Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Slovenskej jednoty 29, 041 32 Košice - Sever

PLÁN PRÁCE
na školský rok 2016/2017

Košice 2016

VÝCHODISKÁ
Úlohy na školský rok 2016/2017 vyplývajú zo zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z.
o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, Pedagogicko-organizačných
pokynov MŠ SR na školský rok 2016/2017, POP OŠ OÚ na školský rok 2016/2017, ďalšej
platnej legislatívy v rezorte školstva, ako aj aktuálnych úloh OŠ OÚ, zo získaných poznatkov
a skúseností z doterajšej praxe nášho pracoviska a z aktuálnych problémov škôl v územnej
pôsobnosti okresu Košice - okolie.
Organizačná štruktúra pracoviska:
Riaditeľka: Mgr. Eva Fazekasová
Zástupkyňa: PaedDr. Terézia Gurbaľová
Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine, špeciálno-pedagogického
poradenstva a psychoterapie:
Vedúca oddelenia: PaedDr. Terézia Gurbaľová, špeciálna pedagogička
Odborní zamestnanci:

PhDr. Eva Zanická, psychologička (t.č. na MD zastupuje
Mgr. Gabriela Fedorišinová),
PhDr. Adriana Olexová, psychologička (t.č. na MD zastupuje
Mgr. Viktória Pěčková)
Mgr. Blanka Belišová, psychologička (t.č. na MD)
Mgr. Nadeţda Terebová, špeciálna pedagogička
PaedDr. Zuzana Gimerová, špeciálna pedagogička.

Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine
a metodiky výchovného poradenstva:
Vedúca oddelenia: Mgr. Eva Fazekasová
Odborní zamestnanci:

Mgr. Lýdia Begerová – psychologička,
Mgr. Lenka Čigášová – psychologička,
Mgr. Stanislava Girová – psychologička (t.č. na MD, zastupuje
Mgr. Andrea Fazekašová)
Mgr. Mária Bajusová - psychologička

Školy a školské zariadenia okresu Košice – okolie pridelené jednotlivým odborným
zamestnancom CPPPaP.
Mgr. Mária BAJUSOVÁ
ZŠ plnoorganizované: Jasov, Kecerovce, Kysak, Poproč, Slanec, Ţdaňa, Ţdaňa cirk.
ZŠ neplnoorganizované: Boliarov, Herľany, Kalša, Niţná Myšľa, Rankovce, Rudník,
Vtáčkovce, Skároš
MŠ: Boliarov, Jasov, Kalša, Kecerovce, Kysak, Niţná Myšľa, Obišovce, Poproč, Rankovce,
Rudník, Skároš, Vyšná Myšľa, Slančík, Slanec, Ţdaňa

Mgr. Lýdia BEGEROVÁ
ZŠ plnoorganizované: Budimír, Druţstevná pri Hornáde, Rozhanovce, Ruskov, Valaliky
ZŠ neplnoorganizované: Chrastné, Košické Olšany, Kokšov-Bakša, Kostoľany nad Hornádom,
Sady nad Torysou – Zdoba, Sokoľ
MŠ: Beniakovce, Budimír, Čiţatice, Druţstevná pri Hornáde – Malá Vieska, Kokšov-Bakša,
Kostoľany nad Hornádom, Košické Olšany, Kráľovce, Nová Polhora, Ploské, Rozhanovce,
Ruskov, Sady nad Torysou – Byster, Zdoba, Sokoľ, Tepličany, Vajkovce, Valaliky –
Všechsvätých a Buzice
Mgr. Lenka ČIGÁŠOVÁ
ZŠ plnoorganizované: Bohdanovce, Ďurkov, Haniska, Malá Ida, Medzev
ZŠ neplnoorganizované: Košická Polianka, Nováčany, Sokoľany, Šemša
MŠ: Bohdanovce, Ďurkov, Haniska, Košická Polianka, Malá Ida, Medzev, Niţný čaj, Nováčany,
Sokoľany, Šemša
SŠ: Gymnázium Š. M. Moldava nad Bodvou, SOŠ Moldava nad Bodvou, Gymnázium s VJM
Moldava nad Bodvou, Gymnázium s VJM Moldava nad Bodvou cirkevná

