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„Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka 34,
Banská Bystrica za školský rok 2012/2013“
Podľa Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno–vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
(obdobie od 1.9.2012 do 31.8.2013).
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A. Základné identifikačné údaje. § 2, ods.1, pís. a)
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Názov: Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Adresa: Mládežnícka ul. č. 34; 974 04 Banská Bystrica
Telefón: 048/4134751 – 2 ústredňa; 048/4137289 – fax, riaditeľ
Inernetová adresa: web URL: http://cpppap.svsbb.sk; e-mail: cpppapbb@svsbb.sk,
Zriaďovateľ: Obvodný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, Banská Bystrica
Riaditeľ CPPPaP: PhDr. Ľubomír Tichý, sociálny pedagóg
Ďalší vedúci odborní zamestnanci: (Viď. Organizačnú štruktúra CPPPaP)
a. Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička, zástupca riaditeľa CPPPaP, vedúca oddelenia
poradenstva sociálneho vývinu a prevencie
b. PhDr. Bibiána Čížová, psychologička, vedúca oddelenia prevencie, metodického usmerňovania
a poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné a vysoké školy
c. PhDr. Daniela Schranzová, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva v osobnostnom
a vzdelávacom vývine pre materské a základné školy
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1. Organizačná štruktúra CPPPaP šk.rok 2012/2013

RIADITEĽ
a riaditeľský úsek
(ekonomicko – administratívna pracovníčka, mzdárka a
personalistka, účtovníčka, informátor – vrátnica, údržbár,
kurič, záhradník, upratovačky, informatik)

Oddelenie poradenstva
v osobnostnom, vzdelávacom
a kariérovom vývine pre
predškolský vek a základné
školy

Oddelenie poradenstva
v osobnostnom,
vzdelávacom a kariérovom
vývine pre stredné a vysoké
školy

Oddelenie poradenstva
sociálneho vývinu a
prevencie

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

Odborní a ostatní
zamestnanci oddelenia

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)

(psychológovia, špeciálni
pedagógovia, sociálni pedagógovia,
sociálne pracovníčky)
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Od 1. septembra 2012 začala platiť nová organizačná štruktúra a k dvom existujúcim oddeleniam
pribudlo oddelenie poradenstva sociálneho vývinu a prevencie. Do aktivít týkajúcich sa metodického
usmerňovania ostatných odborných zamestnancov v kraji ako aj usmerňovania ostatných zložiek
výchovného poradenstva sú zapojení odborní zamestnanci všetkých troch oddelení. Ostatné agendy –
ekonomické, agendy spojené so starostlivosťou o budovu, ekonomické agendy, BOZP, PO a pod., riadi
riaditeľ a určená administratívna pracovníčka.
B. Údaje o počte žiakov. § 2, ods.1, pís. b) až pís. d)
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa § 132 ods. 1 zákona
č. 245/2008 (Školský zákon) poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, 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. V zmysle § 130 ods. 1 zákona č.
245/2008 sa táto starostlivosť poskytuje od narodenia po ukončenie prípravy na povolanie.
Okruh pôsobnosti Centra tvoria materské, základné a stredné školy v banskobystrickom okrese ako
aj zariadenia uvedené v § 10, ods. 5, zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uvedené pod pís. a.) až j.). Sporadicky
poskytujeme podľa záujmu služby aj študentom vysokých škôl.
Potenciálnym klientom CPPPaP bol každý žiak uvedených škôl a zariadení. Tu hovoríme o tzv.
„potenciálnej klientele.“ Podľa údajov Ústavu školských informácií a prognóz v školstve boli počty detí
v týchto školách a školských zariadeniach v banskobystrickom okrese k 15.09.2012 nasledovné:
Prameň: http://www.uips.sk/registre/zoznamy-skol-sz-v-exceli
1. Potenciálna klientela CPPPaP
Typ školy:
Materské školy - všetky
Základné školy - všetky
Gymnáziá, št. súkr. cirk.
Stredné odborné školy – všetky
Konzervatóriá
Spolu:

Počet žiakov
3062
7319
2628
4320
219
17548

Počet škôl
52
35
6
9
1
103

Poznámka. V školskom roku má každý psychológ pridelený určitý počet škôl s ktorými pracuje celý rok
a plní ich požiadavky. Toto rozdelenie škôl bolo zverejnené na našej webovej stránke
http://www.cpppap.svsbb.sk. Zároveň na začiatku školského roku dostala každá škola oznámenie o tom,
ktorý psychológ je pre danú školu pridelený.

2. Reálna klientela CPPPaP
V CPPPaP sa viedla evidencia činností pomocou programu EvuPP 4.4, ktorý vypracoval Ústav
informácií a prognóz v školstve a ktorý generuje povinný výkaz:
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Výkaz o Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Škol (MŠ SR) 05–01
C. Kvantitatívny obraz činnosti CPPPaP výkaz EvuPP 4.3. (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d)

1. Klienti CPPPaP podľa dochádzky – školský rok 2012–2013

2. Klienti CPPPaP podľa druhu školy, zariadenia – školský rok 2012–2013
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3. Dôvody príchodu do CPPPaP – školský rok 2012–2013

4. Klienti CPPPaP ktorým bola poskytnutá odborná starostlivosť – školský rok 2012–2013
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5. Odborno – metodická činnosť CPPPaP – školský rok 2012–2013

6. Preventívno – výchovná činnosť CPPPaP – školský rok 2012–2013
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7. Preventívne programy CPPPaP – školský rok 2012–2013

D. Počet zamestnancov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. g)

Ostatní zamestnanci:
• sociálna pracovníčka: 3 (od 1.08.2013: 2)
• ekonom.-admin. prac.: 1
• informatik: 1 (úväzok: 0,15)
• účtovníčka: 1 (úväzok: 0,25)
• mzdárka: 1 (úväzok: 0,3)
• vrátnik – informátor: 1 (úväzok: 0,7)
• údržbár – kurič: 1

Odborní zamestnanci:
• riaditeľ: 1
• psychológ, školský psychológ: 10
• špeciálny pedagóg: 2
• sociálny pedagóg: 2

Všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva
Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa stanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné
kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie odborných zamestnancov.
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E. Údaje o ďalšiom vzdelávaní zamestnacov CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. h):
Funkčné vzdelávanie úspešne ukončili v januári 2013 títo vedúci OZ:
• PhDr. Ľubomír Tichý, riaditeľ
• PhDr. Daniela Schranzová, vedúca oddelenia
• PhDr. Bibiána Čížová, vedúca oddelenia
Do funkčného vzdelávania je zaradená vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie:
• Mgr. Zuzana Vencelová, psychologička
Riaditeľ CPPPaP sa zúčastnil:
• dňa 6.11.2012 odborného seminára „Sociálny pedagóg v škole“ na Pedagogickej fakulte, UMB
Banská Bystrica
• v dňoch 14.1. – 16.1.2013 a 3.4. – 5.4.2013 aktualizačné vzdelávanie s názvom „Školská
mediácia – alternatívne riešenie interpersonálnych konfliktov“
• 25.02.2013 odborný seminár na tému: „Dieťa s ADHD, možnosti práce v triede, vhodná
spolupráca s rodičmi, praktické rady“, ktorý sa uskutočnil vo Zvolene
• dňa 08.07.2013 odborné školenie k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
Zamestnanci sa zúčastnili týchto vzdelávacích aktivít:
- 19.10.2012 – PhDr. Sabolová: Modifikácia „Dotazníka pre rodičov 2011“ a PhDr. Senko:
„Charakteristiky jednotlivých temperamentov a typov osobností ako pomôcky pri
interpretácii výsledkov dotazníka SSQ.“ (interný seminár)
- dňa 30.11.2012 sa zamestnanci CPPPaP zúčastnili školenia CO
- 14.12.2012 Mgr. Ondrušková: Tabuľky pre nápravu dysortografických chýb – preklad
a úprava českej verzie. a Mgr. Vencelová: „Zvládnutie stresujúcich situácií a adjustácia
nadaných detí.“ (interný seminár)
- 29.1.2013 Metodicko - supervízne stretnutie organizované ObÚ odborom školstva na tému:
„Diagnostické činnosti v školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie so
zameraním na diagnostiku výchovno-vzdelávacích potrieb detí a žiakov v banskobystrickom
kraji“.
- 11.2.2013 Všetci zamestnanci oddelenia absolvovali „Interný seminár o bazálnej PC
gramotnosti z hľadiska ochrany osobných údajov.“ (lektor Mgr. Stanislav Fila)
- 15.2.2013 Mgr. Kalina Anton: „The bar-ilan Picture test for children“ a PhDr. Schranzová:
„Je moje dieťa nadané?“ Letáčik/brožúrka pre rodičov potenciálne nadaných detí. (interný
seminár)
- v zmysle § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. sa uskutočnilo preventívne psychologické poradenstvo
realizované formou supervízneho seminára dňa 18.4.2013 (lektor PhDr. Juraj Žilinčík)
- 20.6.2013 PhDr. Žilinčíková: „Aktívne rodičovstvo“ – M. Popkin - spracovanie prehľadu
preštudovanej publikácie. (interný seminár)

Prehľad o ďalších vzdelávacích aktivitách odborných zamestnancov CPPPaP je uvedený v správach za
jednotlivé oddelenia v ďalšej časti tejto správy.
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F. Odborná prezentácia CPPPaP § 2, ods.1, pís.i
1.) Porady, semináre pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie a zamestnancov CPPPaP:
Porady, semináre a stáže pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie základných
a stredných škôl v Banskobystrickom okrese a odborných zamestnancov CPPPaP
v Banskobystrickom kraji. Odborná prezentácia CPPPaP.
14.11.2012 – Pracovná porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných
a stredných škôl, témy:
•

Pedopsychiatrická starostlivosť u žiakov so ŠVVP a jej vyplvy na výchovno-vzdelávací
proces. MUDr. Veronika Rumanová, pedopsychiater, Banská Bystrica

•

Sila osobnosti a vznik drogových závislostí. MUDr. Ďatelová, Regionálny ústav verejného
zdravotníctva, Banská Bystrica

•

K aktuálnym otázkam o fajčení. Mgr. Zvalová, Regionálny ústav verejného zdravotníctva,
Banská Bystrica

11.02.2013 a 13. mája 2013 – Pracovné stretnutie so školskými psychológmi a školskými špeciálnymi
pedagógmi, témy:
• Aktuálne problémy v praxi školského psychológa a špeciálneho pedagóga a ich riešenie v súlade
s platnou legislatívou
• Konzultácie k písomným podkladom a k dokumentačným materiálom
09.04.2013 – Pracovná porada koordinátorov prevencie základných a stredných škôl v okrese Banská
Bystrica, témy:
• Sociometria a jej ciele
•

Šikanovanie a tolerancia

•

Prevencia závislostí

14.05.2013 – Pracovná porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie základných
a stredných škôl, témy:
•

Súčasné trendy na drogovej scéne v SR. PharmDr. Jiří Zapletal, Kriminalisticko-expertízny
ústav PZ Slovenská Lupča

•

Aktuálne preventívne aktivity KR PZ v Banskej Bystrici. npor. Mgr. Andrea Petrovičová
a npor. Mgr. Jana Vrbická

•

Osobnosť závislého, liečba a resocializácia. PhDr. Ing. Richard Wolt, CPLDZ B. Bystrica
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G. Zapojenie CPPPaP do projektov § 2, ods.1, pís.j
CPPPaP je od mája 2013 zapojené do národného projektu s názvom „Komplexný poradenský
systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí“. Zároveň je
Projektovým centrom pre plnenie úloh projektu. Projekt zastrešuje a riadi Výskumný ústav detskej
psychológie a patopsychológie Bratislava.
H. Psychologické vyšetrenie v rámci prijímacieho pokračovania (§ 2, ods.1, pís. b) až pís. d))
Obe oddelenia participovali na vyšetreniach v rámci prijímacích skúšok na stredné školy.
Zoznam škôl a počty detí ukazuje tabuľka:
1.) Tabuľka počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok
Škola
Gymnázium JGT , franc. trieda + dodat.
Španielske gymnázium – Mládežnícka + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Bilingválne gymnázium – evanjelické + dodat.
Konzervatórium
Športové gymnázium – kvinta (športová trieda)
Športové gymnázium – kvinta (jazyková trieda)
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
Spolu:

Miesto
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica
Banská Bystrica

Dátum
Počet
25.3.2013 90
26.3.2013 43
3.4.2013 74
4.4.2013 91
26.3.2013 48
27.3.2013 103
13.5.2013 32
16.5.2013 30
511

2.) Tabuľka trendov počtu vyšetrených detí v rámci prijímacích skúšok za 16 rokov
Porovnanie počtu detí vyšetrených v rámci prijímacích pohovorov za posledných 16 rokov
ukazuje tabuľka:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Školský rok
1996/1997
1997/1998
1998/1999
1999/2000
2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
12

