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Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006 – R z 25.5.2006 k vyhláške MŠ SR
č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.
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Úvod
Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je školské
zariadenie výchovného poradenstva a prevencie, ktoré poskytuje komplexnú psychologickú,
špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť
deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania,
eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. Zákonným zástupcom
a pedagogickým zamestnancom poskytuje poradenské služby (zákon NR SR č.245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní - školský zákon - a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov § 132, ods. 1).
Z aspektu vekovej štruktúry klientely CPPPaP poskytuje odborné služby pre klientelu detí
od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.
Základný rámec činnosti CPPPaP je zadefinovaný zákonom NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len školský zákon) a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z.
o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
V školskom roku 2016/2017 CPPPaP vo svojej činnosti súčasne vychádzalo zo Štatútu
CPPPaP, Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na šk. r. 2016/2017
a rešpektovalo všetky legislatívne normy súvisiace s charakterom jeho činnosti.
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Správa
o výsledkoch a podmienkach činnosti
Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Nitre
za školský rok 2016/2017

I. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z.- § 2 ods.1
a) Základné identifikačné údaje o zariadení (§ 2 ods.1 písm. a)

1. Názov zariadenia : CENTRUM PEDAGOGICKO – PSYCHOLOGICKÉHO
PORADENSTVA A PREVENCIE

2. Adresa zariadenia:
elokované pracovisko:

3. Telefónne čísla:

JOZEFA VURUMA č.2, 949 01 NITRA
POLIKLINIKA VRÁBLE, MORAVSKÁ 512

037/ 655 42 45 - 6
037/ 655 42 47

4. Internetová adresa:
e- mailová adresa:

3. Zriaďovateľ:

www.cpppap.sk
centrum@cpppap.sk
riaditel@cpppap.sk
Okresný úrad Nitra

6. Vedúci zamestnanci zariadenia
Meno a priezvisko:
Mgr. Mária Pauličková
PhDr. Zuzana Sonlajtnerová

Funkcia:
riaditeľ zariadenia
zástupca riaditeľa
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b) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1
písm. b), dôvody príchodu klienta do CPPPaP a iniciátor príchodu.
Počet klientov (odborné vyšetrenia) v školskom roku 2016/2017 – 3 619
DOKUMENT K NAHLIADNUTIU V CPPPaP V NITRE.
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b 1) Údaje o počte klientov v starostlivosti zariadenia za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods.1
písm. b) podľa charakteru odbornej činnosti.
Počet klientov (odborné vyšetrenia) v školskom roku 2016/2017 – 3 619

DOKUMENT K NAHLIADNUTIU V CPPPaP V NITRE.
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g) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu odborných
zamestnancov CPPPaP ku dňu 30. 6. 2017 (§ 2 ods.1 písm. g)

CPPPaP
Zamestnanci CPPPaP
Z toho odborní :
Z počtu odborných:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
Z počtu odborných zamestnan.:
- psychológ
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg
- sociálny pedagóg
- liečebný pedagóg

Počet - fyzický
stav
24
20
20
0

12
1
4
2
1

Iní zamestnanci:
- sociálna pracovníčka.
- ekonomická pracovníčka
- administratívna pracovníčka
- upratovačka

4
1
1
1
1

Spolu počet zamestnancov:

24

g 1) Zoznam odborných zamestnancov a ich špecializácia
Meno zamestnanca

Špecializácia

1. Mgr. Mária Pauličková
2. PhDr. Zuzana Sonlajtnerová

psychológia
psychológia

3. Mgr. Galina Barátová
4. Mgr. Kristína Blažeková
5. PhDr. Magdaléna Ožvaldová
6. Mgr. Eva Bíla
7. Mgr. Daniela Benková
8. Mgr. Miriam Sonlajtnerová
9. Mgr. Eva Makyšová
10. PhDr. Zuzana Hlaváčová
11. Mgr. Sabína Jurčová

psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
psychológia
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Funkcia
riaditeľ - psychológ
zástupca riaditeľa
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ
psychológ

Pracovný
úväzok
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

12. Mgr. Denisa Voleková
13. Mgr. Jana Majerčíková
Meno zamestnanca
14. Mgr. Jana Vargová
15. Mgr. Jana Ellerová
16. Mgr. Mária Košovanová
17. Mgr. Alexandra Kalinová
18. Mgr. Miroslava Bírová
19. Mgr. Martin Rothbauer
20. Mgr. Katarína Tarková

psychológ
školský psychológ

psychológia
psychológia v aprob.
Špecializácia

Funkcia

psychológia v aprob.
špeciálny pedagóg
špec.štúd.špeciál.pedag.
špeciálna pedagogika špeciálny pedagóg
špeciálna pedagogika
špeciálna pedagogika
sociálna práca
psychológia v aprob.
liečebná pedagogika

špeciálny pedagóg
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
sociálny pedagóg
liečebný pedagóg

100 %
100 %
Pracovný
úväzok
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov zariadenia ( § 2 ods. 1 písm. h)
Názov
– forma vzdelávania

Organizátor
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania
- početukončilo

Modriny na duši
Sociálno – psychologický
výcvik v supervízii – modul A
Praktické použitie diagnostického nástroja „SON-R“
MOVISA VII – transformačná
systemická terapia
Test ruky
Kresba rodiny

Centrum
Slniečko, n. o.

17

17

VÚDPaP
Bratislava

1

1

VÚDPaP
Bratislava

2

2

Institut pro transformační systemickou terapii ČR

1

ARTEA, o. z.

1

1

ARTEA, o. z.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Identifikácia syndrómu CAN
a CSA- II.

