
 
 

 

 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ČINNOSTI   
CPPPaP NÁMESTOVO 

za školský rok 2017/2018 
 

 
 
 
                                    
             
 

Správa prerokovaná na pracovnej 
porade zamestnancov CPPPaP 
Námestovo dňa 7. septembra 2018. 

 
 

Územná školská rada pri Žilinskom samosprávnom kraji prerokovala dňa: 
 
 

 
 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 

schvaľuje – neschvaľuje 

„Správu o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP Námestovo za šk. rok 2017/2018.“ 

 
                                                                                                           Predkladá: 
                                                                                    PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková 
        riaditeľka CPPPaP Námestovo 
 
 
   

Správu o výsledkoch overila: Mgr. Andrea Kronerová 
zástupkyňa riaditeľky CPPPaP Námestovo, poverená zastupovaním 

v čase neprítomnosti 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, tel. č.: 043/55 81 066, 0911 127 111 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
za školský rok 2017/2018 

2 

 
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 12 – ekonómka, mobil: 0911 127 111 
4. internetová a elektronická adresa školského zariadenia   

www.cpppapno.sk.,  email: zuzana.sarekova@cpppapno.sk 
5. údaje o zriaďovateľovi školského zariadenia 

Okresný úrad Žilina, Odbor školstva, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina 
6. mená vedúcich zamestnancov školského zariadenia s určením ich funkcie 

PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková – riaditeľka CPPPaP  

Mgr. Andrea Kronerová – poverená zastupovaním riaditeľky v čase 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 školskom roku 2017/2018 bolo zariadení CPPPaP Námestovo evidovaných 2 406 klientov 

(viď priložené výstupy zo softvérového programu EvuPP) z celého regiónu Orava. Vyšetrenia 

boli realizované na žiadosť zákonných zástupcov a materských, základných a stredných škôl. 

Potenciálnu klientelu, podľa Výkazu V2 zverejneného na stránke MŠVVaŠ SR v šk. roku 

2017/2018 predstavovalo 12 216 detí a žiakov.  

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 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola 
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov 

netýka sa 
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g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu – Stav k 31.8.2018: 
Odborní zamestnanci: 
1. PhDr. Zuzana Matejčíková Šareková, riaditeľka, samostatná OZ s 2. atestáciou, 

psychologička – úväzok 1,0  

2. Mgr. Anna Morawová, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0 

3. Mgr. Martina Žilincová, samostatná OZ s 1. atestáciou, psychologička, úväzok 1,0 

4. Mgr. Andrea Kronerová, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0,  

5. Mgr. Lucia Buckulčíková, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0  

6. Mgr. Petra Kubalová, samostatná OZ, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0 (pracovný pomer 

do 31.7.2019) 

7. Mgr. Lenka Balušíková, samostatná OZ, psychologička, úväzok 0,5 (pracovný pomer do 

31.7.2019, zastupovanie počas MD a RD Mgr. Šnapkovej Henriety) 

8. Mgr. Ľubomír Harinek, samostatný OZ, psychológ, úväzok 1,0 (pracovný pomer do 

31.1.2019, zastupovanie počas MD a RD za Mgr. Batunovú a Mgr. Strakovú) 

9. Mgr. Michaela Papajíková, začínajúca OZ, psychologička, úväzok 1,0 (pracovný pomer do 

31.7.2019,  zastupovanie počas MD a RD Mgr. Emy Václavíkovej) 

10. Mgr. Denisa Večerková, samostatná OZ, sociálna pedagogička, úväzok 0,8 (pracovný 

pomer do 31.7.2019, zastupovanie počas MD a RD Mgr. Šnapkovej Henriety) 
Spolu: 9,3 úväzkov 

 
Nepedagogickí zamestnanci: 
1. Mgr. Helena Klimčíková, metodička pre výchovné poradenstvo, úväzok 0,2 

