Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a
prevencie
Kukučínova č.2 , 091 01 Stropkov
___________________________________________________________________________
Číslo: 28/2016

Správa o činnosti
za školský rok 2015/2016

V Stropkove 26. októbra 2016

a) Identifikačné údaje

Názov organizácie :
IČO :
Sídlo:
Kontakt :
Telefón:
Fax:

Centrum pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie, Kukučínova 2
37945092
Kukučínova č.2, 091 01 Stropkov
e-mail : pedazogi @stonline.sk
www.poradnastropkov.sk
054/742 4813, 0915706419
051/742 4813

Zriaďovateľ:

Dobrianskeho 89 , 06801 Medzilaborce
057/7321459
0910816016
e-mail: cpppapml@gmail.com
Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3

Štatutárny orgán :
Splnomocnený zástupca:

Mgr. Valéria Surmajová ,riaditeľka
Mgr. Alena Filarská, špeciálna pedagogička

Elokované pracovisko:
Telefón:

V školskom roku 2015/2016 sa činnosť Centra pedagogicko – psychologického
poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) riadila plánom práce, ktorý vychádzal zo zákona NR
SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní , vyhlášky MŠ SR č. 325/2008 Z. z. o školských
zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie, pedagogicko-organizačných pokynov ,
ďalších platných predpisov a aktuálnych požiadaviek nášho okresu. Plány práce boli
odbornými pracovníkmi mesačne aktualizované.

b) údaje o klientele poradne
CPPPaP v školskom roku 2015/2016 k 31.8.2016 evidovalo 760 klientov , čo je nárast
oproti minulému roku o 117, čo je 15%, nárast bol spôsobený vyšším počtom o vyšetrenie
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
V rámci odbornej starostlivosti sme realizovali 1021 diagnostík, čo je o 313 viac oproti
minulému roku ,712 poradenských aktivít, 100 reedukácií a 28 katamnéz .
1. na úseku psychologického poradenstva bolo zrealizovaných 801 psychologických
vyšetrení, , poradenstvo bolo poskytnuté 404 krát. Prevažnú časť psychologických vyšetrení
tvorili problémy v učení a prof. orientácie.
2. na úseku špeciálno-pedagogického poradenstva sme sa zameriavali na starostlivosť o
žiakov so špecifickými poruchami učenia i nešpecifickými problémami v učení . Zrealizovali
sme 220 pedagogických diagnostík. Pedagogické poradenstvo bolo poskytnuté v 307
prípadoch a reedukácie boli realizované 100 krát.
Odborní pracovníci CPPPaP poskytli 907 odborných konzultácii rodičom, 413 konzultácií
učiteľom a 192 ostatným odborníkom, poskytli sme tiež 504 telefonických intervencií.

Bližšie - Príloha č. 1 .- Výkaz MŠ SR 05-01 za SP, Príloha č.2. - Výkaz MŠ SR 05-01 za ML
3. Úsek výchovného poradenstva a prevencie v bode f) 2 a f 3 tejto správy

c) metodické návštevy
s učiteľmi MŠ , ZŠ a SŠ sme zrealizovali 413 metodických návštev

d) údaje o počte zamestnancov stav k 30.6.2016
Odborní zamestnanci: Fyzickí zamestnanci 5 - prepočítaný stav 3,1
Neodborní zamestnanci: Fyzickí zamestnanci 4 – prepočítaný stav 2.75
Bližšie viď . príloha č. 1a č. 2 – výkaz MŠ SR 05-01 tabuľka č. 1.
Metodik VP a prevencie nie je zaradený ako odborný zamestnanec, ostatní odborní
zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady

e) ďalšie vzdelávanie pracovníkov:
Pravidelne sme sa zúčastňovali koordinačných stretnutí k problematike násilia na deťoch,
ktoré realizuje UPSVaR.
Účasť na poradách organizovaných zriaďovateľom.
Ďalej si zamestnanci zvyšovali svoju kvalifikáciu samoštúdiom a konzultáciami na
pravidelných poradách organizovaných každý mesiac , kde boli riešené problémy pracoviska
operatívne porady boli realizované podľa potrieb.