Mgr. Eva FAZEKASOVÁ
ZŠ plnoorganizované: ČSA 15 Moldava nad Bodvou
ZŠ neplnoorganizované: Mokrance, Janík
MŠ: Janík, Moldava nad Bodvou Hviezdoslavova 17, Krátka 10, Moldava nad Bodvou –
Budulov, Mokrance
Mgr. Andrea FAZEKAŠOVÁ
ZŠ plnoorganizované: Buzica, Moldava nad Bodvou s VJM, Moldava nad Bodvou s VJM cirk.,
Turňa nad Bodvou s VJM
ZŠ neplnoorganizované: Dvorníky-Včeláre cirk., Niţný Lánec, Péder, Perín-Chým, Turnianská
Nová Ves
MŠ: Buzica, Péder, Moldava nad Bodvou s VJM, Turnianska Nová Ves, Rešica, Perín-Chým,
Niţný Lánec, Dvorníky - Včeláre
Mgr. Gabriela FEDORIŠINOVÁ
ZŠ plnoorganizované: Čaňa, Bidovce, Trstené pri Hornáde, Moldava nad Bodvou Severná,
Seňa
ZŠ neplnoorganizované: Bačkovík, Čakanovce, Niţná Kamenica, Svinica, Kechnec
MŠ: Bidovce, Bačkovík, Čakanovce, Čaňa, Ďurďošík, Geča, Gyňov, Kechnec, Košický
Klečenov, Milhosť, Moldava nad Bodvou Severná, Niţná Kamenica, Seňa, Svinica, Trstené pri
Hornáde.

Mgr. Viktória PĚČKOVÁ
ZŠ plnoorganizované: Čečejovce, Drienovec, Košická Belá, Veľká Ida, Niţný Klátov, Turňa
nad Bodvou
ZŠ neplnoorganizované: Cestice, Kráľovce, Páňovce, Štós
MŠ: Cestice, Čečejovce, Drienovec, Niţný Klátov, Košická Belá, Kráľovce, Páňovce, Štós,
Turňa nad Bodvou, Veľká Ida, Vyšný Klátov

Pridelenie škôl a školských zariadení jednotlivým odborným zamestnancom
sa uskutočnilo na základe analýzy ich poţiadaviek a zrealizovaných odborných aktivít centrom
v školskom roku 2015/2016. Ďalej na základe odbornej erudovanosti a dĺţky praxe jednotlivých
odborných zamestnancov.
Odborní zamestnanci poskytujú psychologické sluţby všetkým MŠ a ZŠ v pridelených
obvodoch územnej pôsobnosti centra. Stredné školy sú pridelené odbornému zamestnancovi
Mgr. Lenke Čigášovej, ktorá vykonáva v zmysle svojej pracovnej náplne metodickú činnosť
v oblasti kariérového poradenstva pre tieto školy, ale poskytuje starostlivosť aj všetkým
ZŠ v spádovej oblasti okresu Košice – okolie v oblasti metodiky výchovného poradenstva.
Špeciálni pedagógovia vykonávajú odborné činnosti pre školy a školské zariadenia v celej
územnej pôsobnosti centra.
Oddelenie poradenstva osobnostného a vzdelávacieho vývinu, špeciálno-pedagogického
poradenstva a psychoterapie bude realizovať odborné aktivity v oblasti:
- diagnostiky úrovne vnútorných predpokladov detí a ţiakov pre optimálny priebeh
ich vzdelávania,
- diagnostiky osobnosti detí a ţiakov, úrovne motivácie, záujmov,
- mapovania úrovne školskej spôsobilosti,
- psychologického poradenstva pri vzdelávacích a výchovných ťaţkostiach,
- špeciálno-pedagogickej diagnostiky vývinových porúch učenia,
- reedukácie vývinových porúch učenia,
- špeciálno-pedagogickej diagnostiky porúch správania,
- psychologických a špeciálno-pedagogických aktivít pri skupinových formách práce s deťmi
s adaptačnými problémami,
- osobitnej starostlivosti o deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
- realizácie poradenských programov podporujúcich protektívne faktory osobnosti,
- psychoterapie emocionálnych a osobnostných problémov, porúch správania a nápravy
porúch reči,
- diagnostiky intelektového nadania,
- spolupráce pri tvorbe IVVP,
- osvetovej činnosti sa zúčastníme relácií v rozhlase a TV, budeme publikovať v odborných
časopisoch a periodikách.
Oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, poradenstva v kariérovom vývine
a metodiky výchovného poradenstva bude realizovať odborné aktivity v oblasti:
- prevencie a odstraňovania neţiaducich spoločenských javov,
- krízových situácií v súvislosti s drogovou závislosťou a inou protispoločenskou činnosťou
detí a mládeţe,
- riešenia adaptačných problémov detí a ţiakov,
- realizácie preventívnych aktivít pre deti a ţiakov ako aj pedagogických zamestnancov škôl,
- realizovania prieskumov a monitorovania porúch správania,