2. Mgr. Andrea Hvolková, ekonómka, úväzok 1,0 

3. Mgr. Jana Mikulová, administratívna pracovníčka, úväzok 1,0 (prac. pomer do 31.7.2019) 

4. Martvoň  Peter, údržbár, úväzok 0,2 

5. Zábelová Mária, upratovačka, úväzok 0,4 
Spolu: 2,8 úväzkov 

 
Zamestnankyne na materskej a rodičovskej dovolenke: 
1. Mgr. Stanislava Batunová, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0 (MD od 13.03.2011) 

2. Mgr. Henrieta Šnapková, samostatná OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

08.01.2015) 

3. Mgr. Silvia Straková, samostatná OZ, psychologička, úväzok 1,0 (MD od 01.04.2015) 

4. Mgr. Eva Charbuliaková, samostatná OZ, sociálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

04.02.2016) 
5. Mgr. Ema Václavíková, OZ s 1. atestáciou, špeciálna pedagogička, úväzok 1,0 (MD od 

1.11.2017) 
Celkový počet úväzkov k 31.8.2018: 12,1. Všetci odborní zamestnanci spĺňajú kvalifikačné 

predpoklady pre výkon svojej profesie. 
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h) údaje o ďalšom vzdelávaní odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo 

Nevyhnutným predpokladom ku kvalitnému poskytovaniu služieb CPPPaP je kontinuálne a iné 

rozširujúce vzdelávanie odborných zamestnancov v rôznych oblastiach, účasť na 

konferenciách, workshopoch a seminároch, ktoré odborní zamestnanci absolvovali s cieľom 

skvalitniť a rozšíriť vlastné kompetencie v rámci diagnostiky, poradenstva, terapie a prevencie 

sociálno-patologických javov.   

Odborní zamestnanci sa v školskom roku 2017/2018 zúčastnili nasledujúcich vzdelávacích 

aktivít: 

Ø Základný kurz v Rorschachovej metóde (org. Psycho Diatera, s. r. o.) – PhDr. Zuzana 

Matejčíková Šareková  

Ø Odborná konferencia „Od plienok po vienok“ – PhDr. Matejčíková Šareková, Mgr. Zbojová, 

Mgr. Buckulčíková, Mgr. Anna Morawová. 

Ø Seminár „Šikanovanie a kyberšikanovanie“ (org. VÚDPaP) – Mgr. Buckulčíková. 

Ø Seminár „Kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach“ (org. VÚDPaP) – Mgr. 

Zbojová. 

Ø Kontinuálne vzdelávanie „Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre 

pedagogických a odborných zamestnancov“ (org. Inštitút celoživotného vzdelávania 

Komárno) – 1. úroveň: Mgr. Buckulčíková, Mgr. Zbojová, Mgr. Václavíková. 

Ø Kontinuálne vzdelávanie „Výchova a učenie pomocou metódy Nenásilnej komunikácie pre 

pedagogických a odborných zamestnancov“ (org. Inštitút celoživotného vzdelávania 

Komárno)– 2. úroveň: Mgr. Buckulčíková, Mgr. Zbojová, Mgr. Václavíková. 

Ø Odborná konferencia „Od plaču k úsmevu" – PhDr. Matejčíková Šareková, Mgr. Zbojová, 

Mgr. Buckulčíková, Mgr. Balušíková, Mgr. Morawová, Mgr. Kubalová, Mgr. Ľubomír Harinek, 

Mgr. Papajíková.   

Ø Odborná konferencia „Neurobiologické základy detskej psychopatológie“ – Mgr. Morawová a 

Mgr. Harinek. 

Ø Workshop „Ako komunikovať s deťmi a rodičmi o nenávistných prejavoch na internete“ (org. 

eSLOVENSKO) – Mgr. Buckulčíková. 

Ø Interný seminár na tému týrané dieťa a dieťa so syndrómom CAN (org. n.o. Náruč) s účasťou 

všetkých odborných zamestnancov zariadenia. 

Ø Školenie k metodike ,,Deficity čiastkových funkcií“ (org. Centrom Dr. Sindelar) – Mgr. 

Václavíková, Mgr. Kubalová. 

Ø Dlhodobý výcvik v logoterapii a existenciálnej psychoterapii (org. SILOE) – Mgr. Žilincová. 

Ø Školenie k administrácii ,,Testu kresby stromu“ (org. Dr. Altman) – Mgr. Balúšiková. 

