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a) základné identifikačné údaje o školskom zariadení: 
 
1. názov školského zariadenia  
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

2. adresa školského zariadenia 

Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01  Námestovo 

3. telefónne a faxové čísla školského zariadenia 

tel. č.: 043/558 10 66, 043/552 00 11, 043/552 00 12 – ekonómka, mobil: 0911 127 111 

4. internetová a elektronická adresa školského zariadenia   

www.cpppapno.sk.,  email: denisa.bakova@cpppapno.sk 

5. údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia 

Obvodný úrad Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01Žilina 

6. mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie 

Mgr. Zuzana Matejčíková Šareková – riaditeľka do 30.11.2012 

Mgr. Denisa Baková – poverená riadením CPPPaP od 01.12.2012 – 31.5.2013,  

  -  riaditeľka CPPPaP od 01.06.2013 

Mgr. Eva Pavláková – poverená zastupovaním riaditeľky v prípade neprítomnosti 

7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školského zariadenia 

netýka sa 

 

b) údaje o počte žiakov školského zariadenia vrátane žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

V šk. roku 2012/2013 bolo v evidencii zariadenia 1785 klientov (viď priložené výstupy zo 

softvérového programu EvuPP) z celého oravského regiónu na žiadosť zákonných 

zástupcov a škôl. Potenciálnu klientelu  v šk. roku 2012/2013 tvorilo 12 483 detí 

a žiakov.  
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Rozpis potenciálnej klientely podľa škôl: 
 
Zoznam základných škôl v okrese Námestovo 
 

Základné školy Počet žiakov 
ZŠ s MŠ  Babín 188 
ZŠ s MŠ Beňadovo 59 
ZŠ s MŠ Bobrov 161 
ZŠ s MŠ Breza 295 
ZŠ  Hruštín 346 
ZŠ s MŠ Klin 322 
ZŠ s MŠ Krušetnica 199 
ZŠ s MŠ Lokca 359 
ZŠ s MS Lomná 59 
ZŠ s MŠ Mútne 414 
ZŠ Komenského, Námestovo                     349 
ZŠ Slnečná 168/28, Námestovo 356 
CZŠ sv. Gorazda, Komenského 495/31 NO 268 
ZŠ s MŠ Novoť 480 
ZŠ s MŠ M. Hamuljaka, Or. Jasenica 220 
ZŠ s MŠ Or. Lesná 299 469 
ZŠ s MŠ Or. Polhora 130  (1-9.) 400 
ZŠ s MŠ Or. Polhora 481 (1-4.) 148 
ZŠ s MŠ Or. Veselé 424 
ZŠ s MŠ Rabča 638 
ZŠ s MŠ Rabčice 287 
CZŠ sv. apoštola Pavla, Sihelné 332 
ZŠ – Ťapešovo 117 35 
ZŠ s MŠ Vasiľov 37 
ZŠ s MŠ Vavrečka 77 
ZŠ s MŠ Jána Vojtaššáka, Zákamenné 727 
ZŠ s MŠ Zubrohlava 261 
Počet žiakov spolu 7910 

 

Zoznam stredných škôl v okrese Námestovo 

Stredné školy Počet žiakov 
Gymnázium Antona Bernoláka 1007 
Stredná odborná škola technická 550 
Stredná odborná škola Námestovo 371 
Súkromná str. odbor. škola EDUCO 436 
Súkromná str. odb. škola podnikania EDUCO 52 
Spojená škola s organizačnou zložkou Hotelová akadémia a OA 245 
Počet žiakov spolu                   2661 
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Zoznam materských škôl v okrese Námestovo 
Materské školy Počet žiakov 

