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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. Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; obsahuje novely: 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; zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní 

základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov; zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zákon č. 426/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 

v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; obsahuje novelu 

zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

5. Zákon č. 127/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7. Zákon č. 371/2020 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.  

8. 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. 

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

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

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

11. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 105/2020 Z. z., ktorým sa mení 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. 

12. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 402/2020 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. 

13. 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. 

14. 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. 

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

činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.  
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16. 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.  

17. 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 doplnení. 

18. Vyhláška MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva 

a prevencie. 

19. Vyhláška č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov 

a odborných zamestnancov, 

20. Vyhláška č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

21. 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  

22. 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  
 

Rezortné predpisy 
 

1. Sprievodca školským rokom 2021/2022 - pedagogicko-organizačné pokyny MŠVVaŠ SR  

s účinnosťou od 1. septembra 2021. 

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. Smernica č. 36/2018 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 2021/2022 
 

Všeobecné informácie 
 

 Zákon č. 56/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z., predstavuje právny základ 

pre takmer všetky rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len 

„minister“), ktoré boli vo vzťahu k organizácii školského roka vydané v školskom roku 

2019/2020 a školskom roku 2020/2021. Za predpokladu, že núdzový stav alebo mimoriadna 

situácia budú trvať aj v školskom roku 2021/2022, pre jednotlivé rozhodnutia bude tento zákon 

podstatný aj naďalej podľa aktuálnej epidemiologickej situácie, počas ktorej môže minister 

rozhodnúť o:  

a. mimoriadnom prerušení školského vyučovania v školách, 

b. mimoriadnom prerušení prevádzky školských zariadení,  

c. iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch:  

1.   obdobia školského vyučovania a školských prázdnin,  

2. klasifikácie, hodnotenia, skúšobného obdobia pri ukončovaní výchovy 

a vzdelávania a prijímacích skúšok,  

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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d. zrušení vykonania časti alebo formy skúšky, ktorou sa ukončuje výchova a vzdelávanie 

v strednej škole, v príslušnom školskom roku  

O týchto rozhodnutiach informuje ministerstvo školstva prostredníctvom hromadných 

informačných prostriedkov a na svojom webovom sídle. 

 Zákon č. 93/2020 Z. z., obsahuje opatrenia vo viacerých oblastiach, pri ktorých je podľa vývoja 

epidemiologickej situácie možné, že budú využité aj v školskom roku 2021/2022. Počas 

mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti 

s ochorením COVID-19 sa upravuje:  

a. Spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania 

výchovy a vzdelávania určuje ministerstvo školstva v súlade s opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky.  

b. Aj počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania možno dennú formu štúdia 

uskutočňovať aj ako dištančnú. 

d. Možnosť slovného hodnotenia aj na druhom stupni základnej školy, ktorá bola zavedená 

ako systémové opatrenie, a teda bude trvať aj po skončení mimoriadnej situácie. 

f. Predĺženie funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy, možnosť dočasného 

obsadenia miesta riaditeľa bez výberového konania, možnosť uskutočniť zasadnutie orgánu 

školskej samosprávy prostredníctvom videokonferencie 

 Rozhodnutia ministra a usmernenia k priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase 

COVID-19: https://www.minedu.sk/rozhodnutia-a-usmernenia-v-case-covid-19/?page=1. 

 Metodická, pedagogická a odborná podpora pre dištančné vyučovanie v základných, 

materských a stredných školách je dostupná na www.ucimenadialku.sk. 

 Možnosť bezplatného používania Office 365 ako nástroja na on-line dištančnú výučbu vrátane 

podpory pri implementácii je dostupná na 

https://ucimenadialku.sk/distancnevzdelavanie/nastroje/teams. 

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

zverejnené na https://edicnyportal.iedu.sk/Forms. Ďalšie informácie sú dostupné na 

http://www.minedu.sk/pedagogicka-dokumentacia-a-ine-tlaciva/. 

 Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia zodpovedá podľa § 23a, ods. 11 zákona č. 

596/2003 Z. z. za správnosť údajov v Centrálnom registri škôl, školských zariadení, 

elokovaných pracovísk a zriaďovateľov. 

 

Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
 

 Viesť komplexne dokumentáciu klientov – evidenciu všetkých potrebných dokumentov vrátane 

informovaného písomného súhlasu fyzickej osoby.  

 Používať vhodné psychodiagnostické metódy a testy pri realizácii diagnostických vyšetrení 

žiakov na určenie správnej, jednoznačnej diagnózy.  