Ø Workshop ,,Špeciálnopedagogická diagnostika dieťaťa v predškolskom veku“ (org. SCŠPP 

Mirabilis v Partizánskom) – Mgr. Kubalová, Mgr. Žilincová. 
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Ø Workshop ,,Korekčný program Mirabilis pre deti s problémovým správaním v ZŠ“  (org. 

SCŠPP Mirabilis v Partizánskom) – Mgr. Žilincová.  

Ø Školenie k metodike ,,KUPOZ“ (spol. TREA, spol. s.r.o.) – Mgr. Kubalová. 

Ø Odborný seminár ,,Tréning v oblasti obchodovania s ľuďmi“ (org. IOM) – Mgr. Papajíková. 

Ø Workshop ,,Prenos  a protiprenos v práci s detským klientom (org. VÚDPaP) – Mgr. 

Žilincová. 

Ø Vzdelávanie „Posudzovanie spôsobilosti k zahájeniu školskej dochádzky“ (org. VÚDPaP) – 

Mgr. Kubalová. 

Ø Vzdelávanie „Odborní zamestnanci a edukácia detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením“ 

(org. RC MPC Bratislava) – Mgr. Kubalová.  

Ø Vzdelávanie „Práca s emóciami“ (org. Vydavateľstvo Portál) – Mgr. Papajíková. 

Ø Odborná konferencia „Fenomén dnešnej doby striedavá starostlivosť“ – PhDr. Matejčíková 

Šareková, Mgr. Buckulčíková, Mgr. Morawová, Mgr. Žilincová, Mgr. Harinek.  

Ø Školenie k metodike ,,Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina“ (org. Dialóg 

s.r.o.) – Mgr. Kubalová. 

Ø Vzdelávanie „Kozmo a jeho dobrodružstvá“ (org. Centrum Slniečko, n.o.) – Mgr. Morawová.  

Ø Odborný seminár ,,Tretia vlna v KBT“ (org. KBT inštitút) – Mgr. Žilincová. 

Ø Vzdelávanie ,,Skupinová dynamika“ (org. Coaching plus) – Mgr. Balušíková. 

Ø Vzdelávanie ,,Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi“ (org. OZ Artea) – 

Mgr. Balušíková.   

i) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti 

Propagácia služieb CPPPaP Námestovo: 
Ø Spolupráca s koordinátorom ochrany detí pred násilím ÚPSVaR Námestovo, účasť na 

koordinačných stretnutiach. 

Ø Účasť na rodičovských združeniach a pracovných stretnutiach výchovných poradcov ZŠ 

a SŠ spojená s prezentáciou aktualizovanej ponuky zariadenia.  

Ø Tvorba metodických a informačných materiálov pre rodičov a pedagógov, spravovanie 

a aktualizácia web stránky. 

Ø Propagácia pripravovaných a zrealizovaných aktivít, metodických a informačných materiálov 

prostredníctvom FB stránky zariadenia. 

Ø Zapojenie sa do Týždňa kariérového poradenstva organizovaním besedy „Naživo s nami 

v kruhu povolaní“ určenej pre žiakov stredných škôl, spojenej s prezentáciou povolaní 

priamymi vykonávateľmi daného povolania. Zapojenie sa do súťaže Národná cena 

kariérového poradenstva 2018 spojené s prezentovaním poskytovanej služby Kariérovej 

dlhodobej prípravy, určenej pre žiakov od 6.ročníka v trvaní do 9.ročníka ZŠ.  

Ø Zabezpečenie online poradenstva prostredníctvom web stránky zariadenia. 



 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 
Nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo, tel. č.: 043/55 81 066, 0911 127 111 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
za školský rok 2017/2018 

6 

Ø Súčinnosť pri výsluchoch maloletých v spolupráci s OR PZ Dolný Kubín, Okresný súd 

Námestovo, spolu v počte 17 výsluchov.  
 
Propagácia služieb pedagogickým a odborným zamestnancom škôl: 
Ø Metodické a odborné konzultácie v materských, základných a stredných školách. 