Počet detí
848
883
831
902
868
933
1143
1251
1070
1176
1362
771
559
411
414

16
17

2011/2012
2012/2013

420
511

I. Priestorové a materiálno technické podmienky CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. l)
1. Budovy, priestory a vybavenie
CPPPaP sídli v účelovej budove postavenej v rokoch 1974 – 1978. Budova a priľahlé pozemky sú
majetkoprávne vysporiadané. Budova je rozčlenená na tri samostatné objekty, ktoré sú vzájomne
prepojené. Pre lepšiu orientáciu sú budovy označené farbami: červená budova, zelená a modrá budova.
V červenej a modrej budove sa nachádzajú prevažne kancelárie v ktorých sa uskutočňujú vyšetrenia.
V zelenej budove sa nachádza veľká zasadačka, klub a knižnica. V týchto priestoroch prebiehajú najmä
skupinové aktivity. V sledovanom období sme pokračovali v postupnej oprave havarijného stavu
niektorých časti budovy. Podarilo sa nám vymeniť nevyhovujúce vstupné dvere a dvere vedúce na dvor
za moderné hliníkové.
2. Počítače – Hardware, Software
Dňa 19.12.2012 bol zakúpený anitivírosový software od firmy ESET v počte 20 licencií.
V 18.9.2013 sme zakúpili tlačiareň HP LJ P1102.
3. Internet
Na CPPPaP je Internet – pripojenie typu ADSL.
4. Knižnica
CPPPaP disponuje knižnicou, ktorá má k 31.8.2013 6171 titulov. V školskom roku 2012–2013 boli
zakúpené 2 knihy. Okrem toho je v knižnici 1829 tzv. separátiek. Do knižnice pribudlo 24 materiálov
evidovaných ako separátky. Spolu je teda v knižnici 8000 titulov.
5. Testy
Poradňa disponuje obsiahlym repertoárom testov uložených v tzv. Sklade testov, v ktorom je
evidovaných ku dňu 31.8.2013 celkom 1356 skladových položiek – čo predstavuje 279 testov.
V školskom roku 2012 – 2013 nepribudla žiadna nová položka.
6. Časopisy
Poradňa odoberá tieto odborné časopisy:
Názov
1. Psychologie dnes
2. Psychológia a patopsychológia dieťaťa
3. Mládež a spoločnosť
4. Česká a slovenská psychiatria
5. Rodina a škola
6. Rozmer
7. Pedagogické rozhľady
8. Prevencia
9. Adiktologie
10. Alkoholizmus a drogové závislosti

11. Efeta
12. Empatia
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J. Údaje o finančnom zabezpečení CPPPaP (§ 2, ods.1, pís. m)
Údaje o rozpočte za kalendárny rok 2012 (v €) a rozpočte pre rok 2013 (v €):
Rozpočet 2012

Stav k 31.12.2012

Rozpočet 2013 Stav k 1.1.2013

Celková suma

293 560 €

Celková suma

270 728 €

Mzdy (610):

177 382 €

Mzdy (610):

161 560 €

Odvody (620):

61 995 €

Odvody (620):

56 465 €

Ostatné výdavky:
(630)

54 183 €

Ostatné
výdavky:
(630)
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52 703 €

K. Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, profesijnom a vzdelávacom vývine pre
materské a základné školy v období od 1.9.2012 do 31.8.2013
Oddelenie cielene poskytuje služby podľa §§ 130, 131, 132 zákona 245/2008 Z. z. deťom od
narodenia po ukončenie základnej školy. Všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady
podľa vyhlášky 437/2009 Z. z.
Hlavná obsahová náplň činnosti Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom vývine pre
MŠ a ZŠ sa opierala o Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2012/2013, ktoré vydalo
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. CPPPaP spracovalo tieto pokyny do materiálu „Zameranie
činnosti CPPPaP na školský rok 2012/2013“.
1. Personálne obsadenie oddelenia
Odborní zamestnanci
PhDr. Schranzová Daniela
Mgr. Ondrušková Elena
PhDr. Sabolová Gabriela, PhD.
PhDr. Senko Pavol
PhDr. Žilinčíková Daniela
Ďalší zamestnanci
Mgr. Vajsová Kristína

kategória
psychologička
špeciálny pedagóg
psychologička
psychológ
psychologička

funkcia
vedúca oddelenia

sociálna pracovníčka

úväzok
1
1
1
1
1
1

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia
Odborný a profesionálny rast odborných zamestnancov sa riadi zákonom 317/2009 Z. z.
•
•
•

•

Prehľad kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania odborných zamestnancov oddelenia:
v januári 2013 PhDr. Schranzová úspešne ukončila funkčné vzdelávane „Riadenie školy
a školského zariadenia“ záverečnou prácou „Rozvojový projekt CPPPaP v oblasti identifikácie
intelektovo nadaných detí v predškolskom veku.“
PhDr. Daniela Žilinčíková absolvovala inovačné vzdelávanie „Poradenské zručnosti pre prácu
s adolescentmi“ formou overenia profesijných kompetencií. Okrem toho v závere školského roka
absolvovala preškolenie na novú testovú batériu testu Woodcock- Johnson.
Mgr. Elena Ondrušková sa zapojila do vzdelávania „Intervenčné stratégie v kontexte poradenskej
práce s jednotlivcom“, ktorý organizuje Coachingplus Bratislava. Absolvovala dve sústredenia
(Efektívny pomáhajúci rozhovor v júni 2013 a Práca s emóciami v poradenskom procese v júli
2013)
Dňa 16.4. 2013 sa Mgr. Elena Ondrušková zúčastnila odborného seminára „Niektoré špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy používané v školských zariadeniach výchovného
poradenstva a prevencie v Banskobystrickom kraji“ miesto konania: CPPPaP, B. Bystrica
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3. Odborná činnosť oddelenia
Oddelenie poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre predškolský vek a základné
školy prioritne rieši konkrétne požiadavky žiadateľov o psychologické, špeciálno-pedagogické
diagnostické a poradenské služby smerom k deťom a žiakom. To znamená, že kľúčové aktivity
oddelenia predstavuje najmä individuálna práca s klientom a jeho rodičom. Zamestnanci oddelenia
v nadväznosti na plnenie tejto základnej úlohy zabezpečovali aj metodicko-odbornú činnosť pre
pedagogických zamestnancov škôl, rodičov detí a žiakov. Spolupracovali so školami, zdravotníckymi
zariadeniami a inými inštitúciami - Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, zdravotníckymi zariadeniami
- neurológmi, pedopsychiatrami a inými odborníkmi, ako aj so súdmi a inými inštitúciami.
Údaje o potenciálnej klientele – počet detí a žiakov
Škola, školské zariadenie

Počet detí/žiakov v
školskom roku
2012/2013
6614
357
348
7319
2971
67
24
3062
10381

štátne
súkromné
cirkevné
SPOLU
štátne
súkromné
cirkevné
spolu

Základné školy

Materské školy
Spolu za MŠ a ZŠ

Údaje o reálnej klientele – počet klientov
Klienti podľa druhu školy, zariadenia
Materské školy
Základné školy I. stupeň
Základné školy II. stupeň
Spolu

306
325
1614
2245

Údaje zahŕňajú všetkých individuálne aj skupinovo vyšetrených klientov tejto vekovej kategórie
v CPPPaP, čo predstavuje 21,63 % potenciálnej klientely. Oproti školskému roku 2011/2012 to
predstavuje nárast počtu evidovaných klientov. Tento nárast sme zaznamenali v dôsledku rozšírenia
repertoáru služieb (kariérne poradenstvo) ako aj efektívnejšou organizáciou práce.
Kvantitatívne údaje o činnosti oddelenia
1. Evidovaní klienti
Klienti