Národné koordi načné stredisko
pre riešene probl.
násilia na deťoch
Prevencia násilného extrémiz VÚDPaP
mu
Bratislava
Vizuálne čítanie
CŠPP Nitra
Neurologické príčiny zlyháva nia u detí so ŠVVP

BALANS +
CŠPP Trenčín
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pokračuje

1

Názov
– forma vzdelávania

Organizátor
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Šikana – prestaňme hovoriť
o nej, začnime hovoriť spolu
Test školskej pripravenosti
– individuálna administrácia
Kontinuálne vzdelávanie –
Odborní zamestnanci a edu kácia detí a žiakov so zdravot. znevýhodnením
Kontinuálne vzdelávanie –
Spolupráca odbor. zamest –
nancov s rodinou žiaka
z marginalizovaných róm skych komunít
Kontinuálne vzdelávanie –
Krízová intervencia v prostredí škôl a šk. zariadení
Kontinuálne vzdelávanie –
Využitie metódy PRVA pri
poskytovaní opory dieťaťu
v kríze
Konferencia „Včasná inter –
vencia“
Konferencia „Ďuričove dni
2016“-Psychológ v systéme
školy
Konferencia 40-te výročie
vzniku CPPPaP Zvolen
Európsky kongres „Supervízia a koučing v meniacej
sa Európe“

KÚ Ružomberok +
spolupracujúce org.
VÚDPaP
Bratislava

Priebeh vzdelávania
- početukončilo

Medzinárodná konferencia „Špeciálno – pedagogické
aspekty inklúzie z praxe
por. zariadení“
Medzinárodná konferencia –
„Virtuálna generácia“
Medzinárodná konferencia
o segregácii vo vzdelávaní –
„Vzdelávame deti férovo ?“
Práca s elektronickými

1

1

7

7

MPC Bratislava

1

1

MPC Nitra
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ARTEA, o. z.

3

3

ARTEA, o. z.

1

1

1

1

2

2

CPPPaP Zvolen

1

1

Paneurópska vysoká škola Bratislava
+ spolupracujúce
org.

2

2

Asociácia špec. pedagógov škôl a poradní v SR

3

3

1

1

1

1

1

1

FZ a SPTU +
Nadácia SOCIA
UKF Nitra + Aso ciácia školskej psychológie SR a ČR

Paneurópska vysoká škola Bratislava
+ IPčko
JUDr. Dubovcová –
verejná ochrankyňa
práv + spolupracujúce org.
Kantorka, n. o.
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pokračuje
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schránkami – e Government
pre školy v praxi
Názov
– forma vzdelávania

Organizátor
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania
- početukončilo

Riadiace akty CPPPaP
Novela zákona o sťažnos tiach, správne konanie pre
všetky typy škôl a CPPPaP
Školenie BOZP

Vzdelávacia agen túra JUDr. Bedlo –
vičová, spol. s.r.o.

1

1

Agentúra IPEKO
Zvolen, s.r.o.

1

1

CPPPaP Nitra

20

20

pokračuje

Údaje o ďalšom vzdelávaní ostatných zamestnancov
Názov
– forma vzdelávania

Organizátor
vzdelávania

Počet
vzdelávaných

Priebeh vzdelávania
- početukončilo

Seminár „Finančná kontrola
a cestovné náhrady vo verejnej správe“
Seminár „Verejné obstarávanie zákazky s nízkou
hodnotou, EKS“
Seminár „ Ako úradovať ?“
Správa registratúry pre ško ly a šk. zariadenia
Seminár „Záver roka 2016
v mzdovej a person. agende,
legislatívne zmeny 2017“
Školenie BOZP

Kantorka, n. o.

1

1

NÚCŽV
Bratislava

1

1

NÚCŽV
Bratislava

1

1

NÚCŽV
Bratislava

1

1

CPPPaP Nitra

4

4
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pokračuje

i) Údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i )

Počet aktivít

Aktivita
Prezentácia CPPPaP formou aktívnej účasti
odborných
zamestnancov
na
konferenciách
a odborných fórach:
- Európsky kongres koučov a supervízorov „Supervízia
a koučing v meniacej sa Európe“ (Paneurópska vysoká
škola a spolupracujúce organizácie)
- Medzinárodný workshop „KomposyT – skúsenosti
s využívaním digitálnej platformy“ (VÚDPaP Bratislava)
- odborný seminár „Extrémizmus a radikalizácia“ (MPC
Nitra)
Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu pedagógov
a pre verejnosť:
- Kyberšikana – „Nástrahy sociálnych sietí“
- Prevencia syndrómu vyhorenia pedagogických zamest nancov
- Študenti so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími
potrebami na SŠ
- Pedagogická a školská psychológia – VŠ študenti –
UKF Nitra
- Možnosti špeciálno-pedagogickej diagnostiky a inter vencie – VŠ študenti – UKF Nitra
- CPPPaP – školské zariadenie výchovného poradenstva
a prevencie – študenti gymnázií
Prednášky a besedy pre cieľovú skupinu rodičov:
- Dieťa s ADHD
- Šikanovanie
- Interpersonálne vzťahy v triednom kolektíve
- Školská zrelosť
- Sociálne zručnosti a kompetencie žiakov
- Besedy na aktuálne témy – ako súčasť rodičovských
združení