Ø Poradenské služby pre zamestnancov v rezorte školstva formou metodických stretnutí 

(výchovní poradcovia, koordinátori prevencie, učitelia, triedni učitelia, riaditelia škôl, školskí 

špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, asistenti učiteľa).  

Ø Zaškolenie začínajúcich výchovných poradcov ZŠ metodičkou pre výchovné poradenstvo. 

Ø Účasť na poradách metodikov výchovného poradenstva Žilinského kraja. 

Ø Pravidelné supervízne stretnutia pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl 

realizované formou uzavretých výcvikových skupín.  
Ø Prednášková činnosť. Realizácia prednášky pre učiteľov ZŠ ,,Práca so začlenenými žiakmi 

s vývinovými poruchami učenia“, ,,Integrácia v praxi“, ,,Majme oči otvorené! – problematika 

CAN syndrómu“. 

Ø Aktívna účasť na poradách výchovných poradcov, riaditeľov základných škôl okresu 

Námestovo a zástupcov riaditeľov pre MŠ okresu Námestovo. Poskytovanie aktuálnych 

informácií týkajúcich sa spolupráce škôl a poradenského zariadenia, informovanie 

o novinkách v oblasti poskytovaných služieb, objasňovanie procesu a spôsobu starostlivosti 

o deti/žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, aktuality v legislatíve a pod.  
Ø Metodické stretnutia výchovných poradcov. Dňa 05.12.2017 sa uskutočnila porada 

výchovných poradcov s riaditeľmi stredných škôl v SOŠ Hattalova Námestovo, kde 28 

stredných škôl z regiónu Orava, Liptov, Turiec, okresov Levoča, Piešťany a Banská Bystrica 

prezentovalo svoju ponuku učebných a študijných odborov pre nasledujúci školský rok. Dňa 

11.04.2018 sa výchovní poradcovia zúčastnili prednášky „Ako komunikovať s deťmi 

o náročných témach“. Dňa 23.05.2018 sa výchovní poradcovia základných škôl zúčastnili 

metodického dňa na SOŠ záhradníckej v Piešťanoch, spojeného s obhliadkou školy, 

skleníkov a záhrad.   
Ø Metodické stretnutia pre koordinátorov prevencie. V školskom roku 2017/2018 boli mimo 

individuálnych konzultácií zrealizované 4 metodické stretnutia s koordinátormi drogovej 

prevencie ZŠ a SŠ, za účasti externých odborníkov – preventista OR PZ Dolný Kubín a 

koordinátor ochrany detí pred násilím ÚPSVaR. Dňa 03.05.2018 sa koordinátori drogovej 

prevencie zúčastnili exkurzie v OLÚP na Prednej Hore, súčasťou ktorej boli odborné 

prednášky v rámci témy závislostí a ich prevencie a intervencie.  
Ø Prevencia násilia páchaného na deťoch – pravidelná účasť na stretnutiach, medzirezortná 

spolupráca s rôznymi subjektami. 
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Propagácia služieb deťom, žiakom, študentom, rodičom a zákonným zástupcom:  
Ø Burza stredných škôl. Dňa 20.09.2017 sa uskutočnila „Burza stredných škôl“ určená pre 

rodičov a žiakov 9. ročníka základných škôl, ktorí sa mohli na akcii oboznámiť s aktuálnymi 

otváranými odbormi, možnosťami štúdia a podmienkami pre prijatie na stredné školy zo 

Žilinského i Banskobystrického kraja. Burzy sa zúčastnilo 569 žiakov 9. ročníka základných 

škôl, 108 zástupcov stredných škôl, 14 pedagógov základných škôl a 3 zamestnávatelia. 
Ø Prednášková činnosť. Pre učiteľov MŠ a rodičov uskutočnené prednášky na tému: ,,Ako 

rozvíjať sebavedomie dieťaťa“, ,,Ako sa pri výchove detí nezblázniť alebo ako deťom 

stanovovať pravidlá a hranice“, ,,Pripravenosť dieťaťa na vstup do ZŠ“, ,,Ako zvládnuť prvé 

dni v MŠ“. 
Ø Besedy so žiakmi. V školskom roku 2017/2018 boli realizované dve série besied pre žiakov 