Diagnostika

Spolu

Individuálne Skupinovo

1407

476

931
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Komentár k tabuľke:
Odborní zamestnanci oddelenia poskytli služby individuálnym klientom v počte 476, pričom
vykonali 660 diagnostických kontaktov. Počet opakovaných, resp. doplňujúcich diagnostických
kontaktov sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil o 269. Preukazuje to úsilie zlepšiť odbornú úroveň
práce a podrobnejšie sa zaoberať problémom klienta. Pozorovateľný je aj posun k zvýšenému počtu
skupinovo diagnostikovaných klientov, čo súvisí pravdepodobne so zvýšeným záujmom o kariérne
poradenstvo. Oddelenie pritom pracovalo s nižším personálnym obsadením (o jednu osobu).
Skupinová diagnostika zahŕňa:
1. Vyšetrenie školskej spôsobilosti detí pred vstupom do prvého ročníka - 139 klientov
2. Prijímacie skúšky na stredné školy - 158 klientov
(Konzervatórium, Gymnázium M. Kováča, Športové gymnázium, Gymnázium J.G.
Tajovského, Evanjelické gymnázium)
3. Vyšetrenie spôsobilosti vzdelávať sa na ZŠ SSV (ZŠ - „jazyková“) 109 klientov
4. Kariérne poradenstvo deviate ročníky - 299 klientov
5. Kariérne poradenstvo ôsme ročníky - 226 klientov
4. Metodicko – odborná činnosť
Školským psychológom a školským špeciálnym pedagógom boli venované tri pracovné stretnutia
(5. novembra 2012, 11. februára 2013 a 13. mája 2013) na ktorých sa podieľal psychológ a špeciálny
pedagóg. Účastníkom bolo poskytnuté metodické usmernenie týkajúce sa problémov rediagnostiky,
individuálneho začlenenia, realizácie MONITORU u žiakov so ŠVVP, vedenia agendy žiakov so ŠVVP.
Dôraz sme kládli na zásady ochrany osobných údajov. Prítomní mali možnosť vyžiadať si informácie a
vymeniť si navzájom skúsenosti.
Individuálne činnosti: /Konzultácie s rodičmi, pedagógmi/
493 osobných konzultácií
524 telefonických intervencií a konzultácií
V rámci programu kariérneho poradenstva uskutočnili odborní zamestnanci oddelenia 23 osobných
návštev v základných školách. Na individuálnych konzultáciách so žiakmi končiacimi 9. ročník ZŠ
interpretovali výstupy z aplikovanej testovej batérie a v rozhovore poskytli potrebné poradenstvo
a usmernenie.
Činnosti pre pedagógov:
Odborní zamestnanci oddelenia vykonali aj 18 metodických návštev priamo na školách. Ich náplňou
boli individuálne konzultácie s vyučujúcimi a výchovnými poradcami škôl s cieľom osobne interpretovať
závery diagnostiky v odôvodnených prípadoch, následné poradenstvo a metodické usmernenie.
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5. Preventívne programy
V rámci oddelenia sa uskutočnili tieto krátkodobé preventívne programy:
• „Intervenčný program pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia“ v ZŠ Poniky
realizovaný v spolupráci psychológ - špeciálny pedagóg. Cieľovou skupinou bolo 16 žiakov
1. ročníka ZŠ. Hlavným zámerom programu bolo zistiť oblasti oslabenia, prípadne zaostávania,
poskytnúť informácie pedagógom. Program pozostáva z troch fáz: dodatočné posúdenie školskej
spôsobilosti - intervencia, katamnestické sledovanie - „Detský skríning“, opakovaný skríning
v druhej polovici druhého ročníka.
• „Klub Kamarát“ zameraný na tréning sociálnych zručností trval od 11.10.2012 do 20.12.2012
a zúčastňovalo sa ho 6 klientov.
• „Predškolská psychostimulačná skupina“ v trvaní od 17.10. 2012 do 5.12.2012. Paralelný
program pre deti a ich rodičov s cieľom zvýšiť výchovné kompetencie rodičov a stimulovať u detí
rozvoj nedostatočne vyvinutých funkcií.
• Preventívny program pre žiakov piateho ročníka „Zvládanie záťažových situácií“ (19 žiakov) a
„Odolnosť voči stresu a adaptácia“ (18 žiakov).

Skupinové činnosti /besedy, prednášky/:
Odborní zamestnanci uskutočnili 20 prednášok, resp.besied spolu pre 261 osôb.
Témy boli dve: „Školská spôsobilosť“ (pre rodičov) a kariérne poradenstvo (pre žiakov ôsmych a
deviatych ročníkov).
Školská spôsobilosť - spolu 85
dátum
škola/šk.zariadenie
• 15.1. 2013
MŠ Radvanská
• 16.1. 2013
ZŠ SNP 20
• 17.1. 2013
MŠ Šalgotarjánska
• 22.1. 2013
MŠ 29. augusta
• 23.1. 2013
MŠ Strážovská
• 31.1. 2013
MŠ Jakubská cesta

počet
16
15
20
15
12
7

Kariérne poradenstvo- deviate ročníky, spolu 78
dátum
škola/šk.zariadenie
• 25.10. 2012
ZŠ Moskovská
• 29.10. 2012
ZŠ SNP 20
• 13.11. 2012
ZŠ Poniky
• 21.11. 2012
ZŠ Ľubietová

počet
11
40
16
11

Kariérne poradenstvo- ôsme ročníky, spolu 98
dátum
škola/šk.zariadenie
• 17.05. 2013
ZŠ Moskovská
• 07.06. 2013
ZŠ Moskovská

počet
10
18
18

•
•
•
•
•

11.06. 2013
21.06. 2013
24.06. 2013
25.06. 2013
26.06. 2013

ZŠ Moskovská
ZŠ Ľubietová
ZŠ Dráčik
ZŠ Poniky
ZŠ Brusno

9
11
10
12
28

6. Činnosť špeciálneho pedagóga
Špeciálny pedagóg oddelenia vykonal špeciálno-pedagogickú diagnostiku u 100 klientov,
u ktorých to psychologické vyšetrenie preukázalo ako opodstatnené a uskutočnila 169 diagnostických
kontaktov. Individuálna pokračujúca starostlivosť v rôznom rozsahu /reedukácia, korekcia/ bola
poskytovaná desiatim klientom, ktorým bolo venovaných spolu 35 stretnutí. Špeciálna pedagogička
uskutočnila 377 osobných odborno - metodických konzultácií a 246 telefonických odborno-metodických
konzultácií. Participovala aj na programe pre žiakov zo SZP v ZŠ Poniky, kde v spolupráci so
psychológom pripravila rozvíjajúci a psychostimulačný program.
7. Činnosť sociálnej pracovníčky
•
•
•
•
•
•
•

objednávanie klientov
anamnézy s rodičmi aj klientmi
vyhodnocovanie depistážnych dotazníkov
evidencia klientov do EvuPP
archivácia klientov
administratívne práce
korešpondencia

Spracovala: PhDr. Daniela Schranzová, psychológ, vedúca oddelenia
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L.

