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1/ ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLSKOM ZARIADENÍ

Názov zariadenia: Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri Spojenej škole
Adresa zariadenia: 04001 Košice, Opatovská cesta 101
Telefón : 055/6785459
E-mail.: csppopatovska@gmail.com
Webové sídlo: www.stpke.sk
Zriaďovateľ: Okresný úrad, Komenského 52 Košice
Vedúci zamestnanci: PaedDr. Čabalová Mária – riaditeľka CŠPP
PaedDr. Viščorová Erika – vedúca CŠPP

2/ ÚDAJE O POČTE DETÍ A ŽIAKOV V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
V uplynulom školskom roku sme poskytli starostlivosť 737 klientom.

Výkony
Výkony priame
4.993
Metodická a nepriama činnosť
Skutočný počet klientov
Prepočítaný počet
zamestnancov

Kategória
I
437
4383
737
8,00

Kategória
II
3153

Kategória
III
1221

Kategória
IV
182

(zdroj: Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie – 20.9.2019)
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Počet klientov CŠPP za šk.rok 2018/19 podľa druhu postihnutia, narušenia:

Klienti:

spolu z toho dievčatá

S postihnutím
Mentálne
Telesné
Viacnásobné
Chorí a oslabení
Rečové
Sluchové
ŠVPU
Sy autizmu
Poruchy správania
Poruchy aktivity a pozor.
Spolu:

97
31
87
14
408
3
71
9
8
9
737

44
10
40
9
160
2
22
0
0
1
288

(zdroj: Výkaz o školských zariadeniach vých.porad.a prevencie za šk.rok 2018/19, 19.9.2019)

Odborná činnosť poskytnutá klientom poradne za školský rok 2018/19:
Aktivity
Aktivity
jednorazové opakujúce sa
Diagnostika:
Psychologická
Špeciálno-pedagogická +
+Logopedická
Poradenstvo:
Psychologické
Špeciálno-pedagogické+
+Logopedické
Sociálne
Terapia:
Iná (logoped.interv.)
Psychoterapia
Rehabilitácia:
Reedukácia (špd.interv.)
Korekcia/kompenzácia(INPP)
Sociálnopsycholog.tréning
Rehabilitácia liečebná

117

62

169

159

184

265

564
36

1121
26

34

1129
83
608
5
50
1018

(zdroj: Výkaz o školských zariadenia vých.poradenstva a prevencie za šk.rok 2018/19, 19.9.2019)
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3/ ÚDAJE O VÝSLEDKOCH A EFEKTIVITE ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

CŠPP je poradenské zariadenie, kde poskytujeme najmä komplexnú špeciálno-pedagogickú
a psychologickú diagnostiku a prognostiku, špeciálno-pedagogické, logopedické a psychologické
intervencie a korekcie vzhľadom na individuálne potreby zdravotne postihnutých a zdravotným
postihnutím ohrozené deti a mládež, ako aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, a na základe získaných poznatkov navrhujeme optimálny spôsob, formy, špecifiká a
osobitosti edukácie klientov v súlade s možnosťami a platnou legislatívou. Zloženie klientely
z pohľadu druhu postihnutia alebo veku sa výrazne nemenilo, aj v šk. roku 2018/19 naďalej
pokračuje zvýšený nárast požiadaviek na poskytovanie logopedických intervencií, čo vyplýva
z demografického vývoja populácie ako aj z nedostatočného pokrytia logopedických služieb
v meste Košice a Košice-okolie.
V oblasti školskej integrácie žiakov naďalej venujeme dôraz na činnosti a úlohy, ktoré nám
vyplývajú z ustanovení školského zákona, o realizácii komplexnej diagnostiky, dôkladné
spracovanie výstupov diagnostického pozorovania, individuálne vypracovanie odporúčaní
poradenským zariadením, taktiež s tým súvisiacich činností ako je spolupráca a metodické
usmernenie, konzultácie pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích programov pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
Našou úlohou a do budúcnosti aj jednou z priorít je vyvíjať aktivity v oblasti osvetovej
a metodickej , preto sme formou listov oslovili a iste aj v budúcnosti oslovíme riaditeľov škôl
v spádovej oblasti poradne s informáciami o činnosti a ponúkaných službách, taktiež metodicky
usmerňujeme pedagogických pracovníkov škôl najmä v súvislosti so školskou integráciou
a aktuálnymi legislatívnymi a normatívnymi aktami platnými pre túto oblasť, nakoľko sa často
v praxi stretávame s tým, že v týchto otázkach ešte prevláda názorová a pojmotvorná
nejednotnosť.
V budúcnosti taktiež chceme svoje činnosti rozšíriť, resp. zdokonaliť v oblasti
poskytovania včasného /ranného/ poradenstva od 0-3 rokov v zmysle Programu ranného poradenstva
pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, deti s viacnásobnými postihnutiami a pervazívnymi vývinovými
poruchami, na báze súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast s našou CŠPP. Predpokladáme,
že práve realizácia jednotlivých opatrení Programu prispeje ku skvalitneniu servisu rodinám najmä
v období podozrenia na postihnutie v rannom období veku. Zatiaľ sme začali v tejto oblasti aktivity
najmä v oblasti logopedických depistáží a poradenstva.
Schválením nami podaného projektu Včasná intervencia v CŠPP Opatovská 101 Košice, sme
zakúpili psychodiagnostickú (neverbálnu) testovaciu batériu SON-R 2a pol až 7 sa tiež približujeme
k praktickému výkonu tejto úlohy.
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4/ ÚDAJE O POČTE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV A O PLNENÍ ICH
KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU

Počet zamestnancov
K 15.9.2019

Psychológovia
Špeciálni pedagógovia
Sociálny pedagóg
Školskí logopédi
Zdravot.zamestnanec
(rehabilitácia)
Spolu

spolu

VŠ vzdel.
Odborný psychol.

2
2
1
2
1

2

8

2

VŠ vzdel.
Špec.pedag.

VŠ vzdel.
Logoped.

VŠ vzdel.
Soc.práca

SŠ vzdel.
S matur.

Prepoč.stav

Na plnú zam.

1

2,0
2,0
1,0
2,0
1,0

1

8,0

2
1
1

1

3

1

1

(zdroj: Protokol o zbere údajov pre normatívne financovanie – 19.9.2019)

Z uvedeného vyplýva, že zákonom predpísané predpoklady na výkon odbornej činnosti spĺňajú
všetci zamestnanci centra.
5/ ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Kariérový stupeň začínajúci

samostatný

s 1. atestáciou

s 2. atestáciou

Odborný
zamestnanec

5

2

0

0

Dvaja odborní zamestnanci sú prihlásení na vykonanie 2. atestácie.
Vedúca CŠPP začala od 10/2018 funkčné vzdelávanie vedúcich pracovníkov na MPC Košice
Ostatné dovzdelávanie sa zamestnancov – viď bod 7/

6/ ÚDAJE O PREZENTÁCII ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA A NA VEREJNOSTI
Osvetová a propagačná činnosť zariadenia sa realizovala prostredníctvom informácií na webovej
stránke školy a prostredníctvom oznamov na nástenkách škôl a osobnou prezentáciou na
metodických dňoch škôl (viď bod 7).
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7/ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
September 2018:
- Zahájenie školského roka, operatívna porada k plánom práce, k metodike vykazovania
údajov, k novým legislatívnym zmenám a k POP na šk. rok 2018/19
- Mgr. Molnárová – Výcvikový kurz k testu SON-R 2,5-7. Testcentrum, Praha.
- Mgr. Majorošová, Dr. Viščorová – Sindelar – Modul 5. Sindelarcentrum, Bratislava.
- Mgr. Roháčková: Certifikát – Teória bilaterálnej integrácie, diagnostika a pohybový
program. AVare, Bratislava.
Október 2018:
- Dr. Viščorová, Lechanová : pracovná porada CŠPP u zriaďovateľa. Košice.
- Mgr. Žižaková: ABA workshop. ABIATKO, Košice.
- Mgr. Molnárová: Konferencia – Školská psychológia. UPJŠ Košice.
November 2018:
- Mgr. Molnárová: ukončenie vzdelávania a získanie certifikátu na „Terapia hrou.“
Inštitút Terapie hrou, Bratislava.
- Mgr. ŽIžaková: Kurz „Možnosti účinnej intervencie u detí s agresívnymi prejavmi
správania.“ ARTEA, Bratislava.
- Dr. Viščorová, Mgr. Majorošová: Odborný seminár „Fonologické uvedomovanie ako
prekurzor vývinu gramotnosti v kontexte školskej zrelosti.“ MPC Prešov.
- Mgr. Majorošová: Kurz – Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina.
Dialóg, Bratislava.
December 2018:
- Mgr. Roháčková: Kurz „Individuálna auditívna stimulácia JIAS“. AVARE, Bratislava.
Január 2019:
- Mgr. Molnárová: Konferencia „vyvíjajúci sa mozog a sociálno-emocionálny vývin
dieťaťa.“ ARCHA Košice.
Február 2019:
- Mgr. Roháčková: Kurz „Hodnotenie jazykových schopností detí v rannom veku podľa
Laheyovej metódy. Slov.asociácia logopédov, Bratislava.
Marec 2019:
- Mgr. Fečková: Workshop – Detská kresba ako nástroj diagnostiky. ARTE Košice.
- Mgr. Roháčková: INPP-Školský intervenčný program. Inštitút psychoterapie a socioterapie
Bratislava.
Apríl 2019:
-