2.stupňa ZŠ so zameraním na prevenciu šikany, trestno-právnej zodpovednosti a dôsledkov 

takých prejavov v školskom i mimoškolskom prostredí.  
Ø Podporné rodičovské skupiny. Pravidelne realizované skupiny pre rodičov detí a žiakov 

s výchovnými ťažkosťami v z okresu Námestovo a Tvrdošín.  
Ø Realizácia preventívnych aktivít a programov. V materských, základných a stredných 

školách okresu Námestovo bolo zrealizovaných: 
Ø v oblasti univerzálnej prevencie: 

- 19 preventívnych aktivít v 139 skupinách ZŠ a 25 skupinách SŠ pre  3276 

detí a žiakov, 

- 60 preventívnych programov a 2  rozvojové programy, 
Ø v oblasti selektívnej prevencie bolo zrealizovaných 12 preventívnych  programov 

Ø 33 výcvikových skupín a 4 bálintovské skupiny. 

Ø Odborné konzultácie a pomoc študentom pri bakalárskych a diplomových prácach, 

zabezpečenie odbornej praxe pre študentov vysokých škôl.  

j) údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené 
V školskom roku 2017/2018 zariadenie CPPPaP Námestovo nereagovalo na výzvu Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadnym projektom.  
k) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole a inými kontrolnými orgánmi 
V školskom roku 2017/2018 nebola v našom zariadení realizovaná žiadna kontrola a ani 

inšpekčná činnosť. 

 

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školského zariadenia 

Zariadenie CPPPaP Námestovo sídli v staršom rodinnom dome, bezbariérový prístup 

zabezpečený nie je. Zariadenie tvorí 9 kancelárií, registratúrne stredisko, kotolňa, sociálne 

zariadenia a čakáreň pre klientov, ktorá zároveň slúži ako herňa pre deti. Priestory zariadenia 
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sú aktuálne nepostačujúce na aktivity, ktoré realizujeme, či už pre rodičov alebo pedagogických 

a odborných zamestnancov škôl, záujem o ne narastá a zariadenie nedisponuje veľkou 

zasadacou miestnosťou určenou na skupinové aktivity. Z tohto dôvodu je nevyhnutná prestavba 

a prístavba budovy. Dôvodom prestavby je hlavne rekonštrukcia komplikovanej sedlovej strechy 

na strechu rovnú, pretože jej oprava a zateplenie je neefektívne. Dôvodom prístavby je 

chýbajúci priestor potrebný hlavne pre odbornú individuálnu prácu (aktuálne traja OZ v jednej 

kancelárii) a skupinovú prácu s našou klientelou v oblasti prevencie, vzdelávania, na realizáciu 

skupinových stretnutí s rôznymi cieľovými skupinami – rodičia detí a žiakov, výchovní 

poradcovia, koordinátori prevencie, supervízne stretnutia a pod. Materiálno-technické 

podmienky majú všetci zamestnanci zabezpečené primerane, zariadenie však nedisponuje 

niektorými aktuálnejšími diagnostickými testami, ktoré sú určené pre posúdenie vývinovej či 

intelektovej úrovne detí predškolského veku až mladšieho školského veku.  

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno - vzdelávacej činnosti školy: 
1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 
Rozpočet normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov na rok 2017 v € 
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OU-ZA-OS2-2017/007418-001 12.1.2017     122 528 42 823 19 616   184 967   