-

-

metodického usmerňovania a vzdelávania koordinátorov prevencie a ostatných
pedagogických zamestnancov,
poradenstva v kariérovom vývine,
metodického vedenia výchovných poradcov základných a stredných škôl,
participácie na aktualizačnom vzdelávaní koordinátorov prevencie a výchovných poradcov
ZŠ a SŠ, na vzdelávaní začínajúcich koordinátorov prevencie a výchovných poradcov ZŠ
a SŠ,
aplikácie poradenských programov pri vhodnej voľbe povolania a pri práci s nerozhodnutými
ţiakmi,
osvetovej činnosti účasťou na reláciách v rozhlase a TV, publikovania v odborných
časopisoch a periodikách,
koordinovania preventívnych aktivít centra,
vzdelávania všetkých odborných zamestnancov centra v oblasti prevencie.

Psychoterapeutickú činnosť budú vykonávať:
V relaxačnej psychoterapii: Mgr. Eva Fazekasová
Mgr. Mária Bajusová
Terapia vzťahovej väzby: Mgr. Mária Bajusová
V rodinnej psychoterapii:

Mgr. Eva Fazekasová

V gestalt terapii: Mgr. Lenka Čigášová
V meditačno-symbolickej psychoterapii:

Mgr. Eva Fazekasová

V psychoterapii porúch reči: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
Zodpovedná za koordináciu a prípravu skupinových preventívnych aktivít a preventívnych
programov: Mgr. Lýdia Begerová
Zodpovední za realizáciu skupinových preventívnych aktivít a preventívnych programov:
všetci odborní zamestnanci vo svojich pridelených obvodoch.
Základné okruhy činnosti:
Všetky vymenované činnosti budú zamestnanci vykonávať priebeţne počas celého roka
na základe poţiadaviek MŠ, ZŠ, SŠ, zdravotníckych zariadení a zákonných zástupcov detí,
alebo podľa tematického plánu činnosti psychologickými metódami, technikami a postupmi
zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe.
V tomto školskom roku sa CPPPaP bude venovať aj naďalej poskytovaniu odbornej praxe
študentom psychológie a špeciálnej pedagogiky podľa ich individuálnych poţiadaviek.
Jednotlivé kategórie vykonávaných činností:


diagnosticko-poradenská, reedukačná a psychoterapeutická činnosť

-

-

-

-

-

pomoc deťom s výchovnými, vývinovými a vzdelávacími problémami, oneskoreným
psychomotorickým vývinom, ADHD, starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, nadané deti v MŠ, ZŠ a SŠ,
poradenstvo pri zápise detí do MŠ a ZŠ, posudzovanie školskej spôsobilosti, starostlivosť
o deti výnimočne prijaté do základnej školy pred dovŕšením šiesteho roku veku
a s odkladom začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok,
starostlivosť deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia,
starostlivosť deťom chorým a zdravotne oslabeným,
starostlivosť o deti a ţiakov s intelektovým nadaním,
riešenie problémov v učení, problémov v osobnostnom vývine a správaní, deťom
zo sociálne znevýhodneného prostredia,
písomné vyjadrenie k školskému začleneniu dieťaťa alebo ţiaka so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami pre školy,
rediagnostika vyšetrení detí a ţiakov so ŠVVP sa bude vykonávať pri odôvodnenom
predpoklade, ţe je nevyhnutné vykonávať také úpravy výchovy a vzdelávania dieťaťa
a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho telesného a psychického vývinu, ktoré
nemôţu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa,
v rámci poskytovania reedukácie a psychoterapie ide o pomoc deťom, zákonným
zástupcom a školám pri odstraňovaní porúch správania, problémov v osobnostnom
a vzdelávacom vývine a pri riešení psychosomatických porúch,
poskytovanie poradenstva a terapie skupinovou formou deťom a ţiakom
s emocionálnymi a adaptačnými ťaţkosťami,
podieľanie sa na zvyšovaní odborných kompetencií pedagogických zamestnancov škôl
v rámci sociálno-psychologických výcvikov,



