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Termínovník aktivít CPPPaP pre školský rok 2019/2020 
 

 

DIAGNOSTIKA 

 

Termín  

 

Psychologická a špeciálno-pedagogická 
diagnostika detí MŠ, žiakov ZŠ a 

študentov SŠ 

 

 

Žiadosti posielať priebežne, najneskôr do 

30.apríla 2020. Žiadosti doručené až po 

tomto termíne budú vybavené v čase 

prázdnin alebo v septembri 2020! 

 

 

Vyšetrenia k individuálnej integrácii žiaka na 

škole 

 

Písomné žiadosti do CPPPaP zasielať 

priebežne, návrhy na integráciu 

 po trištvrteročnej klasifikácii 2020 

 

 

Kontrolné vyšetrenia začlenených žiakov 
podľa potreby 

 

U žiakov končiacich ZŠ – žiadosti na 

rediagnostiku  pred prechodom na SŠ, ak 

pokračujú v IIŽ /študijné odbory/ 

 

 

Kontrolné vyšetrenia  začlenených žiakov na 

SŠ + odporúčanie k maturitnej skúške 

 

Žiadosti zasielať pred ukončením 3.ročníka, 

najneskôr do konca mája 2020 

 

 

 

 

 

Posúdenia školskej zrelosti (PŠZ) - 

individuálne 

 

Písomné prihlášky do CPPPaP zasielať 

priebežne po zápisoch do 1.ročníka, 

najneskôr do mája 2020 

PŠZ – realizujeme: apríl – máj 2020 

PZ (predčasné zaškolenie) – máj - jún 2020 

 

Posúdenia školskej zrelosti (PŠZ) - 

skupinové 

 

Depistáž na MŠ v NM.-/február-marec 2020/  

prípadne po dohode s vedením MŠ,ZŠ  

 

 

Testy profesionálnej orientácie študentov SŠ 

– skupinové vyšetrenie na škole 

 

 

Študenti 3.ročníka – máj-jún 2020 

 

Testy profesionálnej orientácie žiakov ZŠ  – 

skupinové vyšetrenie na škole 

 

 

Žiaci 9. ročníkov /november-december 2019/ 

a žiaci 8.ročníkov /máj-jún 2020/ 
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PRACOVNÉ PORADY, KONZULTÁCIE 
 

 

Termin 

 

 

Porady výchovných poradcov 
(témy a termíny budú dopredu určené 

a oznámené elektronickou poštou) 

 

 

október 2019 (integrácia),  január 2020 

(prezentácia SŠ), apríl 2020 

 

 

Porady koordinátorov prevencie 
(témy a termíny budú dopredu určené 

a oznámené elektronickou poštou) 

 

 

  november 2019,  

február 2020, apríl 2020 

(v prípade záujmu možná exkurzia) 

 

 

Konzultačné stretnutia školských 

psychológov a školských špec. pedagógov 

 

 

Okóber 2019, potom priebežne,  

po vzájomnej dohode budú termíny 

oznámené mailovou poštou 

 

Konzultácie pre pedagógov škôl 

realizované na CPPPaP 

 

 

Priebežne po vzájomnej dohode s odbornými 

pracovníkmi CPPPaP 

 

Telefonické konzultácie pre pedagógov 

škôl 

 

 

Realizované priebežne podľa potreby na 

tel.č.032/771 45, 0911 337 902 

 

SKUPINOVÉ AKTIVITY 

a REALIZÁCIA PREDNÁŠOK 

 

 

Termín 

 

Preventívne aktivity - prednášky 

a preventívne programy pre ZŠ 

 

 

Priebežne, najneskôr do apríla 2020 podľa 

individuálneho výberu z ponukového listu na 

spoluprácu pre šk.rok 2019/2020 

 

 

Preventívne aktivity - prednášky 

a preventívne  programy pre SŠ 

 

 

Priebežne, najneskôr do apríla 2020 podľa 

individuálneho výberu z ponukového listu na 

spoluprácu pre šk.rok 2019/2020 

 

 

Krízové intervencie v triednych 

kolektívoch 

 

 

Priebežne podľa potreby nahlásené 

telefonicky, prípadne emailom 

 

Preventívne aktivity v MŠ 

 

 

Realizácia preventívneho programu 

 „Zippyho kamaráti“- podľa potreby 

a dohody s vedením MŠ 

                                                        
                                                                                                                       Mgr.Jana Klbíková 

                                                                                                                        riaditeľka CPPPaP 
V Novom Meste nad Váhom  3.9.2019 