OU-ZA-OS2-2017/007418-005 22.2.2017     1 420 496     1 916   

OU-ZA-OS2-2017/013684-002 27.2.2017         -233 233 0   

OU-ZA-OS2-2017/007418-009 10.3.2017         4 375   4 375   

OU-ZA-OS2-2017/013684-007 22.3.2017         -311 311 0   

OU-ZA-OS2-2017/007418-020 20.6.2017 37 37         0   

OU-ZA-OS2-2017/007418-019 20.6.2017             0 11,80 

OU-ZA-OS2-2017/007418-022 19.7.2017         1 500   1 500   

OU-ZA-OS2-2017/007418-030 26.9.2017     3 700 1 293     4 993   

OU-ZA-OS2-2017/007548-030 
23.10.201

7     2 031 710     2 741   

OU-ZA-OS2-2017/007418-032 
23.10.201

7     417 146     563   

OU-ZA-OS2-2017/007548-035 
20.11.201

7       190 -190   0   

OU-ZA-OS2-2017/007548-036 
28.11.201

7     4 780 1 671     6 451   

OU-ZA-OS2-2017/007548-039 
28.11.201

7     1 000 349     1 349   

OU-ZA-OS2-2017/007418-042 5.12.2017 988 988         0   

OU-ZA-OS2-2017/007548-037 6.12.2017         1 790   1 790   

OU-ZA-OS2-2017/007418-052 
13.12.201

7     3 540 1 237     4 777   

OU-ZA-OS2-2017/007418-050 
19.12.201

7     956 334     1 290   

OU-ZA-OS2-2017/007418-053 
27.12.201

7       -57 57   0   

SPOLU   1 025 1 025 140 372 49 192 26 604 544 216 712 11,80 
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2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 
–– 
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, 

Cieľom tímu odborných zamestnancov CPPPaP Námestovo bolo naplniť odporúčania uvedené 

v POP pre školský rok 2017/2018 najmä v zmysle prevencie sociálno-patologických javov, 

metodického vedenia pedagogických a odborných zamestnancov škôl pri vzdelávaní žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s pozornosťou venovanou najmä deťom 

a žiakom zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia ako aj žiakom s poruchami učenia 

a správania. Väčšia pozornosť bola taktiež venovaná problematike násilia páchaného na 

deťoch v spolupráci s inými subjektami participujúcimi na ochrane detí pred násilím. Ďalším 

cieľom bolo pokračovať v supervíznych stretnutiach pre pedagogických a odborných 

zamestnancov škôl, rovnako v podporných rodičovských skupinách určených pre rodičov 

klientov zariadenia, rovnako pre iných záujemcov prihlásených bez predchádzajúcej skúsenosti 

s našim zariadením. V rámci spolupráce so školami okresu Námestovo bol zaznamenaný 

zvýšený záujem o realizáciu preventívnych programov a aktivít, a to už v materských školách 

a na 1.stupni základných škôl, rovnako pedagogickí a odborní zamestnanci škôl vo väčšej 

miere využívajú naše metodické a poradenské služby pri poskytovaní starostlivosti o žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

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 najmä v oblasti 

prevencie, s inými školskými zariadeniami, a vzhľadom na neklesajúci záujem o diagnostiku aj 

so zákonnými zástupcami žiakov a žiakmi samotnými. V materských, základných a stredných 

školách okresu Námestovo sme celkovo zrealizovali 60 preventívnych programov, 17 

preventívnych aktivít a 2 rozvojové programy v rámci univerzálnej prevencie, 12 programov 

v rámci selektívnej prevencie a v oblasti indikovanej prevencie boli zrealizované 2 preventívne 
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programy. Mimo preventívnych programov odborní zamestnanci pracovali so žiakmi v rámci 33 

výcvikových skupín.  

V rámci diagnostiky sme v oblasti školskej spôsobilosti poskytli odbornú starostlivosť celkovo 

549 deťom, v 17 materských školách okresu Námestovo, identifikáciu kariérového profilu 

a kariérové poradenstvo pre žiakov pred prvou a druhou smerovou voľbou sme realizovali u 739 

žiakov, do dlhodobej kariérovej prípravy sa zapojilo 213 žiakov 6. ročníka, 164 žiakov 7. ročníka 

a 221 žiakov 8. ročníka. Posúdenie čitateľských zručností absolvovalo 51 žiakov 3.ročníka ZŠ. 

V oblasti diagnostiky sme realizovali aj posúdenie predpokladov k zvládaniu výberovej školy, 

zabezpečovali sme diagnostiku a starostlivosť o nadané deti a deti zo sociálne 

znevýhodňujúceho prostredia. 

Pravidelne počas celého školského roka 2017/2018 prebiehali 4 uzavreté supervízne skupiny 

pedagogických a odborných zamestnancov škôl – riaditelia ZŠ, zástupcovia riaditeľa pre MŠ, 

učitelia MS, asistenti učiteľa, školskí psychológovia a školskí špeciálni pedagógovia.   