špeciálno-pedagogické poradenstvo
- participácia na výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami,
- reedukácia vývinových porúch správania,
- špeciálno-pedagogická diferenciálna diagnostika, starostlivosť o deti s ťaţkosťami
v učení, o deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia, posudzovanie moţnosti
vzdelávania zlyhávajúcich ţiakov,
- poradenská činnosť a konzultácie s učiteľmi,
- spolupráca pri tvorbe IVVP,



preventívna činnosť
- sa bude vykonávať odbornými zamestnancami v rámci ich pridelených obvodov a ich
odbornej kvalifikácie. Činnosť bude zameraná na elimináciu neţiaducich spoločenských
javov, ich mapovanie a následnú starostlivosť o jedincov s rizikovým správaním, osvetu,
- preventívne aktivity zaloţené na princípoch posilňovania zdravého ţivotného štýlu
a zdravého vývinu osobnosti,
- budeme vychádzať z oficiálnych programov odporúčaných MŠ SR: „Školy podporujúce
zdravie“, „Škola bez alkoholu, tabaku a iných drog“, „Kým nie je príliš neskoro“,
„Cesta k emocionálnej zrelosti“, „Ako poznám sám seba“, „Prevencia a eliminácia
šikanovania na školách“, „Obchodovanie s ľuďmi“,
- systematické vzdelávanie a metodické usmerňovanie koordinátorov prevencie a iných
pedagogických zamestnancov škôl pri riešení preventívnych úloh v spolupráci s MPC
Košice,
- poskytovanie pomoci školám (primárna prevencia) vo všetkých oblastiach sociálnopatologických javov, t. j. porúch správania, záškoláctva, závislostí na legálnych
i ilegálnych látkach, gamblingu, fyzického a psychického týrania, šikanovania,
agresívneho správania, sexuálneho zneuţívania, obchodovania s ľuďmi, suicidálneho

-

-

správania, prejavy extrémizmu, prevencie rizík pouţívania internetu a mobilnej
komunikácie, kyberšikany, prevencie kriminality s dôrazom na selektívnu prevenciu a na
odbornú pomoc rizikovým deťom a pod.,
individuálna a skupinová práca (sekundárna prevencia) s deťmi s poruchami správania,
deťmi ohrozenými sociálno-patologickými javmi, z málo podnetného rodinného
prostredia, z rizikového prostredia,
poskytovanie individuálneho poradenstva a terapie a práca so skupinovými formami
pre deti a ţiakov s emocionálnymi a adaptačnými ťaţkosťami,
tvorba preventívnych programov pre deti a ţiakov,
spolupráca so školami na príprave, zavádzaní a realizovaní preventívnych projektov
a programov na školách,
spolupráca so školami na monitorovaní zmien v správaní ţiakov a výskytu neţiaducich
spoločenských javov medzi ţiakmi,
spracovávanie a poskytovanie metodicko-informačných materiálov pre koordinátorov
prevencie a ostatných pedagogických zamestnancov ZŠ, SŠ a MŠ,
realizácia besied pre SŠ v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS v SR,
realizácia aktívnej spolupráce centra so školami, ÚPSVaR v oblasti prevencie,



realizácia prieskumov a depistáţí podľa poţiadaviek škôl v oblasti adaptácie na školu,
vzťahov v kolektíve, partnerských vzťahov, neţiaducich spoločenských javov a pod.