 VÚDPaP metodicky usmerňuje a koordinuje všetky zložky systému výchovného poradenstva a 

prevencie: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/02/vudpapdokumenty-Statut-2019.pdf 

 Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (ďalej len „CŠPP“) poskytuje komplexnú 

odbornú činnosť a súbor špeciálnopedagogických intervencií aj deťom s vývinovými 

poruchami, ak sú zároveň deťmi so zdravotným postihnutím. Ak ide o dieťa len s vývinovou 

poruchou, poskytuje mu komplexnú starostlivosť centrum pedagogickopsychologického 

poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“). 

https://www.minedu.sk/data/files/8749_usm_poradne_26apr2019.pdf  

 Usmernenia k štruktúre a obsahu správy z diagnostického vyšetrenia: 

https://vudpap.sk/odborny-portal/informacie/informacie-pre-odbornych-apedagogickych-

zamestnancov/vudpap-informacie-pre-odbornych-sprava-zdiagnostickeho-vysetrenia-dietata/  

 Usmernenie činnosti PZ a OZ v čase prerušenia prevádzky a realizovania dištančnej odbornej 

činnosti: https://vudpap.sk/na-zaklade-sucasne-platnych-usmerneni-msvvassr-sme-vydali-

aktualny-metodicky-material/.  

http://www.ucimenadialku.sk/
https://ucimenadialku.sk/distancnevzdelavanie/nastroje/teams
http://www.minedu.sk/pedagogicka-dokumentacia-a-ine-tlaciva/
https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2019/02/vudpapdokumenty-Statut-2019.pdf
https://www.minedu.sk/data/files/8749_usm_poradne_26apr2019.pdf
https://vudpap.sk/odborny-portal/informacie/informacie-pre-odbornych-apedagogickych-zamestnancov/vudpap-informacie-pre-odbornych-sprava-zdiagnostickeho-vysetrenia-dietata/
https://vudpap.sk/odborny-portal/informacie/informacie-pre-odbornych-apedagogickych-zamestnancov/vudpap-informacie-pre-odbornych-sprava-zdiagnostickeho-vysetrenia-dietata/
https://vudpap.sk/na-zaklade-sucasne-platnych-usmerneni-msvvassr-sme-vydali-aktualny-metodicky-material/
https://vudpap.sk/na-zaklade-sucasne-platnych-usmerneni-msvvassr-sme-vydali-aktualny-metodicky-material/
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Inkluzívne vzdelávanie a školská integrácia, deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a školská integrácia  

 

 Pre všetkých žiakov základnej školy, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v školskom roku 

2020/2021: ak nie je možné ani pri vynaložení najväčšieho úsilia zvládnuť celý rozsah 

vzdelávacích štandardov ŠVP, je možné tento rozsah v najbližších 2 školských rokoch 

v nevyhnutne potrebnej miere redukovať, príp. upraviť tak, aby sa dosahovanie definovaných 

cieľov v ŠVP dosahovalo pomocou medzipredmetových vzťahov. 

 V primárnom vzdelávaní je prioritou zameranie sa na zvládnutie čítania a písania a rozvíjanie 

čítania s porozumením. V prípade prevládajúcich nedostatkov v zvládaní čítania a písania aj vo 

vyšších ročníkoch 1. stupňa je potrebné sa k nácviku čítania a písania vrátiť a prepojiť ho 

s aktuálnym učivom daného ročníka. 

 Prijímanie detí so ŠVVP na povinné predprimárne vzdelávanie: 

https://www.minedu.sk/data/att/19433.pdf  

 Usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy: 

https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-ziakov-so-zdravotnymznevyhodnenim-do-

zakladnej-skoly/  

 Nultý akčný plán stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na rok 2021: 

https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-

avzdelavani-na-rok-2021/  

 Dodržiavať usmernenie k prijímaniu žiakov so zdravotným znevýhodnením do základnej školy. 

Rodič dieťaťa alebo žiaka so zdravotným znevýhodnením má právo nesúhlasiť so vzdelávaním 

svojho dieťaťa v špeciálnej škole alebo v špeciálnej triede.  

 Podporovať toleranciu a rozširovať povedomie žiakov o žiakoch so zdravotným 

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

znevýhodnením, ale 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.  

 Vytvoriť podmienky pre individuálnu podporu všetkých detí a žiakov v školách; vytvoriť 

priaznivé prostredie pre rozvoj inkluzívneho vzdelávania, zabezpečiť inkluzívne prostredie na 

školách zvýšením počtu zamestnancov v pomáhajúcich profesiách na školách.  

 Šíriť myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovanie postojov voči znevýhodneným 

skupinám obyvateľstva, eliminovať intoleranciu a nenávistné prejavy.  

 Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania vytvárať inkluzívne tímy zložené z PZ a OZ. 