MŠ Babín 40 
MŠ Beňadovo 24 
MŠ Bobrov 45 
MŠ Breza  46 
MŠ Hruštín 90 
MŠ Klin 94 
MŠ Krušetnica 23 
MŠ Lokca 70 
MŠ Lomná 28 
MŠ Mútne 90 
MŠ Komenského NO 135 
MŠ Brehy NO 88 
MŠ Bernolákova, NO 84 
MŠ Novoť  78 
MŠ Or. Jasenica 64 
MŠ Or. Veselé 95 
MŠ Or. Lesná 70 
MŠ Or. Polhora I.  36 
MŠ Or. Polhora II.  90 
MŠ Rabča 90 
MŠ Rabčice 30 
MŠ Sihelné 58 
MŠ Ťapešovo  70 
MŠ Vasiľov 27 
MŠ Vavrečka 60 
MŠ Zákamenné I 32 
MŠ Zákamenné II (Oravice) 164 
MŠ Zubrohlava 91 
Počet žiakov spolu 1912 
 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy, údaje 

o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na strednej škole 

netýka sa 

d) údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

netýka sa 

e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

netýka sa 
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f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých 

škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

netýka sa 

g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

� Mgr. Zuzana Šareková, riaditeľka, psychologička 7,5h/denne (materská dovolenka 

od 01.12.2012)  

� Mgr. Denisa Baková, zástupkyňa riaditeľky, poverená riadením od 1.12.2012 – 

31.5.2013, riaditeľka od 1.6.2013, špeciálna pedagogička 7,5h/denne 

� Mgr. Stanislava Batunová, psychologička, 7,5h/denne (materská dovolenka od 

13.03.2011) 

� Mgr. Helena Klimčíková, metodička pre výchovné poradenstvo 7,5 h/týždeň  

� Mgr. Henrieta Rentková, sociálna pedagogička 7,5h/denne 

� Mgr. Eva Pavláková, sociálna pedagogička 7,5 h/denne (zastupovanie počas 

materskej dovolenky Mgr. Stanislavy Batunovej)  

� Mgr. Andrea Hvolková, ekonómka 7,5h/denne 

� Mgr. Mária Knapiková, špeciálna pedagogička 7,5 h/denne (materská dovolenka od 

15.07.2013) 

� PaeDr. Dana Perašínová, špeciálna pedagogička 0,5 úväzku (do 31.07.2013) 

� Mgr. Anna Morawová, psychologička 7,5 h/denne 

� Mgr. Martina Žilincová, psychologička 7,5 h/denne 

� Mgr. Silvia Hečková, psychologička 7,5h/denne (od 07.09.2012) 

� Mgr. Petra Šebestová, psychologička 7,5 h/denne (do 30.04.2013) 

� Mgr. Jana Slovíková, špeciálna pedagogička 7,5 h/denne (od 01.05.2013) 

� Mgr. Pavol Kožák, psychológ 7,5 h/denne (od 1.12.2012, zastupovanie počas 

materskej dovolenky Mgr. Zuzany Matejčíkovej Šarekovej) 

� Martvoň  Peter, údržbár 1,5h/denne 

� Zábelová Mária, upratovačka 3h/denne 

Pozn.: všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre výkon svojej 

profesie. 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo 

� účasť na kontinuálnom vzdelávaní „Rozvoj komunikačných zručností pre výchovu, 

poradenstvo a prevenciu“ 
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� účasť a organizácia seminára „Ovplyvňuje alkohol, drogy, gambling len závislého?“ 

� účasť na metodických stretnutiach sociálnych pedagogičiek žilinského kraja 

� účasť na seminári „Riešenie konfliktov v školskom prostredí“ 

� účasť na Sociálno – psychologickom výcviku v metóde krátkej intervencie 

v drogových závislostí v Prašníku organizovanom VÚDPaP – om 

� účasť na seminári „Diagnostika čítania s porozumením u žiakov a študentov 

sekundárneho vzdelávania a dospelých – východiská a skúsenosti“ 

� účasť na konferencii „Môže to byť autizmus?“ 

� účasť na adlerovskom letnom stretnutí, téma: Povzbudzovanie v psychologickom 

poradenstve 

� účasť na prednáške „Chráňme naše deti pred nástrahami internetu!“, projekt 

zodpovedne.sk 

� účasť na seminári „Dieťa s ADHD, možnosti práce v triede, vhodná spolupráca 

s rodičmi, praktické rady“ 

� účasť na kontinuálnom vzdelávaní „Vytváranie pozitívnej klímy v školách a 

školských zariadeniach prostredníctvom sociálneho dialógu“ 

� účasť na seminári „Detské písmo z pohľadu písmoznalca“ 

� účasť na zaškolení  k testu „Woodcock – Johnson IE“ 

� účasť na kazuistickom seminári pre pokročilých používateľov testu WJIE. 

i) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti 

� Deň otvorených dverí CPPPaP Námestovo 

� Príprava a realizácia seminára: “Ovplyvňuje alkohol, drogy, gambling len závislého?“ 

� organizácia „Burzy stredných škôl“ – 115 účastníkov SŠ prezentovalo svoje školy a 

odbory pre 632 žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich pedagógov 

� metodický deň pre výchovných poradcov na SOŠ Slanická Osada 

� poradenské služby rodičom/zákonným zástupcom, práca s rodičmi pri riešení 

výchovných ťažkostí   

� poradenské služby pre zamestnancov v rezorte školstva (výchovní poradcovia, 

koordinátori  prevencie, učitelia, triedni učitelia, riaditelia škôl, školskí špeciálni 

pedagógovia ...) 

� zabezpečenie online poradenstva cez web stránku zariadenia 

� poradenské služby pre zamestnancov mimo rezortu školstva (kuratela, polícia, súd) 

� metodické konzultácie (telefonické alebo osobné) 

� práca s triednymi skupinami pri prevencii negatívnych prejavov v správaní 
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� konzultácie a analýzy s triednymi učiteľmi z tried, v ktorých boli realizované 

skupinové aktivity a programy 

� konzultácie s pedagógmi pri tvorbe IVP 

� odporúčania k integrácii a k asistentovi učiteľa 

� špeciálnopedagogická  a psychologická diagnostika, reedukačná činnosť 

a poradenstvo 

� odporúčanie odborných vyšetrení (ORL, očné, neurologické, pedopsychiatrické) 

� prehodnotenia úspešnosti vzdelávania žiakov so ŠV-VP formou integrácie  

� diagnostické pozorovanie a skúšanie pri skupinovom testovaní školskej spôsobilosti  

� skupinové vyšetrenia a kariérové poradenstvo 

� skupinová diagnostika čitateľských zručností,  manažérskych zručností žiakov SŠ 

� telefonické a osobné krízové intervencie a krízové poradenstvo 

� metodické návštevy základných a stredných škôl 

� prednáškové aktivity v MŠ, ZŠ, SŠ 

� pomoc pri vypracovaní IVP – na požiadanie zo strany učiteľov žiakov so ŠVVP, 

metodické konzultácie pre učiteľov žiakov so ŠVVP 

� aktívna účasť na poradách výchovných poradcov 

� metodické stretnutia koordinátorov prevencie 

� účasť a prezentácia činnosti CPPPaP Námestovo na Bambiriáde - festivale práce s 

deťmi a mládežou, na ktorom prezentujú detské a mládežnícke organizácie a školy 

svoju činnosť 

� prednášky na tému školskej spôsobilosti na MŠ a ZŠ podľa požiadaviek škôl 

� metodické konzultácie pre triednych učiteľov a usmernenie pri práci s triednym 

kolektívom 

� metodické konzultácie pre študentov vysokých škôl  

� vedenie praxe študentov VŠ v odbore sociálna práca. 

vlastná prezentácia:  

� tvorba informačného bulletínu „Naša ponuka pre MŠ a ZŠ, Naša ponuka pre SŠ“ 

� tvorba metodického materiálu „Riziká internetu, alebo na čo by sme mali dať pozor!“ 

� tvorba metodického materiálu „Dieťa ako obeť šikanovania“ 

� účasť a prezentácia činnosti CPPPaP Námestovo na Bambiriáde 

� informácia v Oravsku – regionálnom týždenníku o realizácií seminára 

� informácia v regionálnej televízií o realizácií seminára 

� spravovanie a aktualizácia web stránky zariadenia. 
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Prevencia sociálno – patologických javov: skupinové programy a aktivity na 

školách: 

� Aby sme si rozumeli  - program zameraný na rozvoj osobnosti dieťaťa, naučenie 

sa hraníc, nesenie zodpovednosti za svoje činy. 

