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Východiská a predpoklady:
Správa je vypracovaná v zmysle
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo dňa 16.12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.
3. Plánu činnosti SCPPPaP na školský rok 2017/2018
4. Štátny štatistický výkaz CPPPaP (z programu EvuPP za šk. rok 2017/2018)
5. Písomné správy od zamestnancov, ktoré sú prílohou správy

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-poradenskej a preventívnej činnosti SCPPPaP
za školský rok 2016/2017
v zmysle vyhlášky č. 9 zo 16. decembra 2005

a) Základné identifikačné údaje: (§2 ods.1 písm. a)
1. Názov školského zariadenia: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie
2. Adresa školského zariadenia: Medická2, 040 11 Košice
3. Telefónne číslo: 055/6435577, 0903629359 Faxové číslo: 055/6250007
4.Internetová adresa: www.prevcentrum.sk a www.rovesnicivprevencii.sk e-mailová adresa:
prevcentrum@prevcentrum.sk
5. Zriaďovateľ: PhDr.Angelika Prevozňáková, Turgenevova 31, 040 01 Košice
6. Vedúci zamestnanci:
Funkcia

meno a priezvisko
PhDr.Angelika Prevozňáková

riaditeľka

b) Údaje o počte klientov za školský rok 2017/2018 (§2 ods.1 písm. b)
Odborní pracovníci SCPPPaP v školskom roku 2017/2018 poskytovali odbornú starostlivosť
a služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre deti od dvoch rokov až
do ukončenia prípravy na povolanie. Vyšetrili a evidovali 1510 klientov, ktorým poskytli
komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú a liečebno-výchovnú starostlivosť.
Súčasne poskytovali starostlivosť zákonným zástupcom klientov, pedagogickým a odborným
zamestnancom.
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g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného
predpokladu zamestnancov školského zariadenia ku dňu koncoročnej
kvalifikácie (§2 ods.1 písm. g)
-

riaditeľ 1
odborní zamestnanci 1
ekonomické služby - dodavateľsky

Všetci zamestnanci sú plne kvalifikovaní.

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov školského zariadenia
(§2 ods.1 písm. h)
Do procesu vzdelávania podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných
zamestnancoch bola zaradená 1 odborná zamestnankyňa. S cieľom zvyšovania odbornej
erudovanosti sa zamestnanci zúčastňovali krátkodobých seminárov, konferencií, workshopov
v oblasti poradenstva, psychoterapie, psychodiagnostiky a prevencie.

i) Údaje o aktivitách a prezentácií školského zariadenia na verejnosti:
(§2 ods.1 písm. i)
Širšia verejnosť sa mohla dozvedieť o našich aktivitách z viacerých zdrojov:
-

z webového sídla organizácie: www.prevcentrum.sk

-

z ponukového listu zasielaného školám a školským zariadeniam

-

z webstránky www.rovesnicivprevencii.sk

-

z letákov určených pre verejnosť

j) Údaje o projektoch, do ktorých je školské zariadenie zapojené
(§2 ods.1 písm. j)
V hodnotenom období sme nerealizovali žiadny projekt, participovali sme na projektoch
iných organizácií.

l) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školského zariadenia
(§2 ods.1 písm.l)
Zariadenie pracuje v prenajatých priestoroch KSK – v budove školského internátu Medická 2,
Košice, kde má k dispozícii kancelárske priestory a skupinovú miestnosť pre 16 -20 osôb.
Okrem toho má zariadenie vytvorené pracovné priestory na viacerých školách: Gymnázium
Trebišovská 12, Košice, Súkromná SOŠ filmová, Petzvalova ul.2 Košice, SOŠ Tercium,
Palackého 14, Košice.
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n) Cieľ, ktorý si školské zariadenie určilo v koncepčnom zámere rozvoja
školského zariadenia na príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
(§2 ods.1 písm.n)
V školskom roku 2017/2018 sme si vytýčili nasledovný cieľ:
Posilniť oblasť prevencie rizikového správania – realizovať preventívne skupinové
aktivity pre žiakov interaktívnou formou, s dôrazom na oblasť prevencie šikanovania,
závislosti na legálnych a nelegálnych drogách, neprimeranej interpersonálnej komunikácie bezpečne na internete, riziká závislosti na PC hrách a mobiloch, prevencia obchodovania s
ľuďmi, riziká a nástrahy práce v zahraničí.
V rámci tohto cieľa boli uskutočnené tieto aktivity:
 Prevencia drogových závislostí bola realizovaná skupinovou formou ( sebareflexia,
sebaobraz, budovanie schopnosti drogu odmietnuť – prioritne organizovaná na
zmluvných školách – 11 skupín
 Peer program – preventívny program pre žiakov stredných škôl - 12 účastníkov
 Klubové stretnutia peer aktivistov – 1-krát mesačne na škole
 Na požiadanie škôl sme vykonávali pravidelnú depistáž, prieskumnú a osvetovú
činnosť u vybranej školskej populácie so zameraním na všetky formy rizikového
správania žiakov, odborné poradenstvo s vypracovaním koncepcie prevencie – 5
škôl
 V triedach s výskytom problémového správania sme realizovali intervenčné programy
zamerané na posilnenie autoregulačných mechanizmov a elimináciu rizikového
správania – 11 triednych kolektívov

o) Oblasti, v ktorých školské zariadenie dosahuje dobré výsledky a oblasti,
v ktorých sú nedostatky a treba úroveň činností zlepšiť vrátane návrhov
opatrení (§2 ods.1 písm.o)
Podľa SWOT analýzy:
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SILNÉ STRÁNKY
 flexibilné prispôsobenie sa
požiadavkám odberateľov
 poskytovanie akreditovaného
vzdelávania pre pedagógov
 sústavné priebežné vzdelávanie
 vysoká pracovná motivácia
 dostupnosť a komplexnosť služieb
 flexibilita pri tvorbe ponuky pre školy
 úzka spolupráca s učiteľmi a rodičmi
 vysoká iniciatívnosť zamestnancov
v tvorbe, ponuke a realizácii
tradičných aj nových preventívnych
programov

SLABÉ STRÁNKY
 nedostatočné personálne obsadenie
 nedostatok finančných prostriedkov
 nedostatočné materiálne vybavenie
 samofinancovanie si ďalšieho
vzdelávania
 pomerne široká administratíva pri
náročnej odbornej práci

PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 zlepšenie povedomia laickej
 nedostatok finančných prostriedkov
verejnosti o možnostiach odbornej
v rezorte školstva
pomoci
 nedostatočné ocenenie pracovníkov
ako strata motivácie pre prácu
 predchádzanie vzniku rizikového
správania u detí
 slabá možnosť supervízie
 odborný a osobný rast zamestnancov
 preferovanie kvantity pri financovaní
nad kvalitou
 možnosť kreditového vzdelávania
 prostredníctvom podávaných
 akcentovanie počtu výkonov,
projektov získavanie finančných
nedostatok času na koncepčnú
zdrojov na skvalitnenie vybavenia
a tvorivú prácu, napr. na tvorbu
CPPPaP
a podávanie projektov

II. Ďalšie informácie o poradenskej a preventívnej činnosti CPPPaP
Činnosť centra bola v aktuálnom školskom roku orientovaná na:








poskytovanie psychologickej starostlivosti žiakom, rodičom a učiteľom,
poskytovanie psychologickej a metodickej pomoci školám pri práci s individuálne
začlenenými žiakmi a pomoc pri vedení dokumentácie týchto žiakov,
realizáciu rovesníckych výcvikových programov
realizáciu preventívnych programov v teréne škôl: Prevencia závislostí a iných
foriem rizikového správania, Prevencia šikanovania, Prevencia obchodovania
s ľuďmi, Adaptácia na strednú školu, Efektívne učenie, Príprava na maturitu
a nástup do sveta práce a pod.
realizáciu programov profesijnej orientácie žiakov
prieskumnú a depistážnu činnosť /screening, sociometria, detekcia výskytu
sociálno – patologických javovo v teréne škôl/
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V rámci odborných činností sme v súlade s plánom práce na školský rok vykonávali tieto
pravidelné aktivity:
1. realizácia psychologickej diagnostiky, poradenstva, psychoterapie, reedukácie u detí,
žiakov, študentov:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