Implementovať princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárať klímu školy pre 

vzájomnú spoluprácu. Školský podporný tím predstavuje tím zostavený z odborných 

a pedagogických zamestnancov, ktorí sú prítomní priamo v škole a aktívne sa podieľajú na 

tvorbe rešpektujúcej kultúry školy a učiacej sa organizácie a pracujú nielen s deťmi, ale aj 

s učiteľmi a rodičmi.  

 Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie silných stránok vo 

vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich následné odstraňovanie 

a identifikovanie rizikových faktorov.  

 Vytvárať rovný prístup k vzdelávaniu žiakov zo SZP a žiakov z MRK v hlavnom vzdelávacom 

prúde, zamedziť oddelenému vzdelávaniu, priestorovému vyčleňovaniu a oddeľovaniu žiakov 

zo SZP a žiakov z MRK v samostatných triedach len pre týchto žiakov.  

 Vytvárať podmienky na realizáciu akceleračných programov v motivujúcom školskom 

prostredí a žiakom umožniť zmysluplné využitie voľného času. 

 Vytvoriť podmienky na prijatie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením do ktorejkoľvek 

školy.  

 Poskytnúť intenzívnu podporu žiakom so zdravotným znevýhodnením prostredníctvom 

školského špeciálneho pedagóga a odborných zamestnancov školy.  

https://www.minedu.sk/data/att/19433.pdf
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-ziakov-so-zdravotnymznevyhodnenim-do-zakladnej-skoly/
https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-ziakov-so-zdravotnymznevyhodnenim-do-zakladnej-skoly/
https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-avzdelavani-na-rok-2021/
https://www.minedu.sk/nulty-akcny-plan-strategie-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-avzdelavani-na-rok-2021/
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 V procese výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením v materských školách 

zabezpečiť najmä dostatok primeraných aktivít, špecifických foriem denných činností, ktoré sú 

zamerané najmä na zmiernenie nepriaznivých dôsledkov ich zdravotných znevýhodnení.  

 Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením bez mentálneho postihnutia, ktorí sa vzdelávajú 

v základných školách sa všeobecné ciele vzdelávania v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, 

kompetencie, obsahové a výkonové štandardy vyučovacích predmetov prispôsobujú 

individuálnym osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením, prihliada sa na druh, typ 

a stupeň zdravotného znevýhodnenia.  

 Konkrétne úpravy vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo so všeobecným 

intelektovým nadaním v základných a stredných školách v školskej integrácii sa uplatňujú na 

základe odporúčaní poradenských zariadení, ktoré pre školu vypracúvajú v súlade so 

všeobecnými záväznými právnymi a rezortnými predpismi.  

 S cieľom prekonávať bariéry, ktoré súvisia so zdravotným znevýhodnením žiakov, sa odporúča 

v súlade s právnymi predpismi zabezpečiť, napr. pedagogického asistenta (najmä na pomoc 

súvisiacu výhradne s priamym vyučovacím procesom) a vytvoriť personálnu podporu 

prostredníctvom pracovných miest PZ a OZ. 

 

Starostlivosť o nadaných žiakov  

 

 Konkrétne úpravy vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo so všeobecným 

intelektovým nadaním v základných a stredných školách v školskej integrácii sa uplatňujú na 

základe odporúčaní poradenských zariadení, ktoré pre školu vypracúvajú v súlade so 

všeobecnými záväznými právnymi a rezortnými predpismi.  

 Vzdelávacie programy a ďalšie informácie pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP schválené 

MŠVVaŠ SR: https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-

zdravotnymznevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/  

 

Výchovné poradenstvo 
 

 Informácie pre riaditeľov a zriaďovateľov inštitúcií o aktuálnych podmienkach a možnostiach 

prechodu do prezenčnej formy výučby Návrat do škôl 2021, ktorý poskytuje podporu pri 

prechode škôl z dištančnej formy výuky do prezenčnej formy po uvoľnení opatrení spolu s 

administratívnymi formulármi v prílohe bude možné podľa vývoja epidemiologickej situácie 

využiť aj v školskom roku 2021/2022: https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-

2021. 

 Vytvárať príležitosti pre triednych učiteľov a OZ pre spoluprácu s rodičmi prostredníctvom on-

line nástrojov (napr. on-line konzultácie, on-line triedny aktív).   

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti predprimárneho vzdelávania uplatňovať integráciu 

vzdelávacích oblastí; hru využívať ako základný výchovno-vzdelávací prostriedok aktivizácie 

detí k učeniu sa, získavaniu a využívaniu informácií, sebarealizácii, sebakontrole, 

sebazdokonaľovaniu, sebaregulácii, sebareflexii. 

