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11. Manažérske zhrnutie: 

krátka anotácia, 

1. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v skratke 

CPPPaP) 

2. Spolupráca s CPPPaP Galanta 

3. Výmena skúseností – ďalšie možnosti spolupráce 
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žiak, učiteľ, psychológ, centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie formy, 

beseda, dotazník, dokumenty, špecifiká výchovy, integrácia žiakov, poruchy učenia, poruchy 

správania, výchovné problémy, metodické materiály, výchovno-vzdelávacie programy, projekty. 

12.Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Na stretnutí klubu sme vychádzali zo školského zákona 245/2008, z vyhlášky 325/2008 Z.z. a z vlastných 

skúseností. 

1.Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (v skratke CPPPaP) 

Podľa § 132 ods.(1) školského zákona 245/2008 centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, 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. Zákonným zástupcom a pedagogickým 

zamestnancom poskytuje poradenské služby.  

2. Spolupráca s CPPPaP Galanta 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v našom meste poskytuje veľmi vzorne, 

dôkladne a zodpovedne odbornú, pedagogicko-psychologickú pomoc: 

 deťom od prípravy na prijatie na predprimárne vzdelávanie a žiakom do ukončenia prípravy na 

povolanie 

 zákonným zástupcom detí a žiakov 

 pedagogickým zamestnancom.  

Činnosť psychológov CPPPaP je zameraná na optimalizáciu výchovného, vzdelávacieho, psychického, 

sociálneho a kariérového vývinu detí od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie. Osobitnú 

starostlivosť venujú deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  

Okrem toho usmerňujú aj činnosť: 

a) koordinátorov prevencie a školských psychológov v školách a školských zariadeniach  

b) výchovných poradcov, liečebných pedagógov a sociálnych pedagógov v základných školách, stredných 

školách a v školách pre žiakov s nadaním. 

Stretnutia, prednášky, školenia majú vždy veľmi príjemnú atmosféru, prinášajú nové poznatky z oblasti 



vedy a výskumu, ktoré sú aplikovateľné v každodennej praxi pedagógov.  

Na webovom sídle pravidelne poskytujú náležitú odbornú pomoc a starostlivosť. Aktuálne napríklad: 

Strach  detí zo skúšok - Ako podporiť dieťa prekonať strach zo skúšok – hlavne pre rodičov 

Ako na učenie? – pre žiakov 

Ako zvládnuť stres zo skúšok – pre žiakov 

Karierové poradenstvo – ponuka pre žiakov 

Pozitívne a negatívne javy v medziľudských vzťahoch – prezentácia pre žiakov 

Internetové výzvy – ich nebezpečenstvá... a mnohé iné 

3.Výmena skúseností - ďalšie možnosti spolupráce 

Na začiatku školského roka spoločne pripravujeme s odborníkmi CPPPaP pre integrovaných 

žiakov individuálny vzdelávací program, ktorý obsahuje špecifické úpravy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, vrátane hodnotenia a klasifikácie.  

Aj pri ukončovaní štúdia sú nám nápomocní pracovníci CPPPaP. Pred nahlásením maturantov na 

maturitnú skúšku vyžiadame od nich správu o úprave maturitných skúšok integrovaných žiakov a taktiež 

pred záverečnými skúškami. 

Počas školského roka pri riešení vážnych výchovných problémov sa vždy môžeme obrátiť na pracovníkov 

CPPPaP. Väčšinou problémy riešime hneď: analýzou prípadov, pomocou žiackych prác, individuálnym 

alebo skupinovým pohovorom. Do riešenia problémov zapojíme aj zákonných zástupcov žiakov.  

Pred pandémiou k nám pravidelne chodili psychologičky CPPPaP Galanta na zaujímavé besedy, 

v rámci ktorých rozoberali pálčivé problémy mladej generácie.  

Ako sme už aj na predošlom zasadnutí sme spomenuli, minulý mesiac sme zapojili žiakov do 

prieskumu CPPPaP Galanta. Na základe spracovaných dotazníkov sme získali od 

psychológov CPPPaP Galanta veľmi podnetné návrhy a odporúčania, ktoré by pomohli „zmierniť 

psychickú nepohodu, nadmerný stres, nahromadenú úzkosť a obavy“ zo strán žiakov.  

Tento mesiac sme sprostredkovali našim žiakom so súhlasom CPPPaP Galanta prezentáciu Mgr. 

Henriety Popluhárovej z CPPPaP Galanta, ktorá má názov Ako sa učiť počas online vyučovania. 



13.Závery a odporúčania: 

 

Odporúčania  

Pokračovať v dobrej spolupráci s odborníkmi CPPPaP aj počas pandémie  

So súhlasom CPPPaP sprostredkovať ich odborné metodické materiály, dokumenty žiakom, 

rodičom a pedagogickým zamestnancom 

Brať do úvahy výsledky prieskumu pracovníčok CPPPaP a vo výchovno-vzdelávacej činnosti 

postupovať na základe ich odporúčania. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia:  

video – hovor: https://meet.google.com/vtn-kwjh-syi 

Dátum konania stretnutia: 23.2.2021 

Trvanie stretnutia: od 14,40 hod  do 17,40 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Agnesa Lovászová  SOŠtechnická Galanta 

2. Mgr. Alžbeta Bánosova  SOŠtechnická Galanta 

3. Ing. Jana Tomová  SOŠtechnická Galanta 
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