11

Počet účastníkov

2

1

1

1
2

60
38

1

30

1

45

1

40

2

45

1
1
2
2
1
2

8
25
45
50
10
45

j) Údaje o projektoch, do ktorých je CPPPaP zapojené ( § 2 ods. 1 písm. j )
1. „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“ – v rámci uvedenej
výzvy MŠVVaŠ SR CPPPaP v Nitre v šk. r. 2015/2016 získalo finančný
príspevok vo výške 1 703 € na projekt „Psychodiagnostická metodika SON-R“.
V korešpondencii s plánovaným časovým harmonogramom bol v šk. r. 2016/2017
realizovaný nákup psychodiagnostickej metodiky a jej aplikácia v praxi psychológov
CPPPaP.
2. „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ – na základe uvedenej
výzvy MŠVVaŠ SR CPPPaP v Nitre vypracovalo projekt „Psychofyzioterapeutická
metodika HRV-Biofeedback“, prostredníctvom ktorého sa uchádzalo o finančnú
dotáciu vo výške 4 465 € určenú na nákup metodiky HRV - Biofeedback
a zaškolenie všetkých odborných zamestnancov v práci s uvedenou psychofyzioterapeutickou metodikou.
Projekt bol MŠVVaŠ SR schválený a jeho realizácia postupovala v súlade s plá novaným časovým harmonogramom – v šk. r. 2016/2017 bola zabezpečená príprav ná fáza realizácie, t. j. činnosti vedúce k nákupu terapeutickej metodiky. Vzhľadom
k termínu poskytnutia finančnej dotácie bude nákup uvedenej metodiky (pôvodne
plánovaný v šk. r. 2016/2017) i následné fázy realizácie zabezpečené v šk. r. 2017 /
2018.
3. „Životné scenáre“ - Medzinárodný preventívny program organizovaný Krajským
osvetovým strediskom v Nitre v spolupráci s UK Bratislava a ÚPSVaR v Nitre.
CPPPaP v Nitre participovalo na jeho realizácii zabezpečením besied a interaktív nych aktivít v oblasti univerzálnej prevencie – nelátkové závislosti a prejavy násilia –
pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ (I, II. stupeň ZŠ) okresu Nitra, celkovo pre 800 žiakov
ZŠ.
4. CHIPS – preventívny program na báze vrstovníckej podpory, ktorý bol pod garanciou
LDI evalvovaný na školách Bratislavského kraja, následne v šk. r. 2009/2010
aplikovaný v školách okresu Nitra (v nasledujúcich obdobiach i v ďalších okresoch
SR). Od uvedeného obdobia je projekt zo strany CPPPaP v Nitre realizovaný, pričom
v šk. r. 2016/2017 prebiehal na 1 ZŠ mesta Nitra.
5. Kampaň „Červené stužky“ – v šk. r. 2016/2017 sa CPPPaP v Nitre zapojilo do 10.
ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky a to formou realizácie interaktívnych
besied na témy:
- Prevencia HIV/AIDS
- Obchodovanie s ľuďmi
- Duševné zdravie a závislosti
Besedy boli zabezpečené na 9 – tich základných školách v meste Nitra pre cieľovú
skupinu cca 1 200 žiakov (ďalšie informácie uvádzaní v časti II, bod 2.3.)
6. Národný projekt „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania
sociálno - patologických javov v školskom prostredí“ – vlastná realizačná fáza
Národného projektu bola v období marec 2013 – november 2015, v šk. r. 2016/2017
pokračovala etapa tzv. trvalej udržateľnosti Národného projektu.
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V šk. r. 2016/2017 CPPPaP v Nitre pokračovalo v metodickom a supervíznom vedení
dlhodobých preventívnych programov realizovaných na ZŠ a SŠ okresu Nitra – „Vieme,
že...“, „Cesta k emocionálnej zrelosti“
k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
(§ 2 ods. 1 písm. k)
Inšpekcia Štátnej školskej inšpekcie bola v CPPPaP (resp. KPPP) v Nitre vykonaná v apríli
2006. Jej výsledky boli uvádzané v správach o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP
v Nitre za predchádzajúce školské roky, vzhľadom k časovému odstupu od vykonania
inšpekcie t. č. prevažne nie sú aktuálne.
l) Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach zariadenia (§ 2 ods. 1
písm. l )
V marci 2010 sa obe pôvodné pracoviská CPPPaP v meste Nitra – Lomnická ul. 44 a
Levická ul. 40 – presťahovali do spoločného objektu. CPPPaP získalo do prenájmu priestory
na ul. Jozefa Vuruma č.2 – vlastníkom nehnuteľnosti je mesto Nitra, zmluva o nájme je
uzavretá na dobu určitú – do 3.12.2019.
Priestory (interiér) boli čiastočne zrekonštruované, sú v nich vytvorené optimálne
podmienky pre činnosť zariadenia – samostatné pracovne pre každého zamestnanca,
terapeutická miestnosť, zasadačka.
Naďalej je v prevádzke elokované pracovisko CPPPaP v Nitre - Moravská 512 Vráble –
priestory v prenájme – prenajímateľ mesto Vráble, zabezpečené optimálne podmienky.
Vybavenie zariadenia psychodiagnostickými metodikami – vzhľadom k aktuálnej ponuke
priemerné.
Vybavenie zariadenia odbornou literatúrou i výpočtovou technikou – priemerné.
Celkové materiálne vybavenie zariadenia – v súčasnej dobe ho možno hodnotiť ako
štandardné, perspektívne je potrebné zabezpečiť jeho ďalšie skvalitnenie – napr. nákup
odbornej literatúry, výpočtovej techniky.
Za pozitívum pokladáme skvalitnenie materiálneho vybavenia CPPPaP zo zdrojov
Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno –
patologických javov v školskom prostredí“ – prioritne psychodiagnostické metodiky
a výpočtová technika.
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení činnosti zariadenia (§ 2 ods. 1, písm. m)
CPPPaP v Nitre je štátna rozpočtová organizácia, ktorej financovanie je zabezpečené na
jednotlivé kalendárne roky. Vzhľadom k uvedenému vo vzťahu k šk. r. 2016/2017 pred kladáme rozpis štátneho rozpočtu na rok 2016 a rok 2017.
Rozpis štátneho rozpočtu na rok 2016:
Dotácia zo štátneho rozpočtu - celková suma
z toho
- mzdy ( 610 )
- odvody ( 620 )
- tovary a služby ( 630 )
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417 194
260 534
92 344
63 565

€
€
€
€

- nemocenské dávky ( 642)
Rozpis štátneho rozpočtu na rok 2017:

751 €

Dotácia zo štátneho rozpočtu - celková suma
z toho
- mzdy ( 610 )
- odvody ( 620 )
- tovary a služby ( 630 )
- nemocenské dávky ( 642)

