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Mgr. Lenka Svelíková

psychologička - diagnostická, preventívna, poradenská,
korekčná a terapeutická činnosť
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a korekčná činnosť

Daniela Kušnierová

ekonómka, administratívna pracovníčka

Všetci pracovníci spĺňajú kvalifikačné požiadavky na vykonávanie svojej činnosti.
Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva 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. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou na školský rok 2011/2012.
4. Výkaz o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
V šk. roku 2011/2012 bolo v centre evidovaných 669 klientov.
Z evidovanými klientmi sa zrealizovalo 8 277 aktivít, z toho 252 skupinových.
V tomto čísle je zahrnutých:

Diagnostika 1864, z toho:
- psychologická -

1 238

- špec.-pedagogická - 626

Poradenstvo 281, z toho:
- psychologické -

278

- špec.- pedagogické - 0
- iné -

3

Terapia 62, z toho:
- psychoterapia- špec.-pedagogická-

52
0

2

- iné -

10

Rehabilitácia 552, z toho:
- sociálno-psychologický tréning - 112
- reedukácia a psychagogika -

436

- nácvik soc, komunkácie -

1

iné -

3

Evidovaní klienti boli z nasledovných škôl a školských zariadení:
- MŠ a špec. MŠ- 195
- ZŠ I. stupeň -

101

- ZŠ II. stupeň -

106

- špeciálne ZŠ s postihom - 10
- ZŠ s postihom - 3
- gymnázium - 162
- SOŠ - 61
- špeciálne SOU, OU, praktické školy - 0
- rodiny, školsky nezaradené - 31

Dôvody príchodu klientov do centra boli nasledovné:
- vyšetrenie školskej zrelosti - 188
- problémy v učení - 129
- problémy v správaní - 47
- disocionálna činnosť - 2
- osobnostné a psychické problémy - 8
- profesijná orientácia - 272
- sociálno-patologické javy - 2
- poruchy vo vývine reči - 9
- rodinné a iné dôvody - 12

1. Preventívno-výchovná a odborno-preventívna činnosť
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Jednou z náplní činnosti CPPPaP je preventívno-výchovná a odborno-preventívna
činnosť.
Začiatkom šk. roku 2011/2012 sme rozposlali do základných škôl, stredných škôl ale i
do materských škôl Ponukový list, kde sme školám ponúkli témy prednášok a besied
a na základe ich požiadaviek sa uskutočnili besedy v jednotlivých školách.
V septembri sme začínali v Strednej odbornej škole Farská v Bánovciach nad
Bebravou s besedami na tému Aj učiť sa treba vedieť učiť, ktoré boli zamerané na
pomoc študentom pri zvládaní narastajúcich nárokov na učenie na strednej škole.
V septembri 2011 sme uskutočnili diagnostiku u študentov 4. ročníkov Gymnázia
v Bánovciach nad Bebravou a

oktávy osemročného gymnázia ohľadom

profesionálnej orientácie, aby sme im pomohli zorientovať sa vo vlastnom smerovaní.
Na túto diagnostiku nadväzoval Workshop pod názvom

Navigácia pri hľadaní

povolania, ktorého sa zúčastnili študenti gymnázia, ktorí mali väčší problém v
rozhodovaní sa o svojom smerovaní.
Workshop sa skladal z piatich

stretnutí a zahŕňal najmä cvičenia zamerané na

sebapoznávanie.
V októbri 2011 sme uskutočnili diagnostiku u študentov 4. ročníkov SOŠ Farská v
Bánovciach nad Bebravou ohľadom profesionálnej orientácie, aby sme im pomohli
zorientovať sa vo vlastnom smerovaní.
V tomto mesiaci sa uskutočnil 14. ročník Prezentačných dní stredných škôl v
spolupráci s ÚPSVaR v Partizánskom, pracovisko Bánovce nad Bebravou na ktorom
sa prezentovalo 14