f) údaje o aktivitách a prezentácii CPPPaP na verejnosti
1)Psychologické aktivity


Žiaci

28 prednášok, besied - 56 hod. – 377 účastníkov
12 výcvikových skupín - 72 hod -

174 účastníkov

Témy : Vzťahy, priateľstvo, láska, Vzťahy v triede, Buď sám sebou, Šikanovanie, Efektívne
učenie, Ako zvládnuť maturitu bez stresu , Som stredoškolák , Týranie detí, Práva detí,
Pamäť a mnemotechnické pomôcky, Dospievanie , Poznám sám seba ?, Redukcia trémy,
Problémy v správaní , Duševné zdravie na SŠ, Rovnoprávnosť pohlaví, Riešenie krízových
situácií , Je každý na internete kamarát? Môže bolieť slovo?
Tu nastal pokles činností, vzhľadom k zvýšenému počtu individuálnych činností.



Pedagógovia

17 besied, seminárov – 34 hod. 237 účastníkov
Témy: integrácia , deti s ADHD, šikanovanie , mobbing , deti po odklade PŠD

f. 2) Primárna prevencia drogových závislostí
f.2.1 Aktivity pre učiteľov resp. rodičov:
a/ Pracovné porady KPDZ ZŠ a SŠ okresu Stropkov a Medzilaborce – témy:






Kriminalistická expertíza drog
Znalecké dokazovanie prítomnosti drog na súde – aktuálne príklady z praxe
AIDS – aktuálna situácia v Prešovskom kraji
Čo vieme o energetických nápojoch, „nealko“ pive a doplnkoch výživy
Kriminalita detí a mládeže v okrese Medzilaborce – aktuálny stav

Počet hodín : 6
Počet účastníkov:

31

b/ Dobrodružná cesta výchovy – informačný servis k programu Cesta k emocionálnej zrelosti
určený rodičom žiakov – účastníkov uvedeného programu
Počet hodín: 3
Počet účastníkov:

12

f.2.2 Podujatia realizované s deťmi MŠ, žiakmi ZŠ a študentmi SŠ/:

Počet podujatí:

104

Celkový počet účastníkov (detí MŠ, žiakov ZŠ a študentov SŠ):

854

Z celkového počtu :

21
213
381
239

detí MŠ:
žiakov ZŠ 1. st.:
2. st.:
študentov SŠ:

Názov podujatia, škola, ročník:
Dobrý deň, zdravie

-

projekt realizovaný v najstaršej vekovej skupine
detí MŠ A. Hlinku v Stropkove.

Kvet menom Poznanie

-

projekt realizovaný vo všetkých 2. ročníkoch
ZŠ na Ul. Duchnovičovej a Komenského v
Medzilaborciach.

Život je najkrajší dar

-

projekt realizovaný vo všetkých 3. ročníkoch ZŠ
na Ul. Komenského, Duchnovičovej
v Medzilaborciach a v 2. a 3. ročníku ZŠ
v Bukovciach.

Múdrosť v kocke

-

projekt realizovaný vo všetkých 4. ročníkoch ZŠ
na Ul. Komenského a Duchnovičovej
v Medzilaborciach.

Sila víťaziť

-

projekt realizovaný v 5. ročníku ZŠ v Radvani
nad Laborcom, v Havaji, vo všetkých 5.
ročníkoch ZŠ na Ulici mlynskej, Konštantínovej,
CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove a vo 4. a 5.
ročníku ZŠ v Lomnom.

Kam kráčaš, človiečik?

-

projekt realizovaný v 6. ročníku ZŠ
v Havaji.

Strom života

-

projekt realizovaný v 7. ročníku CZŠ sv. Petra
a Pavla v Stropkove a v 6. a 7. ročníkoch ZŠ
v Bukovciach a v Lomnom.

V krajine krivých zrkadiel

-

projekt realizovaný so žiakmi všetkých
7. ročníkov ZŠ na Ul. Duchnovičovej,
Komenského v Medzilaborciach, v ZŠ na Ulici
hrnčiarskej v Stropkove a v Radvani nad
Laborcom.