 

Kariérové poradenstvo 

 

 Realizovať kariérové poradenstvo na škole najmä prostredníctvom funkcie kariérového 

poradcu, ktorý úzko spolupracuje s kariérovým poradcom pôsobiacim na CPPPaP v príslušnom 

okrese s kompetenciou vykonávať najmä diagnostiku, koordinovať informácie o potrebách trhu 

práce a metodicky usmerňovať kariérové poradenstvo a kariérovú výchovu v školách 

a školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti. 

 Sprístupňovať všetkým žiakom informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich rozhodnutie o budúcom 

štúdiu alebo kariére a ponúkať im zároveň testovanie zamerané na zisťovanie predpokladov pre 

budúce štúdium.  

https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnymznevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
https://www.statpedu.sk/sk/deti-ziaci-so-svvp/deti-ziaci-so-zdravotnymznevyhodnenim-vseobecnym-intelektovym-nadanim/
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021
https://ucimenadialku.sk/navrat-do-skol/navrat-do-skol-2021
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 Osobitne sa zamerať na posilnenie poradenstva pri voľbe ďalšieho štúdia skupín žiakov, 

ktorým hrozí predčasné ukončenie školskej dochádzky a zefektívniť kooperáciu rodiny a školy 

s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov dosiahnuť stupeň nižšieho stredného vzdelania.  

 Pri žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami včasne identifikovať špecifiká 

kariérového vývinu a brať ohľad na charakteristiku jednotlivých druhov zdravotných 

postihnutí/znevýhodnení/vývinových porúch a v tejto súvislosti intenzívne spolupracovať 

s príslušnými OZ a inštitúciami (napr. CŠPPP).  

 Podporovať rozhodovanie žiakov o budúcom štúdiu alebo kariére podľa požiadaviek trhu práce 

a s týmto cieľom spolupracovať so zamestnávateľmi SŠ, s ÚPSVaR SR a osobitne podporovať 

záujem žiakov o štúdium v systéme duálneho vzdelávania v rámci odborného vzdelávania 

a prípravy na stredných školách.. 

 

Práva detí, bezpečnosť a prevencia, prevencia sociálno-patologických javov, zdravý životný štýl, 

kybernetická bezpečnosť a kyberšikana, hodnotová výchova a ľudské práva   
 

 Podporovať informovanosť o ochrane a právach detí medzi osobami, ktoré majú pravidelný 

kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, rozvíjať ich kompetenciu „konať v najlepšom 

záujme dieťaťa“.  

 Vytvárať hodnotovo orientované prostredie školy, v ktorom prevládajú pozitívne 

interpersonálne vzťahy bez segregačných prejavov, poskytovať žiakom priestor a príležitosti na 

slobodné vyjadrovanie názorov, na otvorenú a slobodnú diskusiu, zapracovať do školského 

poriadku explicitnú garanciu zabraňujúcu postihu dieťaťa a žiaka z dôvodu uplatnenia si 

svojich práv. 

 

 Monitorovať a odhaľovať negatívne javy v správaní žiakov a príznaky šikanovania využívaním 

rôznorodých diagnostických nástrojov; odhaľovať zdroje rizikového správania a sociálno-

patologických javov a uplatňovať účinné prostriedky na ich elimináciu. Informovať 

bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní žiaka alebo 

zhoršenia jeho prospechu. 

 Zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania či 

iného rizikového správania a u PZ a OZ ich povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti v 

prípade jej neriešenia v súlade so smernicou.  

 V súčinnosti CPPPaP spolupracovať na programoch prevencie šikanovania a vyhotovovať 

zápis o riešení šikanovania (bude sa realizovať zber údajov v tejto oblasti) v súlade so 

smernicou č. 36/2018 a organizovať preventívne aktivity v danej oblasti. 

 Zvýšiť informovanosť a osvetu v školách v oblasti najčastejších prejavov obchodovania 

s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše.  

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

2021 realizovať besedy a preventívne kampane s vyškolenými odbornými zamestnancami 

z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, 

obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou.  

 Oboznamovať žiakov o linkách pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi.  

 Realizovať prevenciu radikalizmu a extrémizmu vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Pri realizácii preventívnych činností školy sa odporúča spolupráca s CPPPaP, ktorá by mala 

byť vnímaná ako integrálna súčasť školských aktivít.  

 Podporovať zapájanie sa PZ a OZ a mládeže do akreditovaných vzdelávacích programov 

zameraných na prevenciu sociálno-patologických javov, protidrogovú prevenciu, prevenciu 

kriminality a využívať ponuku preventívnych aktivít CPPPaP a ďalších odborných pracovísk 

poradenských a preventívnych služieb v regióne.  

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

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

vyučovaní a aktivitách organizovaných školou iba so súhlasom riaditeľa školy. Vopred preveriť 
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ponúkané aktivity a programy (v prípade potreby aj na cirkevnom odbore Ministerstva kultúry 

SR a občianskom združení Integra – Centrum prevencie v oblasti siekt). 

