom prevencie v začiatočných štádiách, resp. ich 

odhalenie zamerané na: 

a) prieskum v drogovej problematike – „D“ dotazník (supervízia pri realizácií screeningu) 

b) problémy šikanovania a kyberšikanovania (šikanovanie na internete) – „Š-KŠ“ dotazník 

c) užívanie a závislosť na mobiloch, internete a počítačových hrách – „IT“ dotazník 

d) iné výchovno-vzdelávacie ukazovatele 

e) sociometriu (meranie štruktúry sociálnych vzťahov v triede - potrebný informovaný súhlas 

rodiča) 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

PEER program – rovesnícky program zameraný na prípravu žiakov v oblasti prevencie. 

Rovesnícky preventista tak môže pozitívne vplývať na svojich spolužiakov. Sú účinným 

spolupracovníkom koordinátora prevencie 

a) Peer program zameraný na drogovú problematiku 

b) Peer program zameraný na nežiaduce sociálne správanie (agresia, šikanovanie a pod.) 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
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CPPPaP poskytuje ďalším zložkám systému výchovného poradenstva na školách na základe 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a Vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a 

prevencie: 

a) poradenstvo a metodickú pomoc pre výchovného poradcu, 

b) poradenstvo a metodickú pomoc pre kariérového poradcu, 

c) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského psychológa, 

d) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špeciálneho pedagóga, 

e) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní  

    (koordinátora prevencie), 

f) poradenstvo a metodickú pomoc pre školského špecialistu vo výchove a vzdelávaní  

    (starostlivosť o deti a žiakov so SZP), 

g) poradenstvo a metodickú pomoc pre sociálneho pedagóga,  

h) poradenstvo a metodickú pomoc pre liečebného pedagóga. 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Na základe zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zamestnávateľ na základe § 79 ods. 4 

najmenej jedenkrát ročne zabezpečiť pedagogickým zamestnancom v pracovnom čase:  

a) Preventívne psychologické poradenstvo, v rámci ktorého ponúkame prednášky a diskusie na 

školou zvolené témy. (Potrebná konzultácia s kontaktným psychológom.)  

b) Absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov v podobe ponúkaných modulov. 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

 

Účasť psychológa na rodičovských združeniach    Zodp.: vedúci oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Odborná konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

Účasť psychológa na pedagogických radách a aktivity odborno-metodického charakteru 

podľa špecifických požiadaviek škôl v súčinnosti s výchovnými poradcami a koordinátormi 

prevencie – žiadať priebežne počas školského roka 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc jednotlivým zložkám systému 

výchovného poradenstva na školách (napr. výchovný poradca) – každý mesiac  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
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Metodická pomoc začínajúcim jednotlivým zložkám systému výchovného poradenstva na 

školách (napr. výchovný poradca) pri výchovnej a preventívnej činnosti  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Metodická pomoc riaditeľom škôl a školským koordinátorom vo výchove a vzdelávaní 
(koordinátorom prevencie) pri realizácii školských projektov prevencie  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

  

RIADIACA ČINNOSŤ 
 

Zabezpečovať koordináciu pracovných činností v oddelení v oblasti plnenia požiadaviek škôl, ktoré 

sú v našej územnej pôsobnosti na základe objednávok a podľa aktuálnych potrieb škôl.  
     

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

Na gremiálnych, operatívnych poradách a poradách oddelenia aktívne sa prezentovať, informovať 

a podieľať sa na riešení aktuálnych úloh súvisiacich s plnením odborných činností CPPPaP. 
      

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Realizovať v oddelení operatívne a pracovné porady s cieľom informovať, koordinovať prácu 

v rámci oddelenia a zabezpečovať tak plnenie aktuálnych úloh a požiadaviek škôl.  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Priebežne prihliadať na plnenie plánu kontrolnej činnosti, vyhodnocovať a informovať riaditeľa 

o plnení úloh vyplývajúcich z plánu činnosti CPPPaP. 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Vyhodnocovanie individuálnych plánov a plánov kontrolnej činnosti v školskom roku 2020/2021  

s prihliadaním na koncepčné zameranie CPPPaP metodicko-organizačné pokyny a platné vyhlášky. 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

ODBORNÝ RAST ZAMESTNANCOV 
 

Aktívne sa prezentovať na školeniach, seminároch, konferenciách, výcvikoch organizovaných 

CPPPaP a inými inštitúciami a tiež na kluboch a poradách zameraných na vzdelávanie výchovných 

poradcov a koordinátorov prevencie a školských psychológov.  
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
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V školskom roku 2020/2021 naďalej sa odborne vzdelávať a získavať nové poznatky formou štúdia 

odbornej literatúry, na interných seminárov, z internetu a spoluprácou s inštitúciami. Prihliadať na 

zvyšovanie kvality poskytovaných služieb na školách a prezentáciu CPPPaP na verejnosti. 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

V školskom roku 2020/2021 pokračovať v prezentácii odborných skúseností v médiách, odborných 

časopisoch a iné. 
Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 
 

Aktívne sa zapojiť do projektovej činnosti podľa aktuálnych možností CPPPaP. 
 

Zodp.: vedúci oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2020/2021 

 

 

RIADITEĽSKÝ ÚTVAR 
 

V súvislosti s vytvorením, zachovaním a rozvíjaním systému finančného riadenia dodržiavať 

vnútorné postupy na vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly. 
 

Zodp.:   riaditeľka  

Termín: stály 

Kontrola:  priebežne 2020/2021 
 

Vo finančnom riadení priebežne aktualizovať interné riadiace akty v súlade s platnými právnymi 

predpismi, resp. navrhovať nové právne akty riadenia, prípadne upravovať existujúce smerom ku 

skvalitňovaniu finančného riadenia a kontroly. 
Zodp.:   riaditeľka  

Termín: stály 

Kontrola:  priebežne 2020/2021 
 

Zabezpečovať a skvalitňovať pracovné podmienky v oblasti personálneho riadenia, materiálneho 

a technického zabezpečenia pre plnohodnotné poskytovanie predpísaných odborných služieb 

a v súlade s BOZP.  
Zodp.:   riaditeľka  

Termín: stály 

Kontrola:  priebežne 2020/2021 

 

V súvislosti s personálnou politikou zabezpečiť objektívne hodnotenie činností a úloh jednotlivých 

zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. 
 

Zodp.:   riaditeľka  

Termín: stály 

Kontrola:  priebežne 2020/2021 

 

 

 

PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

riaditeľka 
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ZÁZNAM Z KONTROLY PLNENIA 

PLÁNU PRÁCE CPPPaP ŠK. ROK 2020/2021 

 

 

Dátum kontroly   Meno kontrolujúceho   podpis  

 

............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

riaditeľka 