405 086 €
249 664 €
87 257 €
65 247 €
2 918 €

Mimorozpočtové zdroje:
V šk. roku 2016/2017 boli pre CPPPaP v Nitre schválené finančné prostriedky na
financovanie rozvojového projektu v rámci výzvy MŠVVaŠ SR „Psychologické
a špeciálnopedagogické poradenstvo 2017“ - projekt „Psychofyzioterapeutická metodika
HRV - Biofeedback“ - vo výške 4 465 €.
V reále však uvedený objem finančných prostriedkov CPPPaP v Nitre obdržalo
v septembri 2017 – t. j. šk. r. 2017/2018 – kedy je plánovaná vlastná realizačná fáza projektu.
n) Cieľ, ktorý si CPPPaP určilo v koncepčnom zámere rozvoja na príslušný školský rok
a vyhodnotenie jeho plnenia (§ 2 ods. 1 písm. n)
Vo februári 2016 bol vypracovaný koncepčný zámer rozvoja CPPPaP v Nitre na obdobie r.
2016 – 2021, ktorý kontinuálne nadväzuje a ďalej rozvíja víziu definovanú
v predchádzajúcom období. Uvedený koncepčný zámer – reflektujúci dosiahnuté výsledky,
úspechy i reálne možnosti zariadenia – vychádza z 3 základných pilierov:
- legislatívneho rámca
- úloh deklarovaných v dokumentoch schválených MŠVVaŠ SR
- konkrétnych podmienok a možností (personálnych i materiálnych) poradenského zariadenia
Za kľúčový, určujúci faktor smerovania a činnosti zariadenia pokladáme celkové
nastavenie priorít rezortu školstva v SR a tým determinované definovanie moderného,
integrovaného systému výchovného poradenstva a prevencie. S ohľadom na uvedené
dynamicky sa meniace prostredie ako i prebiehajúce reformné procesy v rezorte školstva, bol
koncepčný zámer rozvoja poradenského zariadenia špecifikovaný ako otvorený
modifikovateľný systém prístupný korekciám.
Pre obdobie r. 2016 – 2021 boli ako prioritné ciele rozvoja CPPPaP v Nitre definované:
1/ V spolupráci so zriaďovateľom vyriešiť otázku priestorového zabezpečenia CPPPaP v
Nitre
2/ do aplikačnej praxe zakomponovať výstupy Národného projektu „Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“
3/ prehlbovať pozitívny image zariadenia na verejnosti
V spolupráci so zriaďovateľom vyriešiť otázku priestorového zabezpečenia CPPPaP
v Nitre
Vzhľadom k tomu, že zmluva o nájme priestorov na ul. J. Vuruma č. 2 je uzavretá do
3.12.2019 (ďalšie informácie uvádzané v časti I, písm. l), uvedená otázka je prioritou rokov
2018 – 2019.
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Do aplikačnej praxe zakomponovať výstupy Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom
prostredí“
Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre v šk. r. 2016/2017 zakomponovali výstupy
Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno
– patologických javov v školskom prostredí“ do aplikačnej praxe selektívne, s ohľadom na
potreby klientely zariadenia. Ako efektívny nástroj pre profesionálnu orientáciu a kariéro vé poradenstvo žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa v pod mienkach CPPPaP etabloval poradenský program COMDI. Vo vzťahu k digitálnej
aplikačnej platforme KomposyT sme nútení konštatovať, že jej využitie je limitované
faktom, že podmienky Národného projektu ju umožňujú aplikovať (rovnako ako všetky
výstupy Národného projektu) výlučne vo vzťahu ku klientele žiakov ZŠ – s obmedzením
na žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
Prehlbovať pozitívny image zariadenia na verejnosti
Svojou dlhoročnou činnosťou sa CPPPaP v Nitre nielen vpísalo do povedomia klientely, ale získalo akceptáciu i v očiach odbornej verejnosti. Pokladáme preto za dôležité
nadviazať na získanú pozíciu a naďalej prehlbovať pozitívne vnímanie CPPPaP v Nitre
verejnosťou a to predovšetkým prostredníctvom nasledovných nástrojov:
- kvalita poskytovanej odbornej starostlivosti vo vzťahu ku klientele, zákonným
zástupcom a pedagogickým zamestnancom materských, základných a stredných škôl –
úloha stála.
- striktné a dôsledné dodržiavanie etických zásad práce odborných zamestnancov –
úloha stála – v šk. r. 2016/2017 sa v spolupráci s Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie zahájili práce na konštituovaní Etického kódexu
zamestnancov CPPPaP v SR
- www stránka zariadenia – umožňuje prezentáciu zariadenia na verejnosti, zvyšuje
informovanosť, sprístupňuje aktuálne informácie a poznatky – úloha stála
- účasť - aktívna i pasívna – na odborných fórach – v šk. r. 2016/2017 sa odborní
zamestnanci CPPPaP v Nitre prezentovali na odborných fórach formou aktívnej účasti
príspevkami:
 2 príspevky na Európskom kongrese koučov a supervízorov
 1 príspevok na Medzinárodnom workshope „KomposyT“
 1 príspevok na odbornom seminári „ Extrémizmus a radikalizácia“
i formou pasívnej účasti na ďalších odborných fórach (ďalšie informácie uvádzané
v časti I, písm. h a v časti I, písm. i)
- participácia na tvorbe zásadných, koncepčných materiálov súvisiacich s činnosťou
školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie – v šk. r. 2016/2017 odborní
zamestnanci CPPPaP v Nitre boli členmi:
 pracovnej skupiny Akreditačnej rady pre odborných zamestnancov – Akreditačná rada
MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného
zamestnanca
 expertnej skupiny Centrum prevencie, podpory a intervencie – CPPI – k Národnému
programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“
 expertnej skupiny k detailnej funkčnej špecifikácii informačného systému na evidenciu
a spracovanie údajov o činnosti poradenských a preventívnych zariadení (EvuPP)
 pracovnej skupiny pri MŠVVaŠ SR k aktualizácii Metodického usmernenia
č.7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských
zariadeniach
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 Metodickej rady pre systém poradenstva a prevencie pri Výskumnom ústave detskej
psychológie a patopsychológie
Uvádzané vytýčené smerovanie a zameranie činnosti CPPPaP v Nitre vnímame ako
nástroj pre napĺňanie a dosiahnutie prioritného cieľa zariadenia – spolupodieľať sa na
vytvorení a aplikácii efektívneho, optimálneho systému pomoci deťom a žiakom pri riešení
problémov v oblasti vzdelávacieho, osobnostného, emocionálneho, sociálneho a kariérového
vývinu, ako i v oblasti prevencie sociálno - patologických javov. Byť nápomocní tomuto
procesu, byť nápomocní pri dosiahnutí tohto cieľa – to pokladáme za prioritu, cieľ a zmysel
našej práce.
o) Oblasti v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedosta tky a je potrebné zlepšenie, vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.1 písm. o )
Silné stránky zariadenia
- stopercentná kvalifikovanosť zamestnancov
- vysoko kvalitný odborný a ľudský potenciál zamestnancov:
 úroveň odborných kompetencií
 osobnostné kvality, kreativita, flexibilita
 vysoká miera motivácie k ďalšiemu vzdelávaniu
 konštruktívna pracovná atmosféra
- zabezpečovanie odborných služieb presahujúcich rámec základných činností
- vysoká úroveň spolupráce so školami – MŠ, ZŠ, SŠ
- systematická spolupráca s ostatnými partnermi
- využívanie inovovaných diagnostických nástrojov a poradenských metód
- existencia elokovaného pracoviska prostredníctvom ktorého zariadenie priblížilo svoje
služby klientele príslušného regiónu
- získanie poverenia na metodické a supervízne vedenie centier pedagogicko –
psychologického poradenstva a prevencie v územnej pôsobnosti zriaďovateľa
- stály kontakt s odbornými inštitúciami, úzka spolupráca s VÚDPaP
- kultúrne a bezpečné pracovné prostredie
Slabé stránky poradenského zariadenia
- sídlo zariadenia v prenajatých priestoroch (vlastník mesto Nitra) – vyššia finančná
náročnosť, náročné zaistenie prípadnej rekonštrukcie
- poddimenzované personálne obsadenie – sek. pomerne dlhé čakacie doby na termíny
odborných vyšetrení, obmedzujúci faktor pri zabezpečovaní metodického vedenia
CPPPaP v územnej pôsobnosti zriaďovateľa
- napriek postupnému zvyšovaniu kompetencií, pretrvávajúca limitovaná gramotnosť
zamestnancov v práci s IKT
- nedostatok finančných prostriedkov na ohodnotenie kvality práce zamestnancov,
absencia efektívneho motivačného nástroja
Príležitosti poradenského zariadenia
- participácia na realizácii národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“
Projekt bol financovaný zo zdrojov EÚ – z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie, jeho prijímateľom bol VÚDPaP Bratislava.
- aktívne členstvo v expertných tímoch, pracovných skupinách a v Metodickej rade pri
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VÚDPaP umožňujúce participovať na tvorbe rezortných predpisov a zásadných koncepčných materiálov týkajúcich sa poradenských zariadení
- možnosť ďalšieho profesijného rozvoja odborných zamestnancov v systéme kontinuál neho i celoživotného vzdelávania
- stúpajúci záujem zamestnancov o skvalitnenie kompetencií v práci s IKT, súbežne s
narastajúcim záujmom odborných zamestnancov o parciálne využitie IKT v poraden –
skom procese
- dlhodobá udržateľnosť výstupov Národného projektu VÚDPaP
Ohrozenie poradenského zariadenia
- riziko zhoršovania technického stavu budovy
- otázka financovania školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie

II. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z.- § 2 ods.2
Informácie o iných aktivitách a odbornej činnosti CPPPaP (§ 2 ods. 2)
2.1.) Depistáž školskej zrelosti detí predškolského veku
Na základe pozitívnych spätných väzieb a záujmu zo strany materských škôl i zákonných
zástupcov detí, odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre i v šk. r. 2016/2017 na všetkých
MŠ mesta Nitra a vybraných vidieckych MŠ (determinované personálnymi kapacitami zariadenia a záujmom MŠ) zrealizovali depistážne vyšetrenie školskej zrelosti detí predškolského
veku.
Počet MŠ

Počet vyšetrených detí

45

1 033

Počet konzultácií s rodičmi
951

V indikovaných prípadoch zabezpečené individuálne psychologické vyšetrenie školskej
zrelosti a potrebná intervencia.
2. 2.) Skupinové aktivity realizované pre cieľovú skupinu žiakov ZŠ a SŠ
Jednou zo základných zložiek činnosti v oblasti prevencie sú preventívne skupinové
aktivity – aktivity zážitkového typu, realizované dlhodobo, formou opakovaných stretnutí.
V šk. r. 2016/2017 bolo v tejto oblasti zrealizované:
počet skupín
- 11
z toho ZŠ
- 8
SŠ
- 3
počet stretnutí - 91
počet účastníkov - 163
Spravidla v úvode a v závere každého bloku skupinových aktivít sa okrem uvedeného počtu
stretnutí konali – za účasti odborných zamestnancov CPPPaP – rodičovské združenia cielené
nielen na získanie súhlasu, ale najmä spolupráce a podpory zo strany rodičov.
Vzhľadom k záujmu a potrebám základných a stredných škôl – a vo vzťahu k personálnym
kapacitám zariadenia – boli v šk. r. 2016/2017 realizované prevažne skupinové aktivity
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charakteru selektívnej prevencie, pričom dominantnými témami boli korekcie porúch
správania a rozvíjanie komunikačných zručností ako východisková báza pre skvalitnenie
interpersonálnych vzťahov v triednom kolektíve.
S ohľadom na charakter a intenzitu manifestovaných problémov je v troch skupinách
plánované pokračovanie odborných intervencií i v šk. r. 2017/2018 – 1 skupinová intervencia
na pôde ZŠ, 1 na pôde SŠ pod vedením odborných zamestnancov CPPPaP v Nitre, 1
skupinová intervencia na pôde ZŠ pod vedením školského psychológa.
Realizované skupinové aktivity – šk. r. 2016/2017
Názov skupiny
CHIPS
Tréning sociálnych
zručností
Harmonický rozvoj
osobnosti
Stimulácia psychoso ciálnych zručností I
Stimulácia psychoso ciálnych zručností II

Poruchy správania

Interpersonálne vzťahy
v triednom kolektíve I
Intervenčno – korekčné
aktivity v triednom ko –
lektíve

Sociálna prevencia

Cieľ práce
Program vrstovníckej
podpory
Rozvoj sociálnej inte rakcie, komunikačných
zručností, posilnenie
sociálnych kompetencií
Rozvoj komunikačných
zručností, formovanie
sociálnych kompetencií
Stimulácia sociálnych
interakcií, interperso nálnych vzťahov, seba vyjadrenie
Stimulácia sociálnych
interakcií, interperso nálnych vzťahov, seba vyjadrenie
Eliminácia nežiaducich
foriem správania, roz voj sociálnych kompe tencií
Nácvik sociálnych
zručností, podpora
optimálnych foriem
správania
Interpersonálne vzťahy,
budovanie pozitívnej
klímy v triednom ko lektíve
Prevencia sociálno patologických javov,
podpora pozitívnych
interpersonálnych
väzieb v triednom ko 18

Počet
stretnutí

Počet
účastníkov

7

11

10/2016 12/2016

11

8

10/2016 6/2017

13

12

8

5

10/2016 2/2017

15

10

10/2016 6/2017

11

10

10/2016 6/2017

12

25

12/2016 1/2017

2

20

4/20176/2017

4

20

Obdobie
realizácie
9/2016 6/2017

10/2016 1/2017

Názov skupiny

Prevencia v praxi
Interpersonálne vzťahy
v triednom kolektíve II

lektíve
Cieľ práce
Eliminácia rizikových
foriem správania,
posilnenie sociálnych
kompetencií
Nácvik sociálnych
zručností, podpora op timálnych foriem sprá vania