Odborná činnosť oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine
pre stredné školy v období od 01.09.2012 do 31.08.2013

Odborná činnosť Oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre
stredné školy sa v školskom roku 2012/2013 odvíjala z Pedagogicko organizačných pokynov na školský
rok 2012/2013, ktoré vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Plánu činností CPPPaP pre
daný školský rok.
Hlavnou náplňou práce oddelenia bolo poskytovanie poradenských služieb v oblastiach výchovy,
vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže. Realizovali sme diagnosticko –
poradenskú prácu, ktorá bola zameraná na oblasť priamej pomoci, korekcie, reedukácie. Formou besied
a diskusií sme sa snažili eliminovať negatívne javy protispoločenského správania.
Oddelenie poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine pre stredné školy
plnilo úlohy s nasledovnými zamestnancami:
1. Personálne obsadenie oddelenia
a) Údaje o počte zamestnancov oddelenia
Odborní zamestnanci
PhDr. Bibiána Čížová
Mgr. Anton Kalina
Mgr. Monika Súlovcová
Mgr. Elena Čiapová
Mgr. Slavomíra Cabanová
Mgr. Adriana Záskalanová
Mgr. Dominika Hajkovská
Ďalší zamestnanci
Mgr. Martina Slabeciusová

kategória
psychologička
školský psychológ
šk. psychologička
špeciálny pedagóg
špeciálny pedagóg
psychológ
psychologička

vedúca oddelenia
t.č. na RD
t.č. na RD
t.č. na RD

1

sociálna pracovníčka

Odborní zamestnanci
k 31.8.2011
psychológovia
špeciálny pedagóg
sociálny pedagóg
sociálna pracovníčka
SPOLU

Počet
3
1
0
1
5
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úväzok
1
1
0
1
0
1
0

b) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov
Podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov je zamestnávateľ povinný umožniť kontinuálne
vzdelávanie všetkým odborným zamestnancom.
Odborní zamestnanci oddelenia sa zúčastnili nasledovných vzdelávaní:
•
•
•

•
•

PhDr. Bibiána Čížová, vedúca oddelenia v januári 2013 úspešne ukončila funkčné vzdelávania
a obhájila záverečnú prácu na tému: „Rozvojový projekt CPPPaP Banská Bystrica zameraný
na poskytovanie kariérneho poradenstva pre žiakov v základných školách.“
Mgr. Elena Čiapová sa dňa 09.11.2012 zúčastnila vedeckého seminára na tému: „Diagnostika
čítania s porozumením u žiakov a študentov sekundárneho vzdelávania
a dospelých
–
východiská a skúsenosti“- PF UKF v Nitre a
Mgr. Elena Čiapová sa dňa 16.4. 2013 zúčastnila odborného seminára „Niektoré špeciálnopedagogické korektívne a reedukačné postupy používané v školských zariadeniach
výchovného poradenstva a prevencie v Banskobystrickom kraji“ miesto konania: CPPPaP, B.
Bystrica
Mgr. Anton Kalina sa 4.12.2012 zúčastnil Veľtrhu povolaní v Hoteli Lux Banská Bystrica
Mgr. Adriana Záskalanová sa zúčastnila 25.02.2013 odborného seminára „Dieťa s ADHD,
možnosti práce v triede, vhodná spolupráca s rodičmi, praktické rady“ vo Zvolene

2. Odborná činnosť oddelenia – diagnostika – terapia
Cieľom oddelenia bolo reagovať na konkrétne požiadavky žiadateľov o psychologické, špeciálnopedagogické diagnostické a poradenské služby smerom k žiakom a študentom. Zamestnanci oddelenia
v nadväznosti na plnenie tejto základnej úlohy zabezpečovali aj metodicko-odbornú činnosť pre
pedagogických zamestnancov škôl, rodičov žiakov. Spolupracovali so školami, zdravotníckymi
zariadeniami a inými inštitúciami.
a.) Evidovaní klienti – individuálne vyšetrenia
Počet individuálne psychologicky vyšetrených klientov v školskom roku 2012/2013:
Individuálni klienti
Spolu:

počet
229

b.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia + individuálne konzultácie Profesijná orientácia
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 7 ročník, 4. ročník – 28
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročníky – 176
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 3. ročník, 4. ročník, VI. ročníky – 121
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník, septima – 49
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 4. ročník – 192
OA Banská Bystrica, 4. ročníky – 29
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník – 105
SZŠ Banská Bystrica - 65
SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník - 23
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SOŠ podnikania Banská Bystrica, 3. ročníky – 28
SOŠ Tajovského30, Banská Bystrica, 4. ročník – 43
SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník - 14
ZŠ Sitnianska Banská Bystrica, 8. ročník - 15
ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica, 8. ročník - 18
Profesijná orientácia
Spolu:

Počet klientov
905

c.) Evidovaní klienti – skupinové vyšetrenia Prijímacie skúšky
Odborní zamestnanci nášho oddelenia sa podieľali na psychologickom vyšetrení žiakov v rámci
prijímacích skúšok v nasledovných školách:
Gymnázium JGT Banská Bystrica, bilingválna trieda – 30
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, bilingválna trieda – 25
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, bilingválna trieda – 69
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica príma – 30
Športové gymnázium Banská Bystrica, športová trieda – 49
Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica – 19
Prijímacie skúšky
Spolu:

Počet študentov
222

d.) Dlhodobé vedenie klientov
Práca s klientom si okrem diagnostiky vyžaduje aj dlhodobé psychologické resp. špeciálno
pedagogické vedenie, dlhodobé poradenstvo klienta. V individuálnom vedení sme evidovali nasledovné
počty klientov:
Individuálne vedenie a reedukácie
Spolu:

počet klientov
37

3. Metodicko – odborná a Preventívno – výchovná činnosť oddelenia
a.) Besedy a workshopy
Psychologické aspekty voľby VŠ štúdia:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 4. ročník, 7. ročník
Športové gymnázium Banská Bystrica, 3. ročník
Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica, 4., 7. ročník
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 4. ročník
Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica, 3. ročník, 6. ročník
OA Banská Bystrica, 4. ročník
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník
SŠ podnikania Banská Bystrica, 3. ročník
SOŠ Tajovského Banská Bystrica, 4.ročník
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počet sedení
149

SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník
SOŠ Slovenská Ľupča, 4. ročník
Psychologické aspekty prípravy na maturitnú skúšku:
SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica, 4. ročník
SPŠ a SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník
OA Banská Bystrica, 4. ročník
SOŠ pod Bánošom Banská Bystrica, 4. ročník
Adaptácia na strednú školu:
Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročník
Zvládanie záťažových situácii:
SOŠ stavebná Kremnička, 4. ročník
Práca psychológa v škole:
Evanjelické gymnáziu Banská Bystrica, 1. ročník
Obchodná akadémia Banská Bystrica, 1. ročník
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročník
Vzťah učiteľ-žiak, vzájomná tolerancia:
Evanjelické gymnázium Banská Bystrica, 7. ročník
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročník
Uplatnenie sa vo svete práce:
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica, 2., 3. ročník
SOŠ elektrotechnická Banská Bystrica, 1. ročník
SOŠ Tajovského Banská Bystrica, 4.ročník
Podmienky prijatia do triedy pre intelektovo nadaných žiakov:
Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica – informácie pre rodičov
Besedy počet besied
Spolu:
49

počet žiakov
1301

b) Krátkodobé preventívno poradenské programy:
Urob správne rozhodnutie – Evanjelické gymnázium Banská Bystrica
Uplatnenie sa na trhu práce - Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica
Kde sa vidíš o desať rokov - Gymnázium Š. Moysesa Banská Bystrica
Profil vysokoškoláka - SOŠ podnikania Banská Bystrica
Vyber si školu podľa svojich schopností – Gymnázium M. Kováča Banská Bystrica
Možnosti ďalšieho vysokoškolského štúdia - SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica
Možnosti ďalšieho vysokoškolského štúdia – SOŠ Slovenská Ľupča
Možnosti ďalšieho vysokoškolského štúdia - SOŠ stavebná Kremnička
Uplatnenie sa na trhu práce - Gymnázium A. Sládkoviča Banská Bystrica
Uplatnenie sa na trhu práce - Obchodná akadémia Banská Bystrica
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4. Osvetová a informačná činnosť
Odborné aktivity pre výchovných poradcov, koordinátorov prevencie a špeciálnych pedagógov zo ZŠ
a SŠ:
14.11.2012 – Porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ
11.02.2013 – Stretnutie špeciálnych pedagógov zo ZŠ
09.04.2013 – Porada pre koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ.
14.05.2013 - Porada pre výchovných poradcov a koordinátorov prevencie zo ZŠ a SŠ
(Na poradách - účasť všetkých odborných zamestnancov z oddelenia)

5. Činnosť špeciálnej pedagogičky
Špeciálna pedagogička oddelenia realizovala špeciálno-pedagogickú diagnostiku u klientov,
u ktorých to preukázalo psychologické vyšetrenie ako opodstatnené. Špeciálno-pedagogickú diagnostiku
realizovala u 81 klientov. V individuálnom pokračujúcom vedení mala 8 klientov, s ktorými realizovala
54 sedení zameraných na reedukáciu a korekciu porúch učenia.
6. Sociálna pracovníčka
Náplňou práce sociálnej pracovníčky boli nasledujúce aktivity: objednávanie klientov, anamnézy
s rodičmi aj klientmi, vyhodnocovanie psychologických testov, pomoc pri snímaní testov v školách,
evidencia klientov do štatistického programu EvuPP, archivácia klientov, administratívne práce,
korešpondencia, skartácia spisov.

7. Iné:
V školskom roku 2012/2013 traja odborní zamestnanci – psychológovia uskutočnili 206 návštev
v stredných školách v okrese Banská Bystrica. V rámci návštev prebiehali individuálne konzultácie so
študentmi ale aj pedagógmi škôl.
Na školách sa realizoval 1x mesačne konzultačný deň, v rámci ktorého môžu študenti dobrovoľne
navštíviť psychológa, ktorý mu poskytne psychologické poradenstvo.
Odborní zamestnanci oddelenia sa pravidelne 1x v mesiaci zúčastňovali porád oddelenia, na
ktorých boli informovaní o odborných aktivitách v rámci pracoviska, vzájomne sme riešili problémové
prípady a aktuálne požiadavky v rámci našich odborných kompetencií.
Všetci odborní zamestnanci oddelenia aktívne plnili požiadavky zo škôl, ktoré im boli pridelené.
Ochotne sa podieľali na riešení problémov aj na školách svojich kolegov v záujme rýchlejšieho riešenia
množstva vzniknutých požiadaviek a aktuálnych problémov.

Spracovala:
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PhDr.Bibiána Čížová, psychologička
vedúca oddelenia

M.

Odborná činnosť oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie v období od
01.09.2012 do 31.08.2013

Na základe novej organizačnej štruktúry bolo od 1. 9. 2012 zriadené oddelenie poradenstva
sociálneho vývinu a prevencie. Odborná činnosť oddelenia v školskom roku 20012/2013 sa odvíjala
od Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2012/2013, ktoré vydalo Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky.
V časti venovanej školským zariadeniam výchovného poradenstva a prevencie boli konkretizované
úlohy aj v oblasti prevencie sociálnej patológie. Išlo najmä o realizovanie preventívnych aktivít
zameraných na prevenciu obchodovania s ľuďmi v súlade, na prevenciu rizikového správania a porúch
správania, prevenciu záškoláctva, prevenciu látkových a nelátkových závislostí, prevenciu šikanovania,
násilných a extrémnych prejavov, prevenciu suicidálneho správania, prevenciu sexuálneho rizikového
správania, prevenciu HIV/AIDS, sexuálneho zneužívania a pod.
Hlavnou náplňou práce oddelenia bola realizácia konkrétnych preventívnych aktivít v školách,
metodické vedenie koordinátorov prevencie na školách a vzhľadom na to, že ide o oddelenie zamerané aj
na metodické usmerňovanie, boli realizované stretnutia pre odborných zamestnancov škôl
banskobystrického okresu a odborných zamestnancov Centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie z Banskobystrického kraja podľa ich požiadaviek. Okrem toho mali odborní
zamestnanci aj individuálnych klientov v poradenskej starostlivosti.
1. Personálne obsadenie oddelenia
kategória
Odborní zamestnanci
Mgr. Zuzana Vencelová
psychologička
Mgr. Stanislav Fila
psychológ
Mgr. Marianna Múková
psychologička
Mgr. Martina Jadroňová
sociálny pedagóg
Mgr. Martina Mesiarkinová
sociálny pedagóg
Zamestnanec podľa zákona 553/2003 Z. z.
Hrošová Jana
sociálna pracovníčka

funkcia
vedúca oddelenia

RD

úväzok
1
1
1
0,8
0,8
1

2. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov oddelenia
Vedúca oddelenia absolvovala nasledovných 5 modulov vzdelávania „Riadenie školy a školského
zariadenia“ realizovaného MPC Banská Bystrica:
6.-7. 12. 2012: Externá evalvácia
Vnútroškolská kontrola
miesto konania: MPC Banská Bystrica
20.-21. 3 2013: Sebarozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca
Rozvoj školy a školského zariadenia a projektový manažment
miesto konania: hotel Brusno
4.-5. 4. 2013:

Sebarozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca
miesto konania: hotel Brusno
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15.-16. 4.2013: Sebarozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca
Rozvoj školy a školského zariadenia a projektový manažment
miesto konania: hotel Brusno
9.5.2013:

Sebarozvoj vedúceho pedagogického a odborného zamestnanca
Rozvoj školy a školského zariadenia a projektový manažment
miesto konania: Gymnázium A. Sládkovič, Banská Bystrica

Odborní zamestnanci oddelenia absolvovali nasledujúce vzdelávacie aktivity:
6.11.2012:

odborný seminár Sociálny pedagóg v škole – Mgr. Mesiarkinová, Mgr. Jadroňová
organizátor a miesto konania: Pedagogická fakulta, UMB Banská Bystrica

8.2.2013:

Aktuálne otázky školskej psychológie IV, odborný seminár pod záštitou Asociácie
školských psychológov – Mgr. Jadroňová, Mgr. Múková, Mgr. Vencelová
miesto konania: CPPPaP Banská Bystrica

13.-14.12.2012: Pracovné stretnutie k otázkam prevencie rizikového správania, prevencie
syndrómu CAN a prevencie predčasného ukončenia školskej dochádzky
- Mgr. Mesiarkinová, miesto konania: Vzdelávacie centrum pre regeneráciu
pracovnej sily, Kežmarské Žľaby
16.1.2013:

Klub pre deti s poruchami správania v ZŠ - získanie praktických skúseností –
Mgr. Múková, miesto konania: CPPPaP Zvolen

25.2.2013: Dieťa s ADHD, možnosti práce v triede, vhodná spolupráca s rodičmi, praktické rady –
Mgr. Mesiarkinová, Mgr. Múková, miesto konania: Obvodný úrad Zvolen
17.- 19. 4. 2013: Tréning učiteľov v rámci projektu APVV -0253-11 „Užívanie drog medzi
dospievajúcimi a vysokoškolákmi“. Na výskumných dátach založená prevencia
drog“. Európsky program prevencie užívania drog Unplugged.
Mgr. Mesiarkinová, miesto konania: Krompachy – Plejsy
3. Údaje o aktivitách
10.10.2012: Účasť na Dni duševného zdravia organizovanom Ligou pre duševné zdravie – prezentácia
aktivít CPPPaP Banská Bystrica – Mgr. Múková, Mgr. Jadroňová, Mgr. Mesiarkinová
miesto konania: ESC Európa, Banská Bystrica
25.10.2012: Účast na prezentácii projektu APROGEN – projekt vzdelávania intelektovo nadaných
žiakov v ZŠ Ďumbierska ul., Banská Bystrica, Mgr. Múková
miesto konania: Pedagogická fakulta UMB
8.11.2012:

Účasť na projekte "Bezpečnosť na internete" organizovanom vedením základnej školy
pre žiakov a rodičov žiakov ZŠ, Mgr. Mesiarkinová, Mgr. Jadroňová
miesto konania: ZŠ Radvaň, B. Bystrica
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14.12.2012: Účasť na Burze informácií pod názvom „Európske služby zamestnanosti pre
mladých“, prezentácia aktivít CPPPaP v oblasti profesijnej orientácie žiakov a študentov
Mgr. Vencelová, Mgr. Múková
organizátor: ÚPSVaR B. Bystrica, miesto konania: hotel Lux, B. Bystrica

4. Depistáže, psychologické prieskumy a intervencie
V prípade výskytu problémov so správaním, porušovaním školského poriadku resp. problémov so
vzťahmi medzi rovesníkmi v školských kolektívoch sme v triedach na požiadanie realizovali depistáže,
sociometrie, psychologické prieskumy a priame intervencie v spolupráci s pedagógmi.
Sociometrie:
Škola
22.10.2012
29.10.2012
9.11.2012
12.11.2012
13.11.2012
29.11.2012
14.12.2012
23.1.2013
30.1.2013
31.1.2013
13.2.2013
19.2.2013
6.3.2013
19.3.2013
8. 4. 2013
24.4.2013
16.5.2013

Počet žiakov

ZŠ s MŠ Š. Moyzesa,BB , 5. ročník
ZŠ Spojová , 8. ročník
Spojená škola elektotechnická, 1. ročník
ZŠ SNP 20, BB, 8. ročník
ZŠ Ďumbierska, BB, 6. ročník
ZŠ S. Ľupča, 5. ročník
ZŠ SSV, BB , 7. ročník
ZŠ Pieninská, 7. ročník
ZŠ SSV, 8. ročník
ZŠ Trieda SNP, 6. ročník
ZŠ Pieninská, 8. ročník
ZŠ SSV, 5. ročník
ZŠ Radvanská, 8. ročník
EV Gymnázium, 1. ročník
SOŠ Kremnička, 1. ročník
SPŠ Murgaša, 3. ročník
ZŠ Sl.Lupča, 8. ročník

17
16
23
18
27
27
24
20
10
26
24
29
18
12
18
23
17

V uvedených školách následne prebehli krátke intervenčné programy zamerané na ozdravenie
vzťahov žiakov v triednych kolektívoch a na korekciu správania.
5. Besedy a workshopy
Adaptačný program pre 1. ročníky SŠ
•
•
•
•
•

SZŠ
Ev. gymnázium
Gymnázium A. Sládkoviča
KGŠM
SOŠ Kremnička

117 študentov
100 študentov
60 študentov
58 študentov
32 študentov
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Prevencia rizikového správania na internete a PC
•
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ Moskovská:
ZŠ pri Nemocnici FDR:
ZŠ Ľubietová:
ZŠ Tr. SNP
ZŠ Ďumbierska
ZŠ Spojová
ZŠ Gaštanová
ZŠ Poniky

9. ročník
6. a 7. ročník
6. a 8. ročník
8. ročník
8. a 9. ročník
5. a 6. ročník
7.-9. ročník

30 žiakov
10 žiakov
30 žiakov
38 žiakov
32 žiakov
112 žiakov
44 žiakov
42 žiakov

Obchodovanie s ľuďmi
•
•

ZŠ Gaštanová
9. ročník
Gymnázium M. Kováča 3. ročník

16 žiakov
51 študentov

Prevencia STD a AIDS
•
•

ZŠ Selce
SPŠ stavebná

9. ročník
1. ročník

26 žiakov
32 študentov

Prevencia alkohol a nelegálne drogy
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZŠ Ľubietová
ZŠ Pieninská
ZŠ Ďumbierska
ZŠ Selce
ZŠ Poniky
DM Internátna
SOŠ elektrotechnická
SOŠ Sl. Ľupča
SOŠ hotelová

