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ODDELENIE PORADENSTVA
OSOBNOSTNÉHO
A VZDELÁVACIEHO VÝVINU
•
•

•
•

zabezpečuje pedagogickú a psychologickú
starostlivosť
poskytuje poradenské, metodické
a informačné služby v oblasti výchovy,
vzdelávania, osobnostného a profesijného
vývinu detí a mládeže od 3 rokov do
ukončenia ich prípravy na povolanie
poskytuje logopedickú starostlivosť pre
detí MŠ a prvé ročníky ZŠ
zameriava sa aj na pomoc rodičom pri
zvládaní výchovných problémov detí

Priority v činnosti:
• psychologická, špeciálno-pedagogická
starostlivosť, poradenstvo v oblasti
profesijnej orientácie
• pre deti a žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami,
ktoré sú identifikované v §2 zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
• komplexná psychologická a špeciálnopedagogická starostlivosť pri integrovanom
vzdelávaní intelektovo nadaných detí (MŠ,
ZŠ, SŠ)
• depistáž, diagnostika, reedukačné,
poradenské a terapeutické korigovanie
rizikových prejavov a vlastností detí
s problémami v osobnostnom vývine
• metodická pomoc školským psychológom,
školským špeciálnym pedagógom a výchovným
poradcom všetkých typov škôl

Ponuka aktivít:
Pre deti predškolského veku:
• komplexná psychologická, špeciálno–
pedagogická, sociálno–pedagogická
diagnostika a rediagnostika
• vyšetrovanie školskej spôsobilosti
• logopedická
starostlivosť

Pre deti, žiakov a študentov:
• komplexná psychologická, špeciálno–
pedagogická, sociálno–pedagogická
diagnostika a rediagnostika
• ambulantná starostlivosť aj práca
v teréne
• individuálne aj skupinové terapie
• poradenstvo v oblasti profesijnej
orientácie
• sprístupňovanie informácií a poradenská
služba v oblasti vzdelávania a odbornej
prípravy na povolanie

Pre pedagógov materských, základných a
stredných škôl:
• konzultácie, metodická a prednášková
činnosť
• spolupráca pri realizácii
individuálnych vzdelávacích
programov
• metodický a informačný
servis pre výchovných
poradcov
• písomné vyjadrenia pre potreby
integrovaného vzdelávania
• participácia pri tvorbe individuálnych
vzdelávacích programov (IVVP)
a úprave učebných osnov (ÚUO)
Pre rodičov:
• konzultácie a prednášková činnosť
• sedenia rodič – dieťa
• poradenstvo pri voľbe ďalšej
vzdelávacej cesty dieťaťa
• aktívna spolupráca pri riešení
výchovných problémov detí
Keby som mala svoje dieťa
vychovávať znovu,
vybudovala by som pre neho
najskôr sebaúctu a potom
až dom.