Obdobie
realizácie

Počet
stretnutí

Počet
účastníkov

4/2017 6/2017

4

16

5/2017 6/2017

4

26

2.3.) Prednášky a besedy realizované pre cieľovú skupinu žiakov a študentov ZŠ a SŠ
Jednotlivé aktivity – prednášky a besedy – uvádzané v nasledujúcej časti (2.3) majú
krátkodobý charakter, prevažne sa jedná o jednorázové aktivity preventívneho charakteru.
Počet
aktivít

Počet účastníkov

- Prevencia HIV/AIDS (kampaň Červené stužky)
- Duševné zdravie a závislosti (kampaň Červené stužky)
- Obchodovanie s ľuďmi (kampaň Červené stužky)
- Životné scenáre (preventívny program Životné scenáre)
- Pusinky a dotyky nie sú na rozkaz (preventívny
program Životné scenáre)
- Úvod do práce psychológa v CPPPaP
- Úvod do práce špeciálneho pedagóga v CPPPaP
- NIEšikanovanieNIE
- Kyberšikana – nástrahy internetu
- Sociálna prevencia
- Interpersonálne vzťahy v triednom kolektíve
- Harmonizácia detskej osobnosti
- Obchodovanie s ľuďmi
- Prevencia stresu
- Látkové a nelátkové závislosti
- Zdravý životný štýl
- Bezpečné správanie v prostredí internetu
- Motivácia a štýly učenia
- Sociálne kompetencie