 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. 

 Prevenciu rizikového správania detí a žiakov a prevenciu drogových závislostí a zamedzenie 

šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách, 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. 

 Spolupracovať s neziskovým sektorom a so spoločnosťami zaoberajúcimi sa kybernetickou 

bezpečnosťou pri zvyšovaní povedomia u žiakov o počítačovej kriminalite, napr. Digiq: 

https://digiq.sk/category/temy/internetova-bezpecnost/, OZ Preventista: 

https://preventista.sk/info/, Buď safe online: https://www.avast.com/sk/besafeonline/ alebo 

Hrdinovia Internetu: https://events.withgoogle.com/sk-gwg-praca-zdomu/hrdinovia-internetu/. 

 Vkladať tému kyberbezpečnosti a bezpečného správania sa na internete do všetkých predmetov 

(celospoločenská téma), nielen do predmetu Informatika.  

 Využiť detské vzory (napr. influencerov) a rovesnícky prístup s cieľom efektívnej prevencie 

počítačovej kriminality a zvyšovania povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Inšpirácia: 

https://www.peer-program.cz/nabidka  

 Uplatňovať transdisciplinárny prístup pri ochrane žiakov a zamestnancov školy pred 

počítačovou kriminalitou (zapojiť sociálneho pedagóga, učiteľa informatiky, psychológia, 

príslušníka Policajného zboru a pod.).  

 Vzdelávať aj rodičov a zapájať ich do preventívnych aktivít zameraných na ochranu žiakov 

pred počítačovou kriminalitou. Upozorňovať pritom na potrebu rešpektujúcej a otvorenej 

komunikácie rodiča vo vzťahu k dieťaťu. 

 Využívať hry vo výchove k ľudským právam, multikultúrnej a mediálnej výchove, pričom 

nezabúdať na reflexiu. 

 Venovať sa kompetenciám pre demokratickú kultúru prostredníctvom komplexných 

interaktívnych aktivít zohľadnením všetkých aspektov štyroch dimenzií – hodnoty, postoje, 

schopnosti, poznanie a kritické porozumenie. 

 Klásť dôraz na odporúčané priority hodnotovej výchovy:  

- vytvárať otvorenú, demokratickú, participujúcu klímu školy,  

- podporovať formovanie všeľudských ľudskoprávnych hodnôt a kompetencií,  

- rozvíjať a prehlbovať etické hodnoty vo výchove a vzdelávaní, formovať osobnostné 

kompetencie (charakter) žiakov/žiačok. 

 

Starostlivosť o odborných zamestnancov a vzdelávanie 
 

 Oblasť školstva ovplyvnili aj právne predpisy, ktoré nie sú v pôsobnosti ministerstva školstva: 

a. Novela Zákonníka práce (zákon č. 66/2020 Z. z.), v ktorom bol doplnený nový § 250b, ktorý 

upravil najmä:  

- výkon práce z domácnosti,  

- poskytnutie náhrady mzdy v sume 80 % priemerného zárobku ak zamestnanec nemôže 

vykonávať prácu spôsobenú obmedzeniami činnosti zamestnávateľa. 

 Príručku online zážitkového vzdelávania poskytuje tipy na aktivity, prípravu a realizáciu 

vzdelávania cez online platformu. Príručka je určená OZ a PZ v systéme VPaP a taktiež 

lektorom a poskytovateľom neformálneho vzdelávania: 

https://vudpap.sk/wpcontent/uploads/2021/04/Prirucka-zazitkoveho-vzdelavania-v-online-

priestore.pdf.  

https://digiq.sk/category/temy/internetova-bezpecnost/
https://preventista.sk/info/
https://www.avast.com/sk/besafeonline/
https://events.withgoogle.com/sk-gwg-praca-zdomu/hrdinovia-internetu/
https://vudpap.sk/wpcontent/uploads/2021/04/Prirucka-zazitkoveho-vzdelavania-v-online-priestore.pdf
https://vudpap.sk/wpcontent/uploads/2021/04/Prirucka-zazitkoveho-vzdelavania-v-online-priestore.pdf
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 Zariadenia a zamestnanci majú v systéme VPaP k dispozícii usmernenia MŠVVaŠ a VÚDPaP: 

https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/ a webináre k práci v online prostredí: 

- https://vudpap.sk/webinare/zostrihy/  

- https://vudpap.sk/odborne-na-slovicko-distancna-forma-prace-odbornychzamestnancov-

pocas-pandemie/   

- https://soundcloud.com/vudpap-ons/praca-skolskeho-podporneho-timu-v-casedistancneho-

vzdelavania   

 Etický kódex (v súlade s § 5 ods. 2 zákona), poskytuje základný rámec správania 

pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (ďalej „PZ“ a „OZ“). Zamestnávateľ ho 

môže rozpracovať (podľa § 5 ods. 3 zákona) v pracovnom poriadku v súlade so zameraním 

školy alebo školského zariadenia. Etický kódex: https://www.minedu.sk/eticky-

kodexpedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/. 

 Pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom môže byť za vzdelávanie v 

profesijnom rozvoji priznaný príplatok (podľa § 14e zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme): 

https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20200101.   

 Zoznamy poskytovateľov vzdelávania, ktorým bolo vydané oprávnenie na poskytovanie 

vzdelávania alebo potvrdenie o schválení programu/modulu vzdelávania pre PZ a OZ a zoznam 

poskytovateľov, ktorým bolo vydané oprávnenie na organizovanie atestácií sú zverejnené na 

https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickychzamestnancov-a-

odbornych-zamestnancov/.  

 Vzdelávanie poskytované Metodicko-pedagogickým centrom (MPC) v školskom roku 

2021/2022 bude zamerané na:  

- rozvoj profesijných kompetencií v súlade s profesijnými štandardmi PZ/OZ,  

- získanie a prehlbovanie digitálnych kompetencií na prácu v online prostredí, 

- skvalitnenie výkonu riadiacich kompetencií riaditeľov škôl, školských zariadení a zariadení 

sociálnej pomoci, ako aj ďalších vedúcich PZ a OZ (funkčné vzdelávanie),  

- vzdelávania PZ a OZ, ktorí vyučujú: - deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (ZZ), 

deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) vrátane garantovania riešenia 

rómskej problematiky v oblasti vzdelávania (ROCEPO), deti a žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 

 Ponuka odborných podujatí tematicky zameraná na plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení 

vlády SR, požiadaviek MŠVVaŠ SR a vzdelávacích potrieb PZ a OZ je zverejnená na 

https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania?type=20&free=1) a bude priebežne aktualizovaná. 

 Vytvárať príležitosti pre PZ a OZ, aby digitálne zručnosti mohli rozvíjať prostredníctvom 

neformálneho vzdelávania, pričom toto vzdelávanie bude započítané do ich pracovného času. 

 Procesné štandardy: https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/  

 Multidisciplinárny prístup – základné myšlienky a rámce: https://vudpap.sk/multidisciplinarny-

pristup-2020/  

 Podporovať účasť PZ a OZ na vzdelávaní v záujme dosahovania ich multietnických 

a multikultúrnych kompetencií a vytvárať v škole priaznivé multikultúrne prostredie. 

 Rozvíjať zručností PZ a OZ v oblasti kritického myslenia a tiež v oblasti nových trendov 

v rozvoji médií. 

 Vytvárať príležitosti pre PZ a OZ, aby získavali zručnosti v oblasti výberu vhodných hier 

vzhľadom na cieľovú skupinu a na kompetenciu vedenia reflexie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vudpap.sk/webinare/zostrihy/
https://vudpap.sk/odborne-na-slovicko-distancna-forma-prace-odbornychzamestnancov-pocas-pandemie/
https://vudpap.sk/odborne-na-slovicko-distancna-forma-prace-odbornychzamestnancov-pocas-pandemie/
https://soundcloud.com/vudpap-ons/praca-skolskeho-podporneho-timu-v-casedistancneho-vzdelavania
https://soundcloud.com/vudpap-ons/praca-skolskeho-podporneho-timu-v-casedistancneho-vzdelavania
https://www.minedu.sk/eticky-kodexpedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/eticky-kodexpedagogickych-zamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/553/20200101
https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickychzamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
https://www.minedu.sk/zoznamy-poskytovatelov-vzdelavania-pedagogickychzamestnancov-a-odbornych-zamestnancov/
https://mpc-edu.sk/sk/ponuka-vzdelavania?type=20&free=1
https://vudpap.sk/x/projekty/standardy/
https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-2020/
https://vudpap.sk/multidisciplinarny-pristup-2020/
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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 2021/2022 

Kontrola: mesačne 2021/2022 

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.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

Kontrola: mesačne 2021/2022 

 

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.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/202 

 

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 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/202 

 

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

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

   Termín: šk. rok 2021/2022 

              Kontrola: mesačne 2021/202 

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.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/202 

Poskytovať metodickú pomoc školským psychológom, výchovným poradcom a koordinátorom 

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

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/2022 
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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.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/2022 

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.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/2022 

Uvádzať do praxe metodické odporúčania Výskumného ústavu detskej psychológie 

a patopsychológie v Bratislave. 
   Zodp.:  vedúce oddelení 

   Termín: šk. rok 2021/2022 

   Kontrola: mesačne 2021/2022 
 

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 2021/2022 
 

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

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

Termín: stály 

    Kontrola: mesačne 2021/2022 
 

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 2021/2022 
 

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 2021/2022 
 

Zástupcu odborového zväzu prizývať na gremiálne porady, aktuálne prejednávať náležitosti 

vyplývajúce z legislatívy.  
Zodp.: riaditeľ CPPPaP 

Termín: stály 

Kontrola: mesačne 2021/2022 
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OBLASŤ RIADENIA 
 

Oboznámiť zamestnancov CPPPaP so Sprievodcom školským rokom 2021/2022 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 vedúce odd. 