Dr. Viščorová: Účasť na zápise do Spojenej školy Košice.
Mgr. Roháčková: Účasť na zápise do 1. ročníka ZŠ Budimír.
Mgr. Žižaková: Výcvik k testu SON-R 2,5-7. VUDPaP Bratislava.
Mgr. Roháčková: MINI KIDS – Terapeutický program pre deti so zajakavosťou v rannom
veku s Dr. Sindelar. Inštitút detskej reči, Bratislava.
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Máj 2019:
-

Dr. Viščorová: Vypracovanie a podanie projektu na výzvu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR - Senzorická miestnosť pre včasnú intervenciu v CŠPP.
Mgr. Majorošová, Dr. Viščorová, Mgr. Roháčková: Seminár „Vývinová nezrelosť u detí
v predšk. a mladšom šk.veku.“ BALANS Košice.
Mgr. Žižáková: Účasť na prijímacích pohovoroch – OA-TP, SOŠ-TP Opatovská 101,
Košice.

8/ ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI
ZARIADENÍ

V ŠKOLSKOM

V uplynulom školskom roku v našom zariadení inšpekcia vykonaná nebola.

9/
ÚDAJE
PODMIENKACH

O PRIESTOROVÝCH

A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH

CŠPP sídli v priestoroch Spojenej školy na Opatovskej ceste 101, má k dispozícii 7 pracovní pre 7
odborných zamestnancov, 1 miestnosť je vybavená ako rehabilitačná. Priestorové podmienky boli
v uplynulom šk.roku vyhovujúce. Veľmi by sme uvítali, ak by sme mali k dispozícii ešte jednu
terapeutickú miestnosť – herňu, pre aktivity psychoĺógov či špeciálnych pedagógov.
Vybavenie počítačmi, kopírovacími zariadeniami, pomôckami, rehabilitačnými prístrojmi,
testovacími batériami, stimulačnými programami, metodickými materiálmi a odbornou literatúrou
je postačujúce až nadpriemerné. Vedenie školy sa snaží našim požiadavkám na vybavenie vyhovieť.
Inventár CŠPP sa dopĺňa aj darovaním, sponzorstvom, projektami prípadne si pomôcky vytvárajú
sami odborní zamestnanci.

10/ ÚDAJE O FINANČNOM
ZARIADENIA

A HMOTNOM

ZABEZPEČENÍ

ČINNOSTI

Nakoľko naše zariadenie je organizačnou zložkou Spojenej školy, nemá právnu subjektivitu a teda
ani vlastný rozpočet a hospodárenie, údaje o tom sú súčasťou Správy o hospodárení školy za školský
rok 2018/19.
Podľa údajov z www.minedu.sk/normativne-financovanie/ podľa počtu klientov v šk.r. 2017/18
– 648, a podľa platných koeficientov na klienta a na výkon ako aj časti paušálnej zložky mali byť
prisunuté finančné prostriedky do rozpočtu Spojenej školy vo výške 40.610€.
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11/ CIELE ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA A VYHODNOTENIE ICH PLNENIA
Hlavný cieľ:
Aj v školskom roku 2018/19 sme sa v praxi snažili napĺňať ciele a úlohy školského
zariadenia, ktoré nám vyplývajú z ustanovení školského zákona ako aj z našej firemnej filozofie,
a tou je poskytovať komplex služieb psychologickej, špeciálno-pedagogickej, logopedickej,
sociálnej diagnostiky s kontinuálne nadväzujúcim odborným poradenským a reedukačným
servisom klientom so zdravotným znevýhodnením a zdravotným znevýhodnením ohrozených
v procese ich integrácie do spoločnosti v spolupráci s rodinou, školou a odborníkmi z praxe,
v súlade s najnovšími odbornými poznatkami, postupmi a platnou legislatívou.

K tomu nám napomáhajú vytýčené čiastkové ciele:


Špeciálno-pedagogická, psychologická diagnostika a rediagnostika pre všetky druhy, stupne
a vzájomné kombinácie postihnutí u detí v školách a školských zariadeniach v meste
Košice, v Košickom kraji, vo všetkých typoch škôl Spojenej školy na Opatovskej ceste
101, Košice.



Logopedická diagnostika a rediagnostika u detí v školách a školských zariadeniach v meste
Košice, v Košickom kraji, vo všetkých typoch škôl Spojenej školy na Opatovskej 101,
Košice.



Príprava na vstup do školy, posudzovanie školskej zrelosti , poradenstvo v procese výberu
povolania a prípravy na povolanie.