6.-7. ročník
7. ročník
8.-9. ročník
8. ročník
9. ročník
3.-4. ročník
3. ročník
1. ročník

34 žiakov
50 žiakov
56 žiakov
28 žiakov
15 žiakov
224 študentov
103 študentov
32 študentov
46 študentov

Besedy počet besied
Spolu:
57

počet žiakov
1447

6. Preventívne programy
PEER Program
Boli vedené dve rovesnícke skupiny v rámcii PEER PROGRAMU zameraného na prevenciu
závislostí od alkoholou, tabaku a nelegálnych drog.
Skupina tvorená zo študentov SPŠ J. Murgaša, Gymnázia J. G. Tajovského, Gymnázia M. Kováča,
Gymnázium A. Sládkoviča, Evanjelického gymnázia a Strednej zdravotníckej školy mala 10 stretnutí
a po vyškolení realizovali vybraní členovia skupiny preventívne vstupy priamo do tried v týchto školách:
Evanjelické gymnázium, Gymnázium A. Sládkoviča, Gymnázium M. Kováča a Stredná zdravotnícka
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škola. Druhá skupina bola tvorená študentmi Univerzity M. Bela, ktorá vznikla vďaka spolupráci
s Pedagogickou fakultou, UMB Mateja Bela. Študenti v rámci predmetu Prevencia drogových závislostí
absolvovali peer program. Celkom sa skupina stretla 5 krát. V sledovanom školskom roku sa do peer
programu zapojilo celkom 60 študentov.
Rovesnícka prevencia realizovaná pod supervíziou odborných pracovníkov oddelenia vyškolenými
členmi peer skupiny so zameraním na prevenciu závislostí od tabaku a alkoholu:

Škola
počet besied
Evanjelické gymnázium
1
Gymnázium M. Kováča
6
Gymnázium A. Sládkoviča
4
Stredná zdravotnícka škola
2
Spolu:
13

počet žiakov
20
118
112
51
301

Predškolská psychostimulačná skupina
V participácii s Oddelením poradenstva v osobnostnom a vzdelávacom vývine pre predškolský
vek a základné školy bola zrealizovaná predškolská psychostimulačná skupina pre deti s odloženým
začiatkom plnenia PŠD z materských škôl okresu Banská Bystrica.
Prebehlo celkovo 8 stretnutí zameraných na stimuláciu rozvoja kognitívnych procesov a vôľovomotivačnej zložky osobnosti, ktorých sa zúčastnilo 8 detí a ich rodičov v dvoch paralelných skupinách,
detskej a rodičovskej.

Stretnutia počet stretnutí
Spolu:

8

počet
účastníkov
8

7. Individuálni klienti
Pri práci s klientom sa realizuje fáza diagnostiky a podľa potreby ďalšie krátkodobé alebo
dlhodobé poradenské vedenie. Zároveň poskytujeme aj poradenstvo klientom, u ktorých nie je potreba
diagnostiky, očakávajú usmernenie ohľadom špecifík vývinových období, v ktorých sa práve nachádzajú
a poradenský rozhovor o rôznych rizikách, s ktorými prichádzajú do kontaktu v ich každodennom živote.

Počet individuálnych klientov evidovaných v školskom roku 2012/2013 na našom oddelení bol:

Individuálne vedení klienti – počet
Sedenia – počet
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119
764

8. Skupinová diagnostika
2 odborní zamestnanci oddelenia - psychológovia sa spolupodieľali na skupinových vyšetreniach
zameraných na:
• profesijnú orientáciu žiakov základných škôl
• prijímacie skúšky na bilingválne gymnáziá, športové gymnázium a konzervatórium
• posúdenie úrovne školskej pripravenosti detí pred zaškolením

Skupinovo vedení klienti
Profesijná orientácia
Prijímacie skúšky
Školská pripravenosť
celkovo

počet
189
108
51
348

Pravidelne 1x za mesiac sa konali porady oddelenia, kde boli odborní zamestnanci
informovaní o dianí v organizácii. V rámci porád sa riešili odborné problémy a plánovali aktivity na
ďalšie obdobie.
Všetci odborní pracovníci aktívne plnili požiadavky zo škôl, komunikovali s pedagógmi,
odbornými zamestnancami škôl a aj so zákonnými zástupcami a odborníkmi z iných rezortov podľa
potreby. Stanovené úlohy a ciele na školský rok 20012/2013 sme splnili. Existencia samostatného
oddelenia sa ukázala ako opodstatnená a potrebná. Do budúcnosti by bolo vhodné personálne posilniť
oddelenie pre výkon metodickej činnosti, ktorá si vyžaduje vysokú odbornú zdatnosť a vysoké pracovné
nasadenie.

Spracovala: Mgr. Zuzana Vencelova, psychologička
vedúca oddelenia
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N. Vyhodnotenie cieľov
§ 2, ods.1, pís. n
Na základe vyššie uvedených údajov a informácií konštatujeme, že Plán činnosti a úloh CPPPaP
a stanovené ciele pre školský rok 2012/2013 boli splnené.
O. SWOT analýza
§2, ods.1, pís. o)
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

• profesionalita odborných zamestnancov
• pokračujúce sa odborné vzdelávanie
zamestnancov
• poskytovanie metodického vedenia
a odborných stáží pre OZ BB kraja
• vysoká úroveň počítačového vybavenia +
internet
• sklad testov s bohatým výberom
psychodiagnostických nástrojov
• fungujúca organizačná štruktúra
• dlhodobá existencia zariadenia
• poskytovanie kvalitnej diagnostiky a
poradenstva

• zastaraný technický stav budovy (sociálne
zariadenia, kanalizácia, nevyhovujúce
vstupné priestory, chýbajúca zvuková
izolácia)
• hospodársko-ekonomické činnosti
zabezpečované externe
• nedostatočná vzdelanosť zamestnancov
v oblasti informačných technológií
• nedostatok finančných prostriedkov pre
ďalšie vzdelávanie OZ
• preťaženosť riaditeľa hospodársko –
ekonomickými -personálnymi agendami
• mzdy zamestnancov pod úrovňou priemernej
mzdy v NH

PRÍLEŽITOSTI

OHROZENIA

• ďalší odborný a osobnostný rast
odborných zamestnancov v rámci
kontinuálneho vzdelávania
• personálne posilniť metodickú činnosť
zariadenia
• pokračovať v zvyšovaní estetickej úrovne
zariadenia podľa finančných možností
• zapojenie sa do projektov

•
•
•
•

neustále sa meniace legislatívne podmienky
financovanie
personálne zmeny
fluktuácia začínajúcich zamestnancov
v dôsledku nízkej mzdy

V Banskej Bystrici dňa 30.09.2013

PhDr. Ľubomír Tichý
riaditeľ CPPPaP
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