� Svet detskými očami - program zameraný na rozvoj zmyslového vnímania, 

lateralitu, pohybovej orientácie, komunikácie... 

� Jurko si všimol... - cieľom programu bolo prostredníctvom hry formovať pozornosť 

a pamäť, aktívne počúvanie a vnímavosť. 

� Opička Maxina sa chystá do školy - cieľom bolo pomocou pracovných listov  

naučiť základy slušného správania a fungovania v spoločnosti.  

� Podpora pozitívnej klímy - zameranie sa na zlepšenie vzťahov v triede, 

komunikáciu a posilnenie sociálnych zručností. 

� Predsudky – všetci ako jeden  - eliminovať iracionálne postoje a predsudky voči 

druhým ľuďom, naučiť sa prijímať druhého človeka bez predsudkov, rozvíjať vzťahy 

v triede založené na tolerancii a akceptácii. 

� Adaptácia pri prechode na druhý stupeň ZŠ a pri prechode na SŠ - pomôcť 

žiakom zadaptovať sa v novom prostredí a kolektíve, prispôsobiť sa náročnejším 

požiadavkám zo strany školy, vytvoriť si režim dňa, nájsť adekvátnu formu prípravy na 

vyučovanie. 

� Riziká internetu, mobilnej komunikácie -  rozumné a zmysluplné využívanie 

moderných prostriedkov komunikácie, eliminácia rizík s touto formou komunikácie 

spojených, formy obrany pri útokoch cez internet, bezpečné používanie internetu. 

� Kam smerujem - dlhodobý program zameraný na rozvoj osobnosti žiakov, ich 

hodnotovej orientácie. 

� Obchodovanie s ľuďmi  - cieľom bolo oboznámiť žiakov so základnými znakmi 

obchodovania s ľuďmi, ako sa pripraviť na prácu v zahraničí, overiť si inzerát, ako sa 

nestať obeťou obchodovania s ľuďmi. 

� Rozvoj komunikačných spôsobilostí – viem komunikovať s druhými ľuďmi? -  

rozvíjať u  žiakov zručnosti potrebné pri riešení náročných a problémových situácií, 

naučiť sa kontrolovať svoj verbálny a neverbálny prejav, prijímať spätnú väzbu. 

� Vplyv médií na osobnosť  - cieľom programu bolo naučiť žiakov vybrať si vhodné 

informácie, osveta v oblasti vplyvu médií na človeka, jeho sebavnímanie, postoje, 

hodnoty, vplyv reklamy. 
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� Ako ďalej ? – kariérové poradenstvo - zlepšiť orientáciu žiakov pri voľbe 

povolania, osveta v teórií typov osobností vhodných pre jednotlivé povolania, hodnoty 

dôležité pre voľbu povolania, informácie o stredných školách. 

� Drogy  - riziká spojené s užívaním drog, ich vplyv na fyzické a duševné zdravie, 

vznik závislostí. 

� Duševné zdravie  - oboznámiť sa s témou duševného zdravia a choroby, hovoriť 

o tom, čo je v norme a čo nie, priblížiť problematiku cez časté duševné poruchy, nebáť 

sa vyhľadať pomoc. 

Programy pre pedagógov: 

� Ako vypnúť  - program zameraný na sebapoznanie, riešenie konfliktov, asertivitu, 

psychohygienu, prevencia pred syndrómom vyhorenia. 

� Vzdelávanie koordinátorov prevencie - metodické vedenie koordinátorov 

prevencie, stretnutia zamerané na témy – sekty, obchodovanie s ľuďmi, asertivita, 

riešenie konfliktov... 

Iné programy: 

� Sebapoznanie prostredníctvom skupiny - program pre mladistvých predvolaných 

na plnenie súdom uloženej povinnosti zúčastniť sa psychologického poradenstva + 

podmienečne prepustení z výkonu trestu odňatia slobody. 