poradenstvo v kariérovom vývine ţiakov
- koordinácia pôsobenia triedneho učiteľa a výchovného poradcu pri výchove, k voľbe
povolania, skvalitňovanie poznávania a formovania kariérového vývinu ţiakov
a postojov rodičov,
- spracovanie a poskytovanie metodicko-informačných materiálov pre výchovných
poradcov a učiteľov ZŠ a SŠ,
- uplatňovanie individuálnych a skupinových foriem poradenskej práce pre ţiakov 8. a 9.
ročníka ZŠ, 3. ročníka SŠ a septimy osemročných gymnázií,
- realizácia besied a prednášok so ţiakmi ZŠ a SŠ k voľbe povolania,
- rozširovanie vyuţitia informačného systému o študijných a učebných odboroch SŠ
pre potreby ZŠ,
- vyuţívanie programov: PHARE – „Cesta k povolaniu“, „Sprievodca svetom povolaní“
a „PROFORIENT“, COMDI,
- systematická práca s výchovnými poradcami,
- spolupráca so ŠVS v Michalovciach pri spracovávaní zberu záujmov riadeného
harmonogramom spracovania, ktorý je vydávaný v súlade s platnou legislatívou
a s organizáciou príslušného školského roka schválenou MŠ SR,



metodická činnosť
- konzultácie s pedagogickými zamestnancami škôl a školských zariadení, rodičmi,
zdravotníckymi zariadeniami a inými profesijnými inštitúciami,
- aktívna účasť na zasadnutiach metodických zdruţení, výchovných komisií, rodičovských
zdruţení a pedagogických rád,
- účasť na zápisoch do 1. ročníkov ZŠ,
- účasť odborných zamestnancov na aktivitách CPPPaP povereného metodickým vedením,



osvetová a publikačná činnosť
- formou osvetovo-prednáškovej a publikačnej činnosti
sa budeme podieľať
na optimalizácii vývinu detí, na prevencii problémov vo výchove a vzdelávaní,
- tvorba letákov, osvetových broţúr, metodických materiálov, realizácia prednášok,
uskutočňovanie metodických podujatí podľa poţiadaviek škôl,



prednášky a besedy k humanizácii vzťahov v škole, k prevencii vzdelávacích
a výchovných problémov a k prevencii sociálno-patologických javov,
poskytovanie rozhovorov pre masmédiá a účasť na besedách a priamom vysielaní
rozhlasu a televízie,

prieskumná a analytická činnosť
- uskutočňovanie prieskumov v oblasti kariérového vývinu v záujme efektívnejšieho
formovania postojov k povolaniu, o moţnostiach podielu SŠ na výchove k voľbe
povolania,
- uskutočňovanie prieskumov v oblasti výskytu neţiaducich spoločenských javov medzi
ţiakmi, mapovania psychologickej klímy na školách, sledovanie zmien v správaní detí
a pod.,
- realizácia monitoru problémového správania na ZŠ,
- realizácia prieskumov školskej spôsobilosti,
- spracovanie analytických prehľadov z prieskumnej činnosti pre potreby CPPPaP, škôl,
ŠVS a iných profesijných inštitúcií,


spolupráca s nadväznými organizáciami
- so školami a školskými zariadeniami regiónu, OŠ OÚ, MPC Košice, VÚDPaP, ŠVS
Michalovce a ostatnými CPPPaP v Košickom kraji, CVTI, zdravotníckymi zariadeniami,
NÚPSVaR a inými organizáciami podľa aktuálnych potrieb,



zvyšovanie odbornej erudície zamestnancov
- zvyšovanie kvalifikácie odborných zamestnancov v zmysle plánu kontinuálneho
vzdelávania,
- interné semináre kaţdý týţdeň v pondelok, výmena skúseností o novinkách odbornej
kniţnej a časopiseckej literatúry, informácie o legislatívnych zmenách,
- Bálintovské skupiny, kazuistiky a konzultácie o klientoch na interných seminároch,
- účasť odborných zamestnancov na seminároch, školeniach, výcvikoch a konferenciách
organizovaných nadriadenými orgánmi a stavovskými inštitúciami,
- organizovanie odborných seminárov zamestnancov CPPPaP, výmena skúseností s inými
odborníkmi zaoberajúcimi sa výchovou a vzdelávaním,
- zabezpečenie ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov v zmysle platnej legislatívy
v školstve,



evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP)



spracovanie údajov o zbere záujmov ţiakov končiacich ZŠ



štatistika naplnenosti stredných škôl (PROFORIENT)