27
24
13
30
15

472
421
298
562
239

1
1
10
8
6
5
12
5
5
7
4
2
6
10

30
26
275
200
170
115
40
40
115
180
107
60
170
250

Spolu

191

3 770

Aktivita
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V šk. r. 2016/2017 sa CPPPaP v Nitre zapojilo do 10. ročníka celoslovenskej kampane
Červené stužky, v rámci ktorej oslovilo všetky základné školy mesta Nitra s ponukou
zabezpečiť interaktívne besedy pre žiakov ZŠ na témy:
1/ Prevencia HIV/AIDS
- cieľová skupina: žiaci 6. - 8. roč. ZŠ
2/ Obchodovanie s ľuďmi
- cieľová skupina: žiaci 9. roč. ZŠ
3/ Duševné zdravie a závislosti - cieľová skupina: žiaci 4. - 5. roč. ZŠ
Ponuku akceptovalo 9 ZŠ mesta Nitra, v súlade s ich požiadavkami bolo v rámci kampane
Červené stužky celkovo zrealizovaných 64 besied, ktorých sa v globále zúčastnilo cca 1 200
účastníkov.
Jednotlivé témy podľa záujmov žiakov, počtu zrealizovaných interaktívnych besied
a účastníkov:
Prevencia HIV/AIDS
– 27 besied, 472 účastníkov
Obchodovanie s ľuďmi
– 13 besied, 298 účastníkov
Duševné zdravie a závislosti – 24 besied, 421 účastníkov
Uvádzané prednášky a besedy, ako i skupinové a preventívne aktivity predložené v časti
2.2. a 2.3. boli realizované prevažne odbornými zamestnancami oddelenia prevencie
a poradenstva v sociálnom vývine, avšak na ich realizácii participovali i psychológovia
oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.
2.4.) Informácia o iných odborných aktivitách zariadenia
- V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov
a na základe poverenia zriaďovateľa CPPPaP v Nitre zabezpečuje metodické vedenie
CPPPaP v Nitrianskom kraji prostredníctvom svojich zamestnancov (súčasne
s plnením úloh vyplývajúcich zo Štatútu a príslušných legislatívnych noriem).
V šk. r. 2016/2017 boli zrealizované 3 pracovné stretnutia riaditeľov CPPPaP v Nitrian skom kraji – 21.11.2016, 20.03.2017 a 04.07.2017 – cielené na riešenie aktuálnych
odborných otázok rezonujúcich v danom období. Cielená pozornosť bola venovaná Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“- materiál pripo mienkovaný, zosumarizované pripomienky za Nitriansky kraj predložené riaditeľkou
CPPPaP v Nitre prostredníctvom Metodickej rady VÚDPaP.
Pre cieľovú skupinu odborných zamestnancov CPPPaP v Nitrianskom kraji CPPPaP
v Nitre v spolupráci s MPC v Nitre zorganizovalo kontinuálne vzdelávanie „Spolupráca
odborných zamestnancov s rodinou žiaka z marginalizovaných rómskych komunít“ - zahájené v šk. r. 2016/2017, plánované pokračovanie v šk. r. 2017/2018.
- Na základe poverenia zriaďovateľa riaditeľka CPPPaP v Nitre pôsobí ako krajský metodik
pre CPPPaP v Nitrianskom kraji.
Z titulu uvedenej pozície boli v priebehu šk. r. 2016/2017 zabezpečené viaceré úlohy
– predovšetkým:
 spolupráca s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie - ďalej len
VÚDPaP - pri koncipovaní koncepcie integrovaného poradenského systému
 spolupráca s VÚDPaP na riešení parciálnych otázok súvisiacich s činnosťou školských
zariadení výchovného poradenstva a prevencie
 poskytované odborné konzultácie vo vzťahu k CPPPaP v jednotlivých okresoch Nitrianskeho kraja pri riešení náročných odborných otázok
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- Riaditeľka CPPPaP v Nitre sa zúčastnila pracovného stretnutia zástupcov CŠPP v územnej pôsobnosti zriaďovateľa – OÚ Nitra – aktívna účasť – 28.2.2017
- V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 350/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného pora denstva a prevencie CPPPaP zabezpečuje metodické vedenie školských psychológov ZŠ
a SŠ okresu Nitra.
V šk. r. 2016/2017 CPPPaP v Nitre zabezpečilo vo vzťahu ku školským psychológom
pracovné stretnutie prioritne zamerané na problematiku prevencie extrémizmu a intoleran cie v školskom prostredí - 29.6.2017.
Priebežne, počas celého šk. roku boli pre školských psychológov ZŠ a SŠ zabezpečované individuálne konzultácie - podľa potreby.
- Na základe záujmu a pozitívnych spätných väzieb školských špeciálnych pedagógov ZŠ
okresu Nitra CPPPaP v Nitre v šk. r. 2016/2017 pokračovalo v realizácii supervíznych
stretnutí pre školských špeciálnych pedagógov ZŠ okresu Nitra – celkovo zrealizova ných 10 supervíznych stretnutí vedených odborným zamestnancom CPPPaP – špeciálnym
pedagógom – kvalifikovaným supervízorom.
- V zmysle vyhlášky MŠ SR č.350/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného pora denstva a prevencie CPPPaP zabezpečuje metodické vedenie koordinátorov prevencie
ZŠ a SŠ okresu Nitra.
V šk. r. 2016/2017 CPPPaP v Nitre - na základe skúseností – naďalej preferovalo
model práce orientovaný na získanie praktických zručností a odborných kompetencií
účastníkov vo vzťahu ku kľúčovým témam - konkrétne téma „Fenomény virtuálneho prie storu v živote detí a mládeže“ zabezpečená pre cieľovú skupinu koordinátorov prevencie
ZŠ i SŠ okresu Nitra v spolupráci s organizáciou IPčko a Krajským osvetovým strediskom
v Nitre – 16.2.2017.
Priebežne, počas celého šk. roku boli pre koordinátorov prevencie ZŠ a SŠ zabezpečo vané individuálne konzultácie – podľa potreby.
- V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 350/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného pora denstva a prevencie CPPPaP zabezpečuje metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ
a SŠ okresu Nitra.
V šk. r. 2016/2017 sa vo vzťahu k cieľovej skupine výchovných poradcov uskutočnili
2 pracovné stretnutia, z toho:
 na 1 pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ prizvaní riaditelia SŠ -7.11.2016
 1 pracovné stretnutie výchovných poradcov ZŠ okresu Nitra - 10.1.2017
Priebežne, počas celého šk. roku boli pre výchovných poradcov ZŠ a SŠ zabezpe čované individuálne konzultácie - podľa potreby
Ďalšie aktivity na úseku výchovného poradenstva:
 CPPPaP v Nitre ponúklo ZŠ i SŠ okresu Nitra spoluprácu pri riešení otázky profesijnej
orientácie žiakov 8. roč. ZŠ a 3. roč. SŠ.
V šk. r. 2016/2017 boli na základe požiadaviek ZŠ a SŠ (prioritne gymnázií) okresu
Nitra zrealizované skupinové vyšetrenia cielené na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ a SŠ.
Počet vyšetrených žiakov – 762.
 v kontexte Národného projektu „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňo vania sociálno – patologických javov v školskom prostredí“ (obdobie trvalej udržateľ –
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nosti) CPPPaP v Nitre využívalo metódu COMDI - poradenský nástroj na zisťovanie
potenciálu osobnosti klienta, jeho intelektového potenciálu a študijných predpokla dov – a to vo vzťahu k cieľovej skupine žiakov ZŠ so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.
 spolupráca so ŠVS Piešťany (Centrum vedecko – technických informácií SR)
 odborný zamestnanec CPPPaP v Nitre sa zúčastnil celoslovenského pracovného
stretnutia metodikov výchovného poradenstva – VÚDPaP, 1.6.2017
- Počas letných prázdnin šk. r. 2016/2017 odborní zamestnanci – psychológovia CPPPaP v
Nitre – zabezpečili a viedli denný letný tábor pre deti s ADHD. Tábor bol realizovaný v
júli 2017 ( 3.7. - 7.7.2017) pre cieľovú skupinu 8-mich žiakov ZŠ – klientov CPPPaP v Nitre vekovej kategórie 8 – 10 rokov.
Harmonogram, štrukturovanie a zameranie činnosti i charakter aplikovaných aktivít a
intervencií boli zvolené v korešpondencii s dominantným cieľom – rozvoj sociálnych
kompetencií, podpora optimálnych foriem správania detí, eliminácia nežiadúcich preja –
vov.
Úvodné stretnutie bolo venované rodičovskému stretnutiu - dohodnuté podmienky spo lupráce, oboznámenie rodičov s cieľom práce, plánovanými aktivitami, riešené otázky
organizačného charakteru. Po ukončení letného tábora boli uskutočnené individuálne
konzultácie psychológov s rodičmi každého dieťaťa, na ktorých boli rodičia oboznámení
so všetkými relevantnými zisteniami, konzultované podstatné otázky a odporučený opti málny postup v oblasti výchovného vedenia dieťaťa.
Pozitívne spätné väzby zo strany rodičov pokladáme nielen za vyjadrenie, že zadefi –
novaný cieľ sa úspešne podarilo naplniť, ale i za deklarovanie opodstatnenosti takejto
formy práce a motiváciu pre hľadanie alternatív a ďalších aktivít vo vzťahu k uvedenej cieľovej skupine.
- Šk. r. 2016/2017 bol z hľadiska poradenského systému v rezorte školstva charakterizovaný
viacerými reformnými a transformačnými tendenciami. V záujme spracovania ich vízie a
postupnosti, boli ustanovené viaceré expertné resp. pracovné skupiny.
V šk. r. 2016/2017 riaditeľka CPPPaP v Nitre pracovala ako člen:
 Metodickej rady pre systém poradenstva a prevencie pri VÚDPaP – poradný orgán
riaditeľa VÚDPaP pre oblasť výchovnovzdelávacieho, psychologického, špeciálno –
pedagogického a sociálneho poradenstva a prevencie, s rezortným a medzirezortným
prepojením.
Na úrovni Metodickej rady pri VÚDPaP sa priebežne riešili viaceré zásadné otázky
súvisiace s činnosťou systému výchovného poradenstva a prevencie, o. i. boli akcentované parparciálne činnosti a aktivity vo vzťahu k Národnému programu rozvoja
výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“.
 užšej legislatívnej skupiny pri Metodickej rade pri VÚDPaP, ktorej činnosť bola za meraná na mapovanie legislatívneho prostredia a návrh legislatívnych zmien z aspektu
systému výchovného poradenstva a prevencie.
 expertnej skupiny Centrum prevencie, podpory a intervencie - CPPI (univerzálne a
špecializované) k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slo vensko“ pri VÚDPaP.
Činnosť expertnej skupiny je zameraná na vypracovanie podkladov a návrhov pre
zadefinovanie základného rámca optimálneho modelu systému výchovného poradenstva
a prevencie (prvotná pracovná verzia).
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expertnej skupiny k detailnej funkčnej špecifikácii informačného systému na eviden ciu a spracovanie údajov o činnosti poradenských a preventívnych zariadení - EvuPP
– pri Centre vedecko – technických informácií SR.
Cieľom činnosti expertnej skupiny je inovácia programového vybavenia pre evidenciu
údajov v CPPPaP (EvuPP), aktualizácia údajov a zapracovanie legislatívnych zmien,
definovanie nových údajov a iné parciálne korekcie pre sprehľadnenie a zefektívnenie
programu, ktorý slúži pre štatistické vykazovanie činnosti CPPPaP ako podklad pre výko nové financovanie týchto zariadení.