Prednášky: 

� Špecifické vývinové poruchy učenia na vyučovaní matematiky -  oboznámenie 

pedagógov so základnými prejavmi porúch učenia a ich vplyvom na vzdelávanie žiakov. 

� Agresívne a vzdorovité správanie detí - príčiny vzdorovitého správania u malých 

detí a možnosti reakcií na ne. 

� Prednášky pre výchovných poradcov - šikanovanie žiakov, záškoláctvo, priblížiť 

im systém práce s obeťami šikanovania, informovanie o ďalšej spolupráci 

� Oboznámenie rodičov s aktivitami CPPPaP - predstavenie rodičom detí v MŠ 

programy, ktoré budú s deťmi realizované. 

� Pripravenosť dieťaťa pre vstup do ZŠ 

� Školská spôsobilosť  - prednáška pre rodičov a pedagógov MŠ 

� Ako nemať rozmaznané dieťa  - prednáška pre rodičov 

� ADHD, poruchy učenia  - prednáška pre profesionálnych rodičov z detského 

domova. 
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j) údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené 

CPPPaP Námestovo je zapojené do národného projektu Komplexný poradenský 

systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí. 

(projekt VÚDPaPu Bratislava) 

k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole 

netýka sa 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského 

zariadenia 

Zariadenie CPPPaP sa nachádza v staršom rodinnom dome. Zariadenie tvorí 9 

kancelárií, archívne priestory, kotolňa a sociálne zariadenia. Vstupná chodba objektu 

slúži ako čakáreň pre klientov a zákonných zástupcov detí a žiakov. V CPPPaP pracuje 

14  zamestnancov celkovo na úväzok 11,3.  

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti 

školy, a to 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 

Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2012 v € 

rozpočtové 
opatrenie č. Zo dňa 

Príjmy 
200 

Spolu 
Príjmy 610 620 630 640 

Spolu  
Výdavky 

počet 
zamestna

ncov v 
úväzkoch 

A/2012/00144-01 31.1.2012     105867 37001 27738   170606 11,3 

A/2012/00144-09 13.3.2012     -25199 -8808 -1818   -35825   

A/2012/00144-19 22.5.2012     8451 2954     11405   

A/2012/00144-23 12.6.2012         8400   8400   

A/2012/00144-22 19.6.2012         -120 120 0   

A/2012/00144-31 24.9.2012         -49 49 0   

A/2012/00144-31 27.9.2012         -100 100 0   

A/2012/00144-055 12.11.2012     1645 575     2220   

A/2012/00144-058 23.11.2012     6500 2272     8772   

A/2012/00144-064 7.12.2012         2700   2700   

A/2012/00144-063 28.12,2012         -19 19 0   

A/2012/00144-063 28.12.2012       637 -637   0   

SPOLU   0 0 97264 34631 36095 288 168278 11,3 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 

zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 

vyživovaciu povinnosť, 
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–– 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít, 

–– 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení 

podľa finančných aktivít, 

–– 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov, 

__ 

n) cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja 

školského zariadenia na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia, 

–– 

Materiálno – technické a personálne zabezpečenie CPPPaP v Námestove: 

Splnené: 

� výkopové a zemné práce okolo budovy a v  jej okolí, 

� výsadba stromov v predzáhradke 

� nákup 3 kusov CD prehrávačov, 3 kusov notebookov, dataprojektoru 

Nesplnené  

� rekonštrukcia strechy 

o) oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v 

ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane 

návrhov opatrení, 

Oblasť, kde CPPPaP dosahuje dobré výsledky je spolupráca so školami a inými 

školskými zariadeniami. V školskom roku 2012/2013 bolo realizovaných  8 

preventívnych programov v MŠ, 48 preventívnych programov v ZŠ a 7 preventívnych 

programov na SŠ. Okrem toho bolo realizovaných 33 preventívnych aktivít. Taktiež boli 

realizované prednášky a besedy so žiakmi a pedagógmi, čo prispelo k eliminácií 

negatívnych javov v správaní. 