  Termín: šk. rok 2021/2022 

 Kontrola: mesačne 2021/2022 
 

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

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

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2021/2022 
 

Zamerať sa na efektívnosť práce a informovanosť na pracovisku. 
 

 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúce odd. 

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2021/2022 
 

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

mimovládnymi organizáciami, profesijnými združeniami a pod. 
 

 Zodp.: riaditeľ CPPPaP a vedúce odd. 

 Termín : stály 

 Kontrola: mesačne 2021/2021 
 

 

ODDELENIE PORADENSTVA, TERAPIE  

A ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY 
 

Hlavné úlohy oddelenia: 
 

1.  Psychologické a špeciálnopedagogické 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 

a emocionálneho vývinu /identifikácia a využívanie schopností a zručností vzhľadom 

k požiadavkám škôl a v oblasti sebarealizácie a životného plánovania žiakov ZŠ a SŠ. 

 

4.  Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo pre deti a žiakov v oblasti učenia a pri 

vzdelávacích ťažkostiach.  
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5.  Poskytovať kariérne poradenstvo profesijne nevyhraneným žiakom, usmerňovať a rozvíjať 

kariérový vývin u žiakov na základných a stredných školách.   
 

6.  Osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovnými a vzdelávacím potrebami, 

v oblasti špecifických porúch učenia a v oblasti rediagnostiky a preradenia na iný druh školy. 
 

7.  Psychologické poradenstvo a psychoterapia pre deti a žiakov v oblasti záťažových a krízových 

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

a v oblasti sebarealizácie.  
 

8.  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.  
 

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

poskytovať psychologické poradenstvo v spolupráci s rodičmi a pedagógmi. 
 

10.  Poskytovať psychologickú a špeciálnopedagogickú pomoc a poradenstvo deťom a mládeži zo 

sociálne znevýhodneného prostredia v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. 
 

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

s evidenciou klientely. 
 

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

v projektovej činnosti a iných formách vzdelávania. 
 

13.  Informovať verejnosť o výsledkoch práce pedagogicko-psychologického poradenstva 

publikačnou činnosťou, účasťou na podujatiach. 

 

 

Poradenská a diagnostická 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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
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Psychologické špeciálnopedagogické 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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály  

        Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
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Individuálna špeciálnopedagogická diagnostika a š.p.p. poradenstvo pre žiakov a pre žiakov 

so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  

a) Identifikácia vývinových porúch učenia. 

b) Identifikácia oneskorení v čiastkových funkciách. 

c) Diferenciálna diagnostika VPU, ADHD, odlíšenie iných porúch. 

d) Rediagnostika podľa potreby (pre doplnenie alebo zmenu do IVVP, odporúčanie pre 

zaradenie na Testovaní 5,9, k prijímacím skúškam, k maturitným skúškam). 
 

Zodp.:  vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia a poradenstvo pre žiakov a pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  

a) Vypracovanie individuálneho reedukačného programu.  Určenie spôsobu a metód  na rozvoj 

oneskorených čiastkových funkcií pri VPU. 

b) Dlhodobé individuálne reedukačné stretnutia – praktické cvičenie, konzultácie, odporúčania 

pre reedukáciu v domácom prostredí.  

c) Kontrolné špeciálnopedagogické vyšetrenie pre zisťovanie adekvátnosti zvolených metód 

ohľadom korekcie metód (progres, regres klienta). 
 

Zodp.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

Individuálna špeciálnopedagogická diagnostika detí v MŠ (v prípravnom ročníku, pri odklade 

školskej dochádzky) a poradenstvo.   

a) Diagnostika prediktorov gramotnosti pre školskú pripravenosť u detí v MŠ. 

b) Identifikácia oneskorení čiastkových funkcií. 

c) Určenie spôsobu a metód  na rozvoj oneskorených čiastkových funkcií. 

d) Vypracovanie individuálneho reedukačného programu. 
 