- Riaditeľka CPPPaP v Nitre a odborný zamestnanec – špeciálny pedagóg - pôsobia ako
členovia pracovnej skupiny Akreditačnej rady pre odborných zamestnancov – na
základe menovania Akreditačnou radou MŠVVaŠ SR pre kontinuálne vzdelávanie
pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.
- Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre sú členmi:
 pracovnej skupiny pri MŠVVaŠ SR – v spolupráci s VÚDPaP – k aktualizácii
Metodického usmernenia č. 7/2006 – R z 28.3.2006 k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov v školách a školských zariadeniach.
 poradenského výboru pre sociálnu prevenciu pri Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
 komisii pre elimináciu násilia a ochrana detí pred násilím pri ÚPSVaR v Nitre
- Za významný prínos, ďalšie skvalitnenie práce odborných zamestnancov CPPPaP v Nitre
a ich podporu pri výkone odbornej činnosti pokladáme realizáciu skupinovej supervízie.
Supervízia bola realizovaná odborným zamestnancom CPPPaP (špeciálnym pedagó gom) – kvalifikovaným supervízorom – formou Bálintovských skupín v priebehu celého
šk. r. 2016 /2017 – zrealizovaných 10 supervíznych stretnutí.
- Na základe podnetov zo strany zákonných zástupcov klientov a pozitívnych spätných
väzieb z ich strany, odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre - psychológ, špeciálny pedagóg v šk. r. 2016/2017 pokračovali vo vedení podpornej skupiny rodičov detí s ADHD.
Činnosť skupiny bola zahájená v šk. r. 2014/2015, kontinuálne pokračovala do súčasnej doby, pričom vzhľadom na postoj jej členov je plánované pokračovanie i v šk. r.
2017/ 2018.
V šk. r. 2016/2017 bolo zrealizovaných 9 stretnutí, počet členov v skupine 8.
- Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre – špeciálni pedagógovia – zrealizovali vo vybraných
ZŠ okresu Nitra depistážne vyšetrenie čitateľských schopností – čítanie s porozumením
- výber ZŠ bol determinovaný personálnymi možnosťami zariadenia. Na základe zistení
depistážneho vyšetrenia bola v indikovaných prípadoch zabezpečená komplexná psycho –
logická a špeciálno - pedagogická diagnostika a individuálna intervencia.
Cieľovou skupinou depistážneho vyšetrenia čitateľských schopností boli žiaci 1. stupňa
ZŠ, celkovo:
 zapojených 10 ZŠ
 vyšetrených 350 žiakov
- Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre - špeciálni pedagógovia - zrealizovali pre cieľovú
skupinu detí a žiakov MŠ a ZŠ okresu Nitra testovanie prediktorov gramotnosti.
Uvedenú aktivitu – ako efektívny nástroj prevencie výukových problémov, resp.
výukového zlyhávania žiakov 1. roč. ZŠ - špeciálni pedagógovia zaradili do spektra
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odborných činností napriek istým personálnym limitom zariadenia, s ohľadom na ktoré
bolo celkovo:
 zapojených 1 MŠ, 1 ZŠ
 vyšetrených 50 detí a žiakov
- CPPPaP v Nitre – odborný zamestnanec – sociálny pedagóg – zabezpečil pre študentov
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu v rámci odbornej praxe sociálny výcvik.
Cieľovú skupinu tvorili žiaci 2. ročníka SOŠ – 12 účastníkov, v priebehu šk. roka
zrealizovaných 13 stretnutí.
- Riaditeľka CPPPaP v Nitre vykonávala špecializovanú činnosť uvádzajúceho odborného
zamestnanca vo vzťahu k začínajúcemu odbornému zamestnancovi – realizované
adaptačné vzdelávanie začínajúceho odborného zamestnanca – začínajúceho psychológa.
- Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre - psychológovia, špeciálni pedagógovia – sa zúčastnili zápisov žiakov do 1. ročníka ZŠ – celkovo 4 ZŠ, naplnené všetky požiadavky ZŠ.
- Priamo na pôde príslušných základných škôl boli zrealizované psychologické vyšetrenia
ako podklady pre výber žiakov do:
 nultého ročníka
- ZŠ Krčméryho, Nitra (máj 2017)
 osemročného gymnázia - Spojená škola, Slančíkovej ul., Nitra (marec, august 2017)
 športového gymnázia
- Spojená škola, Slančíkovej ul., Nitra (marec, august 2017)
 športových tried
- ZŠ Tulipánová, Nitra (december 2016)
ZŠ Nábrežie mládeže, Nitra (jún 2017)
- I v šk. r. 2016/2017 odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre zabezpečovali – v indikovaných
prípadoch - odbornú starostlivosť priamo v teréne, na pôde materských, základ ných a stredných škôl.
Formy činností:
 psychologická a špeciálno – pedagogická diagnostika detí a žiakov
 metodické návštevy a konzultácie
 prednášky, besedy, semináre
 vedenie skupinových aktivít
- Odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre pôsobili ako členovia v Radách škôl, resp. v Ra dách školských zariadení – 1 ZŠ, 1 Reedukačné centrum, 1 Liečebno – výchovné sana –
tórium a v Mestskej školskej rade.
- Zabezpečená prevádzka a aktualizácia web stránky CPPPaP v Nitre
- V šk. r. 2016/2017 odborní zamestnanci CPPPaP v Nitre naďalej zabezpečovali prax VŠ
študentov – ich počet limitovaný personálnymi možnosťami zariadenia – celkovo 15 VŠ
študentov
- Rezortná a medzirezortná spolupráca CPPPaP v Nitre:
 CPPPaP v Nitrianskom kraji i v rámci SR
 CŠPP
 ÚPSVaR Nitra
 Mestská polícia
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Krajské osvetové stredisko v Nitre
Detské domovy v okrese Nitra
Špeciálne výchovné zariadenia – RC, LVS
Rezort zdravotníctva – pediatri, odborní lekári (pedopsychiatri, neurológovia)
Združenie STORM
Budúcnosť, n. o.
Centrum Slniečko, n. o.

Vypracovala: Mgr. Mária Pauličková
riaditeľka CPPPaP
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