Ako nedostatok aj naďalej vnímame nízku účasť na Dni otvorených dverí. Aj 

tento rok boli pozvánky rozposlané mailom školám, bola robená osveta o tejto aktivite 

na rôznych školách a pozvánka bola vyvesená na našej webovej stránke. 
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p) výsledky úspešnosti školského zariadenia pri príprave na výkon povolania a 

uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie 

štúdium. 

� „Burza stredných škôl“ – 115 účastníkov SŠ prezentovalo svoje školy a odbory pre 

632 žiakov 9. ročníka základných škôl a ich pedagógov. 

� Pre pomoc pri výbere strednej školy bol realizovaný preventívny program „Ako 

ďalej“, ktorý je zameraný na sebapoznávanie žiakov, objasnenie hodnôt a očakávaní 

od budúceho povolania. 

� V oblasti kariérového poradenstva išlo hlavne o poradenstvo pre žiakov pred voľbou 

SŠ a VŠ, v rámci poradenstva boli monitorované intelektové schopnosti, osobnostné 

predpoklady a záujmy žiakov. 

� Kariérové poradenstvo bolo poskytnuté žiakom 8. a 9. ročníkov ZŠ, študentom SŠ – 

žiakom gymnázia, stredných odborných škôl. 

� Oslovených v informačno – poradenskej a metodickej činnosti v oblasti profesijnej 

orientácie bolo 818 žiakov.  

q) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení 

___ 

r) voľnočasové aktivity školského zariadenia 

Počas letných prázdnin bol organizovaný deň určený na tvorivé dielne. 

Zúčastnilo sa ho 10 detí vo veku 6 – 11 rokov. Deti mali možnosť zapojiť sa do troch 

tvorivých dielni zameraných na rozvoj koordinácie pohybov, jemnej motoriky. 

s) spolupráca školského zariadenia s rodičmi,  poskytovanie služieb deťom, 

žiakom a rodičom 

Spolupráca CPPPaP s rodičmi je na kvalitnej úrovni. Rodičia majú možnosť 

s odbornými zamestnancami komunikovať osobne, telefonicky, mailom alebo písomne. 

Máme aktívnu online poradňu na našej webovej stránke, ktorú môžu záujemcovia 

využívať, ak sa potrebujú poradiť a zároveň ostať v anonymite. Vyšetrenia klientov sú 

realizované spravidla do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. V prípade potreby 

intervencie v krízovej životnej situácií sú služby poskytované podľa možnosti 

bezodkladne. Rodičia majú možnosť navštevovať Klub pre rodičov, ktorý CPPPaP 

ponúka. Taktiež ponúkame rodičom účasť na rodičovskej skupine určenej pre tých, ktorí 

majú problémy vo výchove svojich detí, nezvládajú ich, chceli by sa podeliť o svoje 

starosti s inými a pod.  Tiež je možnosť zúčastniť sa rôznych prednášok a besied, ktoré 

realizujeme v spolupráci so školami – podľa ich požiadaviek. 
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t) vzájomné vzťahy medzi školským zariadením a školami, deťmi alebo žiakmi, 

rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove 

a vzdelávaní v školách podieľajú 

CPPPaP spolupracuje s nasledovnými inštitúciami: 

� Obvodný úrad Žilina 

� CŠPP Námestovo 

� CPPPaP v Žilinskom kraji 

� OLUP n.o. Predná Hora 

� pedopsychiater HNsP Trstená, pedopsychiater Ružomberok 

�  detský neurológ  

� klinický psychológ 

� ÚPSVaR Námestovo  

� ŠPÚ Bratislava  

� ÚIPŠ Bratislava 

� VÚDPaP Bratislava 

� Mesto Námestovo 

� PZ SR 

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 

Správa o činnosti – Oddelenie diagnostiky a poradenstva (6 str.)  

Príloha č. 2 

Správa o činnosti – Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie (6 str.) 

Príloha č. 3 

Štátny štatistický výkaz z programu na evidenciu klientov EvuPP 4.4 – školský rok 

2012/2013   