SOŠ z okresu Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Trenčín a

SOŠ Hodruša Hámre.
V novembri prebiehala profesionálna orientácia u žiakov

9. ročníkov v

základných školách s následným vyhodnotením a individuálnou konzultáciou v
priestoroch základnej školy a podľa potreby aj viacnásobnou konzultáciou v
priestoroch nášho centra.
V tomto mesiaci prebehlo pozorovanie adaptácie žiakov 1. ročníkov ZŠ v našom
okrese počas vyučovacieho procesu.
Špeciálne pedagogičky nášho zariadenia uskutočnili prednášku na tému Poruchy
učenia v SOŠ Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou. Táto prednáška sa
uskutočnila na žiadosť školy
December sa v našom centre už 11 rokov nesie v duchu depistáže školskej zrelosti,
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ktorú uskutočňujeme

v materských školách v prímestských obciach a v januári

pokračujeme v materských školách v meste. S tým, súvisí individuálne vyhodnotenie
výsledkov, zaslanie správ rodičom s odporúčaniami k náprave, prípadne s pozvánkou
na podrobnejšiu diagnostiku.
V januári sa v nadväznosti na depistáž uskutočňujú v materských školách
rodičovské združenia pre rodičov predškolákov, na ktorých ich oboznamujeme s tým,
čo to vlastne je školská zrelosť, ako majú deti rozvíjať, na čo si majú dať pozor.
Vo februári sa uskutočnil zápis detí do 1. ročníkov základných škôl na ktorom sa
zúčastnili aj naše pracovníčky.
V tomto mesiaci sme uskutočnili diagnostiku u študentov 2. ročníkov Gymnázia v
Bánovciach nad Bebravou gymnázia ohľadom profesionálnej orientácie, aby sme im
pomohli zorientovať sa vo vlastnom smerovaní a vo výbere odborného seminára.
V mesiaci máj 2012 sa uskutočnil týždeň slušného správania pre žiakov 7. ročníkov
ZŠ v spolupráci s Mestskou knižnicou Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou.

V ďalších mesiacoch boli podľa požiadaviek škôl a školských zariadení
uskutočňované besedy v základných školách na témy:
Riziko práce v zahraničí (obchodovanie s ľuďmi),
Stres alebo pohoda,
Konflikty a ich riešenie
Naučme sa správne žiť
Partnerské vzťahy a riziká dospievania,
Šikanovanie
Zodpovedné a bezpečné používanie internetu
Osobnosť v kontexte zmien
Prevencia závislostí
Debatné stretnutia na ľubovoľnú tému.

V stredných školách sme uskutočnili besedy na témy:
Šikana - prevencia, odhalenie, riešenie
Psychológia v praxi
Sekta a jej riziká
Konflikty a ich riešenia
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Naučme sa správne žiť
Láska alebo sex
Zodpovedné a bezpečné používanie internetu
Prevencia závislostí
Slušné správanie

V minulom období sa nám osvedčila spolupráca so školami v rámci práce s
problémovými kolektívmi. V tomto školskom roku sme v spolupráci pokračovali a
pravidelne sme pracovali so 4. triedami na II. stupni základných škôl. Naše aktivity
boli zamerané na aktuálne problémy v triedach a najmä na rozvoj prosociálneho
správania.
Znovu sa nám osvedčila spolupráca so špeciálnou základnou školou. V tomto
školskom roku sme boli prizvané k besedám na tému Domáca príprava na
vyučovanie, ktorú viedli špeciálne pedagogičky nášho centra a beseda na tému Práva
a povinnosti žiaka.
Ako vyplýva z § 55 zákona 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ktorom sa hovorí, že
riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v
pracovnom čase preventívno psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a
umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na
sebapoznanie a riešenie konfliktov, boli sme oslovení riaditeľom z jednej základnej
školy k takejto aktivite.
V tomto školskom roku

sme pokračovali v spolupráci s rodinami s deťmi s

Downovým syndrómom s ktorými sme sa pravidelne každé dva mesiace stretávali.
Tieto stretnutia boli zamerané hlavne na rozvoj prosociálneho správania postihnutých
detí.