s problémami v učení,
s vývinovými poruchami učenia,
učiacim sa pod svoje možnosti,
so syndrómom ADD, ADHD,
s adaptačnými ťažkosťami
s oneskoreným psychickým vývinom,
s problémami vo vzťahoch s rodičmi, súrodencami, rovesníkmi, učiteľmi a inými,
z dôvodu posúdenia ich intelektového nadania,
v rámci posudzovania úrovne školskej spôsobilosti,
s výchovnými ťažkosťami,s emocionálnymi ťažkosťami,
so zvýšenou afinitou k rizikovému správaniu,
s problémovým a asociálnym správaním

Odborné činnosti sme vykonávali priebežne počas celého roka na základe požiadaviek
materských, základných a stredných škôl, zákonných zástupcov detí, žiakov a študentov,
alebo podľa tematického plánu činnosti centra. Odborní zamestnanci poskytovali
požadované služby na školách, alebo priamo v centre.
Prehľad o počte klientov podľa problémov / zo štatistického výkazu EvuPP /:
Dôvody príchodu
klienta a
iniciátor príchodu

Počet
v tom iniciátor príchodu do CPPPaP
klientov depi- klient rodič,
špec. zdravot. kurátor,
stáž

spolu

sám

do CPPPaP
Školská zrelosť/spôsobilosť
Problémy v učení
Problémy v správaní
Disociálna činnosť
Osobnost. a psych.problémy
Študijno-profesijná
orientácia
Sociálno-patologické javy
Poru. vo výv. reči, zmysl.
prop
Rodinné a iné dôvody
Rovesnícky aktivista
Kontrolný súčet
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zákon. škola
zástup.

vých./
soc.

zariad.

iná

polícia, osoba
súd

zar.

17
509
276
11
84

0
0
28
0
1

1
9
3
0
20

14
105
37
4
36

2
395
208
7
26

0
0
0
0
0

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

473

0

41

127

305

0

0

0

0

91

0

0

3

88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7
42
1510

0
0
29

2
18
94

5
0
13
11
344 1042

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0
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2. preventívna a osvetová činnosť
bola zameraná na predchádzanie rizikovému správaniu žiakov, zvládanie štúdijných
požiadaviek, prevenciu sociálno – patologických javov. Preventívna činnosť
bola
organizovaná prevažne skupinovou formou prostredníctvom prednášok, besied a zážitkových
aktivít. Počas školského roka sme uskutočnili sme viac ako 80 skupinových preventívnych
aktivít prevažne pre stredoškolákov na témy:
 „Duševné zdravie a prevencie závislostí“
 Prevencia šikanovania a kyberšikanovania
 „On-line komunikácia“
 „Prevencia šikanovania a násilia v domácom prostredí “
 „Obchodovanie s ľuďmi a riziká práce v zahraničí“
 „Riešenie konfliktov – komunikácia v rodinnom a partnerskom živote (rizikový
partner, prejavy násilia v rodine)
 „Prevencia suicidálneho správania“
 Ako sa efektívne učiť
 Efektívna príprava na maturitu
 Preventívno – poradenský deň na zmluvných školách
 Prevencia obchodovania s ľuďmi
 Prevencia extrémizmu