Tematické termínované úlohy:
September 2016



















odborný seminár zamestnancov venovaný Plánu práce na školský rok 2016/2017
Termín:
6. 09. 2016
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
oboznámenie odborných zamestnancov s výsledkami hodnotenia
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
schválenie Plánu kontinuálneho vzdelávania odborných zamestnancov
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
posudzovanie školskej spôsobilosti
Zodpovední: psychológovia
diagnostika detí so ŠVVP zo SZP
Zodpovední: psychológovia
riešenie adaptačných ťaţkostí pri zaškolení v ZŠ a SŠ a pri zaradení do MŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
psychologické poradenstvo pre ţiakov 5-tych ročníkov ZŠ a 1. ročníkov SŠ na zlepšenie
adaptácie
Zodpovední: psychológovia
besedy a iné skupinové aktivity v tematických oblastiach učenia, dospievania, zdravého
ţivotného štýlu a pod.
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia preventívnych programov
Zodpovední: psychológovia
skupinová poradenská a terapeutická práca s deťmi a ţiakmi
MŠ, ZŠ a SŠ
so zvýšenou afinitou k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika a reeduklácia
detí a ţiakov so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
porada výchovných poradcov
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
Termín: 8. 09. 2016
spracovanie podkladov pre ZŠ k návrhom zavedenia asistentov učiteľa
Zodpovední: odborní zamestnanci
vyhodnotenie zberu záujmov o ďalšie štúdium na stredných školách
Zodpovedné: Mgr. Valéria Halušková
Mgr. Lenka Čigášová
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov








Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
príprava seminára koordinátorov prevencie
Zodpovedné: Mgr. Lenka Čigášová
Mgr. Lýdia Begerová
príprava sociálno-psychologického výcviku pre VP
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
štatistika naplnenosti stredných škôl (PROFORIENT)
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za august 2016
Termín:
15. 09. 2016
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za august 2016
Termín:
15. 09. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Október 2016















odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Sociálna deprivácia a jej vplyv na
výchovno-vzdelávací proces
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
posudzovanie vhodnosti dodatočného odloţenia začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky ţiakov
Zodpovední: psychológovia
diagnostika detí so ŠVVP zo SZP
Zodpovední: psychológovia
riešenie adaptačných ťaţkostí pri zaškolení v ZŠ a SŠ a zaradení do MŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
realizácia monitoru porúch správania ţiakov
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít s ţiakmi
Zodpovední: odborní zamestnanci
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
skupinová poradenská a terapeutická práca s deťmi a ţiakmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
štatistika naplnenosti stredných škôl (PROFORIENT)








Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika a reedukácia
detí a ţiakov so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
metodický list pre učiteľov: Spolupráca špeciálneho pedagóga CPPPaP a pedagogických
zamestnancov škôl
Zodpovedná: PaedDr. Zuzana Gimerová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za september 2016
Termín:
15. 10. 2016
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za september 2016
Termín:
17. 10. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

November 2016















odborný seminár zamestnancov CPPPaP na tému: Tematické zameranie prevencie CPPPaP
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
posudzovanie vhodnosti dodatočného odloţenia začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky ţiakov
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí so ŠVVP zo SZP
Zodpovední: psychológovia
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ, SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
skupinová poradenská a terapeutická práca s deťmi a ţiakmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít:
Zodpovední: psychológovia
realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
štatistika naplnenosti stredných škôl (PROFORIENT)
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
psychologické
vyšetrenia
a špeciálno-pedagogická
diagnostika,
rediagnostika
a reedukácia detí a ţiakov so ŠVVP











Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia sociálno-psychologického tréningu pre výchovných poradcov okresu
Termín: 10. – 11. 11. 2016 a 24. – 25. 11. 2016
Zodpovedné: Mgr. Lýdia Begerová
Mgr. Eva Fazekasová
účasť odborných zamestnancov na aktivitách CPPPaP povereného metodickým vedením
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia seminára pre koordinátorov prevencie
Termín:
18. 11. 2016
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
spracovanie údajov o zbere záujmov ţiakov deviateho ročníka ZŠ
Termín:
7. - 25. 11. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
spracovanie údajov o zbere záujmov ţiakov deviateho ročníka ZŠ
Termín:
7. - 25. 11. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za október 2016
Termín:
15. 11. 2016
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za október 2016
Termín:
15. 11. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