2. Informácie o iných odborných aktivitách zariadenia
- účasť na rodičovských združeniach v materských a základných školách,
- účasť psychológov a špeciálnych pedagógov na zápisoch do prvých ročníkov
základných škôl,
- spracovanie odborných podkladov pri výbere žiakov do nultého ročníka,
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- poskytovanie služieb odbornými pracovníkmi priamo v teréne na pôde MŠ, ZŠ, SŠ a
špeciálnych
škôl,
- účasť na integračných komisiách v základných a stredných školách a spoluúčasť na
vypracovávaní individuálnych plánov,
- zabezpečenie odbornej praxe študentom VŠ,
- konzultačná činnosť pri vypracovávaní ročníkových a diplomových prác študentov
VŠ,
- úzka spolupráca s inými inštitúciami,
- spolupráca na organizovaní

14. ročníka Prezentačno-predajných dní a

burze

pracovných miest,
- pravidelné skupinové korekcie so žiakmi nultého ročníka ZŠ v našom centre.

3. Údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov centra.
Pracovníčky centra sa v tomto školskom roku zúčastnili nasledovných odborných
seminárov:

september 2011:
- pracovné stretnutie riaditeľov CPPPaP - Mgr. Balažovičová
- seminár: Zákonník práce – novela – Mgr. Balažovičová, Kušnierová
- riadenie školy a školského zariadenia - Mgr. Balažovičová
- školenie Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi - Mgr. Hanáková

október 2011:
- odborný seminár na tému: Integrácia žiakov s AS a HFA v bežných ZŠ – Mgr.
Svetlíková,
Mgr. Rošteková
- pracovné stretnutie metodikov prevencie – Mgr. Svetlíková
- kurz: Diagnostika dysortografie – Mgr. Zbudilová, Mgr. Laušová
- pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov - Mgr. Laušová, Mgr. Zbudilová
- kurz: Test ruky – Mgr. Rošteková
- riadenie školy a školského zariadenia - Mgr. Balažovičová
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november 2011:
- seminár: Deficity dielčích funkcií ako príčina porúch učenia a správania - Mgr.
Zbudilová
- pracovné stretnutie psychológov – Mgr. Rošteková

december 2011:
- pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov - Mgr. Zbudilová, Mgr. Laušová

február 2012:
- pracovné stretnutie špeciálnych pedagógov - Mgr. Laušová, Mgr. Zbudilová

marec 2012:
- pracovné stretnutie psychológov na tému ADHD - Mgr. Rodinová
- riadenie školy a školského zariadenia - Mgr. Balažovičová

apríl 2012:
- pracovné stretnutie špec.pedagógov- Mgr. Zbudilová, Mgr. Laušová
- odborný seminár: Pracovné právo v praxi - Mgr. Balažovičová
- riadenie školy a školského zariadenia - Mgr. Balažovičová

máj 2012:
- seminár – Splývavé čítanie - Mgr. Laušová, Mgr. Zbudilová
- riadenie školy a školského zariadenia - Mgr. Balažovičová
- seminár: Scénotest -Mgr. Rodinová
- pracovné stretnutie preventistov – Mgr. Rodinová

jún 2012:
- seminár: Arteterapia – Mgr. Rodinová
- pracovné stretnutie psychológov – Mgr. Tóthová
- pracovné stretnutie riaditeľov - Mgr. Balažovičová
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Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2010/2011

Vzdelávanie
Meno
zamestna
nca
Alexandr
a
Hanáková

1.

Vzdeláv
acia
Názov
inštitúci
a
MPC
Riadenie školy
Trenčín a školského zariadenia

Začiatok

Koniec

Počet kreditov Spl

2010

2012

0

4. Nové aktivity CPPPaP:
Slušné správanie na verejnosti, doma a v škole. Nový projekt, ktorý sa uskutočnil v
spolupráci

s

Mestskou

knižnicou

Ľ.Štúra.