V priebehu školského roka 2017/2018 sme naďalej spolupracovali s OR PZ Dolný Kubín a OS 

Námestovo pri výsluchoch maloletých a s oddelením SPODaSK ÚPSVaR Námestovo. 

V nasledujúcom školskom roku plánujeme naďalej prehlbovať tímovú spoluprácu a komunikáciu 

so zamestnancami SPODaSK ÚPSVaR Námestovo, predovšetkým v oblasti poskytovania 

starostlivosti deťom zo SZP, deťom týraným a rodinám, v ktorých prebieha vyšetrovanie 

a dokazovanie trestných činov zákonných zástupcov, do riešenia uvedených ťažkostí zapojiť aj 

školy, a vytvoriť tak zosúladený tím na ochranu detí pred násilím a zabezpečiť podmienky na 

zdravý osobnostný vývin jedinca.  

p) výsledky úspešnosti školského zariadenia pri príprave na výkon povolania a 
uplatnenie žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium. 

Zariadenie CPPPaP Námestovo sa v rámci prípravy na výkon povolania zameriava na prácu 

s čoraz mladšími žiakmi, nakoľko s výberom ďalšieho smerovania a výberu povolania súvisí 

poznanie seba samého v oblasti osobnosti, intelektových predpokladov a tiež ujasnenie si 

záujmov a cieľov. V oblasti kariérového poradenstva odborní zamestnanci realizovali 

nasledovné aktivity:  
Ø Kariérové poradenstvo (dlhodobá príprava). Dlhodobý program, ktorý začína u žiakov 

v 6. ročníku ZŠ a pokračuje až do skončenia ZŠ.  Do programu tento školský rok pribudlo 

213 žiakov 6. ročníka ZŠ, u ktorých v prvom polroku prebehla diagnostika intelektových 

schopností s následnou interpretáciou výsledkov zákonným zástupcom a žiakom, so 

zameraním na domácu prípravu a predbežnú študijnú orientáciu žiakov. Program 

pokračoval stretnutiami triednych skupín, kde prostredníctvom zážitkových aktivít žiaci 

pracovali s témami zameranými na voľbu povolania, oboznámením sa so svetom práce a 

s povolaniami. U 164 žiakov 7. ročníka bola realizovaná diagnostika osobnostných 

charakteristík s následnou interpretáciou a skupinovými aktivitami zameranými na poznanie 
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seba samého. Žiaci 8.ročníka sa v rámci skupinových aktivít zaoberali témami ako voľný 

časa jeho produktívne trávenie, ujasnenie si krátkodobých a dlhodobých cieľov, a na záver 

sa zúčastnili komplexnej diagnostiky so zameraním na posúdenie študijných predpokladov 

po stránke intelektu, osobnostných charakteristík a záujmov, celkovo v počte 221 žiakov.  
Ø Identifikácia kariérového profilu prostredníctvom diagnostických metód. Pri príprave 

na výkon povolania sme pracovali aj so žiakmi 8.ročníka, ktorí neboli zapojení do dlhodobej 

kariérovej prípravy, u ktorých v priebehu školského roku prebehla identifikácia kariérového 

profilu u 528 žiakov na 18 základných školách. Na stredných školách sa zúčastnilo 

individuálnej identifikácie kariérového profilu s následnou spätnou väzbou k výsledkom 288 

žiakov. 
Ø Burza stredných škôl. Zástupcovia stredných škôl z celého Slovenska prezentovali svoje 

odbory pre 569 žiakov deviateho ročníka, rodičov a pedagógov základných škôl. Podujatie 

sa konalo 20.09.2018 v popoludňajších hodinách, v čase od 1400 – 1700, čo ocenili 

predovšetkým zákonní zástupcovia žiakov, ktorí tak mali možnosť tiež sa zúčastniť v čase 

po pracovnej dobe.  
Ø Naživo s nami v kruhu povolaní. Beseda realizovaná 04.12.2017 s reprezentantmi 

povolaní, o ktoré žiaci stredných škôl prejavili záujem určená pre žiakov s cieľom dozvedieť 

sa informácie o príprave a samotnom výkone povolania.  

q) psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v školskom zariadení 

V zmysle par. 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

v znení neskorších predpisov, sme zabezpečili 08.12.2017 pre všetkých zamestnancov nášho 

zariadenia celodenný program - tréning bol zameraný na zvládanie agresivity, na sebapoznanie 

a riešenie konfliktov.  

r) voľnočasové aktivity školského zariadenia 

___ 

s) spolupráca školského zariadenia s rodičmi,  poskytovanie služieb deťom, žiakom a 
rodičom 

Spolupráca CPPPaP s rodičmi a zákonnými zástupcami je vychádzajúc z pozitívnych spätných 

väzieb na kvalitnej úrovni. Rodičia majú možnosť s odbornými zamestnancami komunikovať 

osobne, telefonicky, mailom alebo písomne. Zariadenie disponuje aktívnou „online poradňou“ 

na web stránke, ktorú môžu záujemcovia využívať v prípade, že sa potrebujú poradiť a zároveň 

ostať v anonymite. Rodičia aktívne využívajú aj facebookovú stránku nášho zariadenia, či už na 

priamy kontakt alebo informovanie sa o pripravovaných či zrealizovaných aktivitách 

a podujatiach zariadenia.  

Vyšetrenia klientov sú realizované spravidla do jedného mesiaca od prijatia žiadosti, v prípade 

že je nutné absolvovať doplnkové odborné vyšetrenia je o týchto informovaná aj škola so 

súhlasom zákonného zástupcu. V prípade potreby intervencie v krízovej životnej situácií 
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v rodine či školskom prostredí sú služby poskytované podľa možnosti bezodkladne. Odborní 

zamestnanci zariadenia absolvovali výcvik v krízovej intervencii a sú odborne pripravení 

poskytovať kvalitné služby aj v tejto oblasti. 

Rodičom sme v školskom roku 2017/2018 opäť ponúkli možnosť pravidelne sa zúčastňovať 

podpornej rodičovskej skupiny určenej pre tých, ktorí majú problémy vo výchove svojich detí a 

chceli by zdieľať svoje starosti s inými, zdokonaliť tak svoje rodičovské kompetencie. 

V školskom roku 2017/2018 sme pokračovali v spolupráci s Komunitným centrom SINAJ 

v Trstenej, kde tiež pracujeme s rodičmi formou výcvikovej skupiny. V uvedených aktivitách 

plánujeme pokračovať aj v nasledujúcom školskom roku.  

Rodičia majú možnosť zúčastňovať sa taktiež prednášok a besied, ktoré realizujeme 

v spolupráci so školami podľa ponuky nášho zariadenia a aktuálnych požiadaviek.  

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 Námestovo spolupracuje s nasledovnými inštitúciami: 

Ø Okresný úrad Žilina 

Ø CŠPP Námestovo 

Ø CPPPaP v Žilinskom kraji 

Ø OLUP n.o. Predná Hora 

Ø Komunitné centrum SINAJ, Trstená 

Ø pedopsychiater HNsP Trstená, pedopsychiater Ružomberok 

Ø detský neurológ  

Ø klinický psychológ – PhDr. Oľga Filková, PhDr. Dagmar Tuková 

Ø ÚPSVaR Námestovo, SPODaSK 

Ø ŠPÚ Bratislava  

Ø Centrum vedecko-technických informácií SR 

Ø VÚDPaP Bratislava 

Ø Mesto Námestovo 

Ø PZ SR, Okresné riaditeľstvo Dolný Kubín, Obvodné oddelenie Námestovo 

Ø Inštitút osobnostného rozvoja, Piešťany 
Prílohy: 
Príloha č. 1 
Správa o činnosti – Oddelenie diagnostiky a poradenstva (8 strán)  
Príloha č. 2 
Správa o činnosti – Oddelenie sociálneho vývinu, výchovy a prevencie (12 strán) 
Príloha č. 3 
Štátny štatistický výkaz z programu na evidenciu klientov EvuPP – školský rok 2017/2018   