Špeciálno-pedagogické intervencie a logopedické intervencie zamerané na odstránenie,
korekciu a nápravu porúch v centre aj pravidelne v teréne – materské školy.



Špeciálno-pedagogické poradenstvo pre klientov, zákonných zástupcov klientov,
výchovných poradcov a pedagógov kmeňových škôl.



Psychologické poradenstvo a terapeutické sedenia pre klientov na základe požiadania
a individuálnych potrieb klientov.



Screening a monitoring dynamiky zmien u integrovaných žiakov v rámci škôl Košického
kraja ako súčasť rediagnostiky klientov v evidencii CŠPP, dôkladné spracovanie výstupov
diagnostiky a rediagnostiky, individuálne vypracovanie odporúčaní , spolupráca
a metodické usmernenie.



Konzultácie, metodiky a poradenstvo pri vypracúvaní individuálnych vzdelávacích
programov pre integrovaných žiakov.
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Priebežné vzdelávanie, odborná stáž, príprava metodických materiálov a odborných
príspevkov z oblasti špeciálno-pedagogického, psychologického, sociálneho poradenstva
pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.



Dopĺňanie diagnostických materiálov a pomôcok, odbornej literatúry.



Prezentácia činnosti CŠPP na poradách vedenia škôl pre telesne postihnutých, príprava
odborných kontaktných materiálov, osvetová práca.



Komplexné administratívne spracovanie osobných a anamnestických údajov klientov
a katalógové vedenie agendy klientov CŠPP a poskytovaných intervencií. Dodržiavanie
legislatívy o ochrane osobných údajov.

Špecifické ciele:
Aj v uplynulom školskom roku sme sa snažili zdokonaliť služby v oblasti poskytovania
včasného /ranného/ poradenstva pre deti so zdravotným znevýhodnením od 0-3 rokov v zmysle
Programu ranného poradenstva pre rodičov detí so zdravotným postihnutím, deti s viacnásobnými postihnutiami
a pervazívnymi vývinovými poruchami, na báze súčinnosti praktických lekárov pre deti a dorast s
našou CŠPP. Predpokladáme, že práve realizácia jednotlivých opatrení Programu prispeje ku
skvalitneniu servisu rodinám najmä v období podozrenia na postihnutie v rannom období veku.
Zatiaľ sme začali v tejto oblasti aktivity najmä v oblasti logopedických depistáží a poradenstva
rodičom a pedagógom.
Na výzvu MŠVVaŠ SR sme v 5/2018 vypracovali a podali projekt Včasná intervencia v CŠPP
Opatovská 101 Košice, ktorý bol schválený. Dostali sme k dispozícii čiastku 1800€ a zakúpili sme
psychodiagnostickú testovaciu batériu SON-R 2a pol až 7, kde bol cez projekt zaplatený aj výcvik
examinátora, týmto sa tiež približujeme k praktickému výkonu včasnej intervencie.
V 5/2019 sme opäť reagovali na výzvu MŠVVaŠ SR a vypracovali sme projekt „Senzorická
miestnosť pre včasnú intervenciu v CŠPP“. Týmto projektom sme chceli kontinuálne nadviazať na
predchádzajúci, úspešný a budovať si portfólio služieb pre reálny výkon včasnej intervencie
v našom zariadení. Projekt nebol vybraný ako úspešný.

12/ SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY ZARIADENIA:
Silné stránky:







Vysoké pracovné nasadenie zamestnancov a chuť napredovať, rozvíjať sa, kontinuálne
vzdelávanie sa
Individuálny, chápajúci a podporný prístup ku klientom - ako hlavná devíza pomáhajúcich
profesií
Dobré odborné zázemie zo strany vedenia
Dobré kontakty s odbornými pracoviskami (detskí lekári, odborní lekári, pedopsychiater,
detská psychiatrická liečebňa, ADELI centrum, Rehabilitačné centrum Ťahanovské riadky,
Detské rehabilitačné centrum LIBERTA, ABIATKO, RUBIKON)
Príjemné prostredie s dôrazom na funkčnosť aj estetiku
Solídne materiálno-technické vybavenie
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Slabé stránky:



Bezbariérovosť zariadenia
Nedostatočná priestorová kapacita – chýba herňa, prípadne multisenzorická miestnosť

Návrh opatrení:



Postupná debarierizácia objektu Spojenej školy kde je aj sídlo CŠPP
Zväčšenie priestorovej kapacity CŠPP.

Táto správa je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej školy, Opatovská cesta
101 v Košiciach, ktorej je CŠPP Opatovská cesta 101 v Košiciach organizačnou zložkou, bez
právnej subjektivity.

Košice, 23.9.2019

PaedDr. Čabalová Mária
Riaditeľka CŠPP

PaedDr. Viščorová Erika
Vedúca CŠPP
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