Bol

rozšíreným

pokračovaním

minuloročného projektu, ktorý trval iba jeden deň. V tomto školskom roku sme
projekt rozšírili na jeden týždeň. V tomto týždni sa triedne kolektívy 7. ročníkov z
mestských ZŠ stretávali v našom centre na dve hodiny. Prostredníctvom tvorivých
aktivít, vytvorenia plagátu na vybranú tému (Čo je slušné doma? Čo je slušné v škole?
Čo je slušné v divadle, kine? Čo je slušné na ulici?) sme si preverili čo žiaci vedia a
čo nie. Plagáty žiaci prezentovali pred ostatnými spolužiakmi, ktorí ich plagát a
podanie hodnotili, prípadne doplnili čo im chýbalo. Vedomosti sme rozšírili
rozhovorom a prezentáciou.
Zvýšila sa spolupráca s ÚPSVaR. Častejšie nás kontaktovali a konzultovali ohľadne
našich spoločných klientov.
Začala sa spolupráca medzi našou organizáciou a súdom. Na ich žiadosť
vydávame správy o našich klientoch.
Už dlhší čas spolupracujeme so SŠ ohľadne profesionálnej orientácie študentov
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uko
é

maturitných ročníkov. V tomto školskom roku sme boli oslovený na spoluprácu pri
profesionálnej orientácii študentov druhého ročníka gymnázia z dôvodu ich lepšieho
výberu odborných seminárov v treťom ročníku.
S problémami porúch učenia sú učitelia na základných školách oboznamovaní
často, avšak na učiteľov stredných škôl sa v tomto smere vzdelávania zabúda. Preto
sme boli zo strany vedenia SOŠ J.Ribaya oslovení k spolupráci. Špeciálne
pedagogičky nášho centra boli ozrejmiť učiteľom čo sú poruchy učenia a ako
postupovať pri práci so študentom, ktorý má poruchy učenia.
Už dlhé roky preverujeme schopnosti predškolákov v depistážnom prieskume. V
novembri 2011 sme sa rozhodli podrobne oboznámiť učiteľky predškolákov z MŠ
nášho okresu o čo nám depistážou ide a na čo sa v nej zameriavame. Pani učiteľky
dostali aj zopár rád ako s deťmi trénovať a pritom necvičiť priamo úlohy z depistáže.

5. Projekty:
V tomto školskom roku boli podané na MsÚ v Bánovciach nad Bebravou na
protidrogovú komisiu tieto projekty:
1. Detský prímestský letný tábor - Cieľom projektu bolo pokračovanie v
niekoľkoročnej tradícii denných prímestských táborov. Deti sa učia zvládať osobné
problémy, používať prijateľné sociálne zručnosti a plnohodnotne využívať svoj voľný
čas. Projekt bo schválený.

Nadácia Coop Jednota:
2. Myslím ARTE som - cieľom projektu je možné využiť terapeutický potenciál
arteterapie a zamerať sa na psychický rozvoj detí. Arteterapeutické stretnutia
predstavujú spôsob trávenia voľného času, majú v sebe vysoký terapeutický potenciál
(zníženie úzkosti, zvyšovanie sebavedomia, odstránenie depresivity, uvoľnenie
agresie, rozvoj komunikácie, sebapoznanie), možnosť relaxácie, rozvoj tímovej
spolupráce atď. Projekt nebol schválený.

MsÚ v Bánovciach nad Bebravou protidrogová komisia:
3. Poďte s nami - projekt bol zameraný na voľno časové aktivity rodín detí s
Downovým syndrómom v interakcii s intaktnou populáciou. Projektom sme chceli
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poukázať, že aj tieto deti môžu byť prínosom pre intaktnú populáciu a nielen intaktná
populácia pre zdravotne znevýhodnených. Projekt bol schválený.
Ministerstvo školstva SR:
4. Na dobrom začiatku veľmi záleží - cieľom projektu bolo pomáhať deťom v
predškolskom veku, v ich príprave na vstup do školy. Našou prácou sme chceli
skvalitniť a rozšíriť naše pôsobenie aj na minoritné obyvateľstvo. Projekt nebol
schválený.