December 2016










odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Preventívne programy realizované
CPPPaP
Zodpovedná: Mgr. Mária Bajusová
besedy s rodičmi a pedagogickými zamestnancami MŠ ku školskej spôsobilosti
Zodpovední: odborní zamestnanci
posudzovanie vhodnosti dodatočného odloţenia začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: odborní zamestnanci












skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
štatistika naplnenosti stredných škôl (PROFORIENT)
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika, rediagnostika a reedukácia
detí a ţiakov so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
porada VP
Termín:
15. 12. 2016
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za november 2016
Termín:
15. 12. 2016
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za november 2016
Termín:
15. 12. 2016
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Január 2017











odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Preventívne programy realizované
v CPPPaP
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
besedy s rodičmi k školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
zber záujmov a vyhodnotenie zberu záujmov o ďalšie štúdium na stredných školách
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
aplikácia poradenských programov pri voľbe povolania
Zodpovední: odborní zamestnanci
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: psychológovia











realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
metodický list pre pedagogických zamestnancov: Spolupráca špeciálnych pedagógov centra
a pedagogických zamestnancov škôl v procese poradenstva pri riešení problémov v učení
a správaní
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Gimerová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za december 2016
Termín:
15. 01. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za december 2016
Termín:
15. 01. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Február 2017










odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Poradenský proces a jeho špecifiká
v CPPPaP
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
besedy s rodičmi k školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: psychológovia
skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci










realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
príprava a realizácia seminára pre koordinátorov prevencie
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
metodický list pre rodičov: Intelektové nadanie a jeho diagnostika
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za január 2017
Termín:
15. 02. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za január 2017
Termín:
15. 02. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Marec 2017













odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Špeciálno-pedagogická diagnostika
v CPPPaP
Zodpovedná: PadDr. Terézia Gurbaľová
besedy s rodičmi k školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
posudzovanie školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: psychológovia
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: psychológovia
aplikácia poradenských programov pri voľbe povolania
Zodpovední: odborní zamestnanci











skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
porada výchovných poradcov ZŠ a SŠ
Termín:
16. 03. 2017
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
posudzovanie školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: psychológovia
metodický list pre rodičov: Dieťa s problémami v čítaní
Zodpovedná: Mgr. Nadeţda Terebová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za február 2017
Termín:
15. 03. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za február 2017
Termín:
15. 03. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Apríl 2017












odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: Úloha kazuistiky v poradenstve
Zodpovedné: Mgr. Gabriela Fedorišinová
Mgr. Andrea Fazekašová
besedy s rodičmi k školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
participácia na zápisoch detí do 1. ročníka ZŠ
Zodpovední: psychológovia
posudzovanie školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: psychológovia
psychologické vyšetrenia detí za účelom posúdenia vhodnosti ich zaradenia do nultého
ročníka ZŠ
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu











Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: psychológovia
realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
aplikácia poradenských programov pri voľbe povolania
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia porady koordinátorov prevencie
Termín: 20. 04. 2017
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
metodický list pre pedagogických zamestnancov: Úloha koordinárotov prevencie v školskom
systéme
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za marec 2017
Termín:
15. 04. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) marec 2017
Termín:
15. 04. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Máj 2017











odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: ADHD a poruchy učenia
Zodpovedná: Mgr. Nadeţda Terebová
posudzovanie školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: psychológovia
besedy s rodičmi ku školskej spôsobilosti detí
Zodpovední: odborní zamestnanci
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
psychologické vyšetrenia detí za účelom posúdenia vhodnosti ich zaradenia do nultého
ročníka ZŠ
Zodpovední: psychológovia
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
realizácia preventívnych programov, besied a iných skupinových aktivít
Zodpovední: psychológovia
besedy a iné skupinové aktivity
Zodpovední: psychológovia
realizácia psychologickej a špeciálno-pedagogickej starostlivosti o deti MŠ s odloţenou
povinnou školskou dochádzkou s parciálnymi nedostatkami v grafomotorike a percepcii
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová










PaedDr. Terézia Gurbaľová
vyhodnotenie prijímacieho konania ţiakov na stredné školy
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci
metodický list pre učiteľov: Vytváranie pozitívnej klímy školy, metódy a techniky
mapovania vzťahov v škole
Zodpovedná: Mgr. Mária Bajusová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za apríl 2017
Termín:
15. 05. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za apríl 2017
Termín:
15. 05. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Jún 2016











odborný seminár pre zamestnancov CPPPaP na tému: SFUMATO
Zodpovedná: PaedDr. Zuzna Gimerová
riešenie výchovných a vzdelávacích ťaţkostí ţiakov ZŠ a SŠ
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
individuálna a skupinová diagnostika a poradenstvo ţiakom a ich rodičom v oblasti
kariérového vývinu
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
odborné a metodické vedenie výchovných poradcov
Zodpovedná: Mgr. Lenka Čigášová
zber záujmov a vyhodnotenie zberu záujmov o ďalšie štúdium na stredných školách
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
vyhodnotenie druhého kola prijímacieho konania ţiakov na stredné školy
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
skupinová poradenská a terapeutická práca so ţiakmi a deťmi so zvýšenou afinitou
k rizikovému správaniu
Zodpovední: odborní zamestnanci
psychologické vyšetrenia a špeciálno-pedagogická diagnostika a rediagnostika detí a ţiakov
so ŠVVP
Zodpovední: odborní zamestnanci







porada VP
Termín:
15. 06. 2017
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
realizácia monitoringu uţívania alkoholu, tabaku a iných neţiaducich látok
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za máj 2017
Termín:
15. 06. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za máj 2017
Termín:
15. 06. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Júl 2017















poradenská a reedukačná činnosť deťom s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
vyhodnotenie prieskumu vyuţívania voľného času ţiakov ZŠ
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
príprava metodických materiálov pre MŠ, ZŠ a SŠ
príprava podkladov k vyhodnoteniu činnosti za školský rok 2016/2017
Zodpovedné: vedúce oddelení
vyhodnotenie činnosti CPPPaP za školský rok 2016/2017
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
príprava podkladov k plánu činnosti na školský rok 2017/2018
Zodpovedné: vedúce oddelení
vypracovanie plánu práce na školský rok 2017/2018
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
metodický list pre rodičov: Psychoterapia ako organická súčasť psychologickej starostlivosti
o deti a ţiakov s poruchami správania a psychosomatickými problémami
Zodpovedná. Mgr. Eva Fazekasová
realizácia monitoringu uţívania alkoholu, tabaku a iných neţiaducich látok
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za jún 2017
Termín:
15. 07. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za jún 2017
Termín:
15. 07. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
archivácia „Protokolov o poradenstve“ a inej písomnej dokumentácie
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

August 2017


poradenská a reedukačná činnosť deťom s odloţeným začiatkom plnenia povinnej školskej
dochádzky a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci















poradenská, terapeutická a reedukačná činnosť deťom v dlhodobej psychologickej
a špeciálno-pedagogickej starostlivosti a ich rodičom
Zodpovední: odborní zamestnanci
diagnostika detí a ţiakov s predpokladaným všeobecným intelektovým a špecifickým
nadaním
Zodpovední: psychológovia
metodický pre učiteľov: Úloha a miesto reedukácie porúch učenia v práci CPPPaP
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
vyhodnotenie činnosti zamestnancov CPPPaP za júl 2017
Termín:
15. 08. 2017
Zodpovedná: PaedDr. Terézia Gurbaľová
príprava podkladov pre hodnotenie odborných zamestnancov
Termín:
31. 08. 2017
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
vyhodnotenie činnosti CPPPaP za školský rok 2016/2017
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
spracovanie výsledkov monitoringu uţívania drog
Zodpovedná: Mgr. Lýdia Begerová
vypracovanie plánu práce na školský rok 2017/2018
Zodpovedná: Mgr. Eva Fazekasová
spracovanie hodnotenia odborných zamestnancov
Zodpovedné: Mgr. Eva Fazekasová
PaedDr. Terézia Gurbaľová
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za júl 2017
Termín:
15. 08. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
evidencia údajov o klientoch a činnosti CPPPaP (EvuPP) za školský rok 2016/2017
Termín:
30. 08. 2017
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková
archivácia „Protokolov o poradenstve“ a inej písomnej dokumentácie
Zodpovedná: Mgr. Valéria Halušková

Košice, 9. 09. 2016

Mgr. Eva Fazekasová
riaditeľka