Zodp.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

 

Individuálna špeciálnopedagogická reedukácia detí v MŠ (v prípravnom ročníku, pri odklade 

školskej dochádzky) a poradenstvo.   

a) Vypracovanie individuálneho reedukačného programu.  Určenie spôsobu a metód  na rozvoj 

oneskorených čiastkových funkcií. 

b) Dlhodobé individuálne reedukačné stretnutia – praktické cvičenie, konzultácie, odporúčania 

pre reedukáciu v domácom prostredí. 

c) Kontrolné špeciálno-pedagogické vyšetrenie pre zisťovanie adekvátnosti zvolených metód 

ohľadom korekcie metód (progres, regres u klienta). 
 

Zodp.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

Individuálna špeciálnopedagogická diagnostika, reedukácia a poradenstvo pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami pri vyvinových poruchách učenia, ADHD, 

ADD.   

a) pri adaptačných problémoch žiakov po vstupe na školu. 
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b) pri adaptačných ťažkostiach pri prechode na II. stupeň. 

c) identifikácia príčin školskej neúspešnosti - ťažkosti v učení - vylúčenie, alebo potvrdenie. 

d) poradenstvo pre zvládanie školských povinností (metódy, spôsob a režim domácej prípravy 

do školy) a úspešné ukončenie školy.  
 

Zodp.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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   

 d) problémy v sociálnych vzťahoch a v komunikácii 
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  Napr.: problémy v komunikácii s učiteľom, rodičom, spolužiakom 

e) vzájomné porozumenie rodičov a dieťaťa  

      f) krátkodobú krízovú intervenciu    Zodp.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

          Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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

Zodp.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
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Konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov  Zodp.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 
Termín: stály 

        Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

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.: vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
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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.: vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

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

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

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

Vyhodnocovanie individuálnych plánov a plánov kontrolnej činnosti v školskom roku 2021/2022 

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

Zodp.: vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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 2021/2022 

 

V školskom roku 2021/2022 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 2021/2022 

 

V školskom roku 2021/2022 pokračovať v prezentácii odborných skúseností v médiách, odborných 

časopisoch a iné.     
Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Aktívne sa zapojiť do projektovej činnosti podľa aktuálnych možností CPPPaP. 
 

Zodp.: odborní zamestnanci  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
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ODDELENIE PREVENCIE, METODIKY A SUPERVÍZIE 
 

Hlavné úlohy oddelenia: 
 

1. Psychologická a sociálnopedagogická pomoc 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 univerzálnej a selektívnej 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. 
 

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, 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 selektívnej 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. 
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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. 

 

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

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

15.  Poskytovanie supervíznej činnosti v rámci pracoviska a pre CPPPaP Košického kraja. 

 

 

Poradenská a diagnostická činnosť  
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

Psychologické poradenstvo:    

f) adaptačné a socializačné problémy 

g) raná starostlivosť pre deti so ŠVVP 

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

i) poradenstvo rodičom zamerané na podporu rozvoja vzdelávacieho, emocionálneho 

     i sociálneho vývinu detí pred nástupom do ZŠ, 

j) podľa konkrétnej požiadavky MŠ.  
Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia 
Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 

 

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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
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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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály  

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
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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.:  vedúca oddelenia 

Termín: stály 

Kontrola: 1x štvrťročne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

 

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

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Odborná konzultačno-poradenská činnosť pre pedagógov a rodičov  
 

Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 

 

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.: vedúca oddelenia  
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Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Supervízne stretnutia zamerané na metodickú pomoc jednotlivým zložkám systému 

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

Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Metodická pomoc začínajúcim jednotlivým zložkám systému výchovného poradenstva na 

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

Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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

Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 

  

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 

 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

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

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

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Vyhodnocovanie individuálnych plánov a plánov kontrolnej činnosti v školskom roku 2021/2022  

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

Zodp.: vedúca oddelenia  

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
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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 2021/2022 
 

V školskom roku 2021/2022 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 2021/2022 
 

V školskom roku 2021/2022 pokračovať v prezentácii odborných skúseností v médiách, odborných 

časopisoch a iné. 
Zodp.: odborní zamestnanci 

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 
 

Aktívne sa zapojiť do projektovej činnosti podľa aktuálnych možností CPPPaP. 
 

Zodp.: odborní zamestnanci 

Termín: stály 

Kontrola: priebežne 2021/2022 

 

 

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 2021/2022 
 

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 2021/2022 
 

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 2021/2022 

 

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

zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. 
 

Zodp.:   riaditeľka  
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Termín: stály 

Kontrola:  priebežne 2021/2022 

 

 

 

PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

riaditeľka 

 

ZÁZNAM Z KONTROLY PLNENIA 

PLÁNU PRÁCE CPPPaP ŠK. ROK 2021/2022 
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PhDr. Mária Horváthová, PhD. 

riaditeľka 