6. Materiálno-technické zabezpečenie centra
Naše centrum sídli na Ul. 5. apríla 739/12, v priestoroch bývalých detských jaslí.
Sú to prenajaté priestory - prenajímateľ mesto Bánovce nad Bebravou.
Priestory: kancelárie

6

čakáreň

1

zasadacia miestnosť

1

terapeutická miestnosť pre skupinové aktivity 1
kuchynka

1

Každá kancelária je vybavená počítačovou zostavou aj s tlačiarňou. Každý počítač má
pripojenie na internet. V zasadacej miestnosti sú ďalšie 2 počítačové zostavy.
V našom zariadení máme 2 funkčné kopírky.
V školskom roku 2011/2012 boli obnovené dve kancelárie opravené stropy (rozpočet
prenajímateľa), nová maľovka a podlahová krytina (vlastné zdroje). Terapeutická
miestnosť bola zariadená sedacou súpravou. Z rozpočtu prenajímateľa nám bola
uhradená výmena plastových okien. Zriadili sme vyhovujúci archív.
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SWOT analýza - oblasti, v ktorých zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň zariadenia zlepšiť

Silné stránky zariadenia –

1. Kvalifikovanosť zamestnancov.
2. Tvorivosť zamestnancov.
3. Otvorenosť zamestnancov voči novým

veciam.
4. Ochota zamestnancov zapájať sa do nových
projektov
5. Ústretovosť voči klientom a školám.
6. Spolupráca s rodičmi a s pedagógmi.
7. Spolupráca s odbornými pracovníkmi
školských
zariadení i mimorezortných zariadení.
8. Dobré technické vybavenie.
9. Pozitívna klíma.
10. Vhodné priestory / rozlohou/.
11. Vhodné umiestnenie zariadenia v rámci
mesta.
12. Veľa kvalitného metodického materiálu.
13. Dlhoročná skúsenosť s depistážou v MŠ
nášho
okresu.
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grafomotoriky

14. Dlhoročné skúsenosti s rozvojom
u predškolákov.
15. Dobré zabezpečenie diagnostickým

materiálom.

Slabé stránky zariadenia -

1. Nedostatok finančných zdrojov.
• Slabšia spolupráca so SOŠ Ribaya
• Slabšia spolupráca s niektorými obecnými
ZŠ.
• Nedostatok terapeutických a reedukačných
pomôcok.
• Zastaralé priestory.
• Zastaralé zariadenie – čiastočne.
• Nedostatok terapeutických PC programov.

Príležitosti zariadenia -

1. Tvorba projektov.
• Nové informačné, komunikačné
a vzdelávacie
technológie.
• Nové možnosti vzdelávania
• Možnosti mimorozpočtových zdrojov,
granty.
• Väčšia spolupráca s mimorezortnými
organizáciami.
• Zvýšenie záujmu o zariadenie.
• Väčšia ponuka aktivít.

Riziká zariadenia -

1. Nedostatočné finančné ohodnotenie

zamestnancov.
2. Veľká právomoc rozhodovania rodičov na
úkor
rozhodnutia odborníkov .
• Malý záujem zo strany MsÚ.
• Riziko zrušenia prenájmu.

Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej klímy a skvalitnenie odbornosti:
1. Rozvíjať sociálno-psychologické kompetencie zamestnancov:
k vytváraniu pozitívnej a bezstresovej atmosféry, k zlepšeniu vzťahov na
13

pracovisku, riešeniu
konfliktných a záťažových situácií, zefektívneniu komunikácie.
2. Zaviesť systém permanentného vzdelávania odborných pracovníkov, využívať
možnosti
vzdelávania a dištančného vzdelávania.
3. Prehlbovať dobré vzťahy a spoluprácu s rodičmi a školami.
4. Spravodlivé hodnotenie a odmeňovanie pracovníkov, vyplácanie osobných
príplatkov podľa
vypracovaných kritérií, hodnotenie pracovníka aj na základe jeho ďalšieho
vzdelávania a kvality
edukácie.
5. Vytváranie tvorivej pracovnej atmosféry tímovou spoluprácou, otvorená a
úprimná
komunikácia zamestnancov, organizovanie spoločných akcií na hlbšie spoznanie sa
a upevnenie
vzťahov na pracovisku.
6. Modernizácia zariadení s pomocou projektov, zriaďovateľom a sponzormi.
7. Vzájomná výmena skúseností odborných pracovníkov.

V Bánovciach nad Bebravou
28. septembra 2012

Vypracovala:
Balažovičová

Mgr.

Dana

riaditeľka CPPPaP
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