Činnosť na školách
Na základe zmluvy
o spolupráci sme komplexné psychologické poradenské
a preventívne služby poskytovali školám na základe zmluvy. V pravidelných intervaloch
/spravidla 1x za týždeň/ pôsobil kontaktný psychológ priamo na týchto školách:
Gymnázium Trebišovská 12, Košice
SSSOŠ Tercium Košice
SUŠ filmová Košice
 V súlade s POP MŠ boli na všetkých spolupracujúcich školách realizované aktivity na
podporu zdravia a zdravého životného štýlu, výchovu k ľudským právam, prevenciu a
elimináciu rizikového správania, bezpečného používania internetu a iné.
 V 1.ročníkoch každej zmluvnej školy bol realizovaný screening problémov žiakov a
sociometria, zameraná na analýzu štruktúry vzájomných vzťahov jednotlivcov v rámci
školskej triedy s následným rozborom výsledkov v triede a s triednym učiteľom.
Prvákom boli adresované prednášky na tému Ako sa efektivne učiť, ktoré boli
zamerané na osvojenie si efektívnych foriem prípravy na vyučovanie a adaptáciu na
strednú školu a aktivity zamerané na prevenciu rizikového správania. Pre žiakov
končiacich ročníkov bola adresovaná beseda zameraná na prípravu na maturitu,
postup pri prihlasovaní sa na VŠ a nástup do sveta práce.
 V zmysle Metodického usmernenia MŠ VVaŠ a POP bola náležitá pozornosť
venovaná prevencii šikanovania. V prvých ročníkoch bol zrealizovaný prieskum
šikanovania, rovnako v triedach, kde vznikli aj najmenšie náznaky tohto problému,
bol uskutočnený prieskum prostredníctvom Š dotazníka a intervenčný program
zameraný na elimináciu šikanovania s následnou skupinovou preventívnou
a individuálnou poradenskou prácou s problémovými žiakmi.
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 Vo všetkých ročníkoch boli uskutočnené skupinové preventívne aktivity zamerané
na prevenciu zneužívania nelegálnych drog, prevenciu kriminality, obchodovania
s ľuďmi a prevenciu suicidálneho správania.
 V 2. a 3.ročníkoch boli realizované psychologické vyšetrenia zamerané na
identifikáciu intelektových a osobnostných predpokladov pre voľbu ďalšieho štúdia
alebo povolania s následnou individuálnou konzultáciou.
 Mimoriadna pozornosť na všetkých školách bola venovaná starostlivosti
o začlenených žiakov, ktorým boli v pravidelných intervaloch poskytované
reedukačné cvičenia, poradenské intervencie a podľa potreby aj psychoterapia.
 V rámci prijímacích skúšok na bilingválne gymnázia
bolo uskutočnené
psychologické testovanie predpokladov pre štúdium cudzieho jazyka – posúdenie
talentu a nadania žiakov na Gymnáziu Trebišovská 12 Košice. Posúdenie štúdijných
predpokladov – talentu a nadania sme realizovali aj v rámci prijímacieho konania na
SUŠ filmovej v Košiciach.
Na ďalších školách a zariadeniach sme poskytovali služby na základe požiadaviek škôl
z ponukového listu nášho zariadenia, alebo priamo na základe požiadavky vedenia školy.
V rámci spolupráce s týmito školami a školskými zariadeniami boli uskutočnené tieto
činnosti:
ZŠ Vranov – posúdenie nadania a talentu u žiakov
OA Polárna 1, Košice – profesijná orientácia, preventívny deň
ZŠ Valaliky – profesijné poradenstvo, individuálne poradenstvo pri problémoch v učení
Spolupráca s ďalšími inštitúciami
OZ Papilion – preventívna činnosť, tvorba preventívnych a metodických materiálov
a projektov, prevencia šikanovania
MPC Prešov – lektorská činnosť
Centrum pre liečbu drogových závislostí – konzultačná činnosť
Zdravotníctvo (pedopsychiatri, neurológovia, pediatri, klinickí psychológovia a iní) –
odborno-konzultačná činnosť
SCŠPP Letná 45, Košice – špeciálno – pedagogické poradenstvo pre žiakov
SCŠPP Edison, Komenského 3, Košice - špeciálno – pedagogické poradenstvo pre žiakov
UPSVaR – dobrovoľnícka činnosť, absolventská prax a iné aktivačné programy
Prílohz:
1. Výkaz o zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie za škr. 2017/18
2. Správy o činnosti a vyhodnotenie plánu práce za škr. 2017/18 na zmluvných školách
a u jednotlivých zamestnancoch
Správu vypracovala: PhDr. Angelika Prevozňáková
Košice, 25.10.2018
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