Zdravie si nekúpiš

-

projekt realizovaný vo 8. ročníku ZŠ na Ulici
hrnčiarskej v Stropkove a vo 8. a 9. ročníku ZŠ
v Lomnom.

Vedel si to, a predsa

-

projekt realizovaný v kvarte Osemročného
gymnázia v Stropkove.

Cesta k emocionálnej zrelosti

-

program realizovaný so žiakmi 6. B triedy
na Ul. Duchnovičovej a 7. B triedy na Ul.
Komenského v Medzilaborciach.

Čo oči nevidia a uši nepočujú

-

preventívne aktivity realizované vo všetkých
1. ročníkoch Gymnázia v Stropkove
a v Medzilaborciach, v kvinte Osemročného
gymnázia v Stropkove a v 1. ročníku SOŠ
A. Warhola v Medzilaborciach.

Hľadám svoje miesto na zemi

-

preventívne aktivity realizované vo všetkých
2. ročníkoch Gymnázia v Stropkove
a Medzilaborciach, v SOŠ A. Warhola
v Medzilaborciach a v sexte Osemročného
gymnázia v Stropkove.

f.2.3 Konzultačná činnosť:
Konzultačná činnosť v školskom roku 2015/2016 bola zameraná na metodickú
a odbornú pomoc študentom VŠ, učiteľkám MŠ a pedagógom ZŠ a SŠ pri písaní
seminárnych, kvalifikačných a záverečných prác vrátane orientácie v aktuálnych literárnych
prameňoch. Týkala sa najmä oblasti prevencie sociálno-patologických javov, kriminality detí
a mládeže, podpory zdravého životného štýlu, plánu práce koordinátora prevencie drogových
závislostí, spôsobu realizácie prevencie drogových závislostí na hodinách Bio, On, Ev a Pr,
ale aj spätnej väzby na preventívne aktivity realizované s deťmi MŠ, žiakmi ZŠ a študentmi
SŠ vrátane výberu vhodných metód a foriem práce s deťmi a mládežou. Konzultačná činnosť
smerovala aj k pomoci pri vytváraní vlastných preventívnych aktivít pedagógmi základných
a stredných škôl.
počet konzultácií pre študentov:
5
počet konzultácií pre učiteľov:
90
počet konzultácií pre rodičov:
0
počet konz. pre iných odb. prac.:
8

f. 3) výchovné poradenstvo
f.3.1 Aktivity pre učiteľov resp. rodičov:
a/ Pracovné porady VP ZŠ a riaditeľov, zástupcov a VP stredných škôl v okrese Stropkov,
Medzilaborce, Svidník a Giraltovce – témy:








Záškoláctvo – formy spolupráce medzi políciou a školami
Problematika zamestnanosti v okrese Stropkov a Medzilaborce
Aktuálny záujem trhu práce o jednotlivé profesie
Informácie o aktuálnych projektoch realizovaných ÚPSVaR
Kompetencie Terénnej sociálnej práce a Komunitného centra v Medzilaborciach vo
vzťahu k základným a stredným školám
Možnosti štúdia na SŠ v okrese Stropkov, Svidník, Giraltovce a Medzilaborce v šk. r.
2016/2017
Program Proforient CVTI SR – ŠVS v Michalovciach
Počet hodín : 6
Počet účastníkov:

34

b/ Pracovné porady VP ZŠ okresu Stropkov a Medzilaborce – témy:






Kriminalistická expertíza drog
Znalecké dokazovanie prítomnosti drog na súde
AIDS – aktuálna situácia v Prešovskom kraji
Čo nevieme o energetických nápojoch, „nealko“ pive a doplnkoch výživy
Kriminalita detí a mládeže v okrese Medzilaborce – aktuálny stav




Rozmiestnenie žiakov končiacich ročníkov po 1. a 2. kole prijímacích skúšok v šk. r.
2015/2016
Prvý zber záujmov žiakov terajších 8. ročníkov a nižšie končiacich žiakov o štúdium
na jednotlivých typoch SŠ v šk. r. 2016/2017
Počet hodín : 12
Počet účastníkov:

45

f.3. 2 Spolupráca s CVTI - ŠVS v Michalovciach:
Spracovanie štatistických údajov, výmena databáz, číselníkov, zber záujmov žiakov ZŠ
o jednotlivé odbory na SŠ podľa harmonogramu ŠVS v Michalovciach.

f.3.4 Metodické a informačné materiály odovzdané VP:
 Ako sa nestratiť vo svete
 Všeobecný postup pri prijímacom konaní na VŠ
 Harmonogram práce pre VP ZŠ
 Informačné a propagačné materiálny zo SŠ SR
 Rozmiestnenie žiakov končiacich ročníkov ZŠ okr. SP a ML po 1. a 2. kole
prijímacích skúšok

g) údaje o projektoch realizovaných CPPPaP
CPPPaP realizovalo projekty v oblasti primárnej prevencie , na ktoré nebola poskytnutá
žiadna finančná dotácia , jednalo sa o pokračujúce projekty , ktoré boli finančne dotované
v minulých rokoch z protidrogového fondu.( bližšie v bode f) tejto správy).
Už niekoľko rokov realizujeme pre študentov 2. ročníka gymnázia projekt Ligy za duševné
zdravie – Duševné zdravie na SŠ – program nie je finančne dotovaný.

h) údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI
V CPPPaP v tomto roku nebola realizovaná inšpekčná činnosť

i) priestorové a materiálno – technické podmienky CPPPaP
CPPPaP sídli v prenajatých priestoroch v roku 2015 kde máme k dispozícii 4 miestnosti. .
Elokované pracovisko v Medzilaborciach sa presťahovalo do priestorov budovy UPSVaR na
Dobrianskeho 89. Pre chýbajúcu požiarnu dokumentáciu zo strany vlastníka nebola ešte
realizovaná zmena v sieti. Tú zrealizujeme po skompletizovaní dokumentácie. Materiálnotechnické podmienky CPPPaP sú celkovo dobré.

j) finančné zabezpečenie
1) v roku 2015 sme hospodárili s prostriedkami zo štátneho rozpočtu vo výške 103 657 ,na bežné výdavky 103 657 € . Použili sme prostriedky vo výške 103 645 € a 12 € sme
vrátili do štátneho rozpočtu.
610 - 65.595 €
620 – 22.857 €
630 – 15.193 €
Bežné transfery 381 €
kapitálové výdavky 0 €
2) finančné prostriedky získané od rodičov,.... 0 €
3) iné finančné prostriedky ..........0 €
Bližšie v správe o hospodárení za rok 2015 – príloha č. 3

k) koncepčný zámer a jeho plnenie
odpočet úloh z koncepčného zámeru nášho zariadenia na roky 2014-2019 sme zrealizovali
k 30.6.2016, bližšie vid príloha č.4 tejto správy

l) oblasti v ktorých dosahuje CPPPaP dobré výsledky
CPPPaP dosiahla dobré výsledky vo všetkých oblastiach poskytovaných služieb
Obzvlášť dobrá je oblasť primárnej prevencie a výchovného poradenstva.
m) spolupráca s inými orgánmi a organizáciami
Oblasť spolupráce so školami a školskými zariadeniami hodnotíme ako veľmi dobrú.
Rovnako na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so ŠVS Michalovce , OÚ, ďalšími CPPPaP v
kraji , so školskými úradmi, miestnou samosprávou a štátnou správou..

n) zoznam použitých skratiek
OÚ
ZŠ
SŠ
MŠ
MŠVVAŠ SR
ŠŠI
MPC
ŠVS

okresný úrad
základná škola
stredná škola
materská škola
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Štátna školská inšpekcia
Metodicko-pedagogické centrum
Školské výpočtové stredisko

VP
CPPAP
SP
ML

Výchovný poradca
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Stropkov
Medzilaborce

V Stropkove 26.10.2016

Mgr. Valéria Surmajová
riaditeľka

Prílohy:
Príloha č.1. – Výkaz školský rok 2015/2016 MŠ SR 05-01 za okres Stropkov
Príloha č.2. - Výkaz za školský rok 2015/2016 MŠ SR 05-01 za okres Medzilaborce
Príloha č.3 – Správa o hospodárení za rok 2015
Príloha č. 4 – Odpočet úloh z koncepčného zámeru k 30.06.2016

