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Odborné aktivity na optimalizáciu 
vzdelávacieho a osobnostného vývinu detí 

 

 

 

✓ Depistáž  školskej spôsobilosti detí realizovaná v materskej škole.  
 

✓ Psychologické posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred nástupom do 

1. ročníka ZŠ, pri pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania po 

dovŕšení 6. roku veku a pri zaškolení pred dovŕšením 6. roku veku.  
 

✓ Psychologické posudzovanie psychického vývinu detí výnimočne pri zaradení na 

plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole pred dovŕšením 

5. roku veku. 
 

✓ Realizácia diagnostických psychologických a  špeciálno-pedagogických vyšetrení 

a poskytovanie poradenstva deťom so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov 

so zdravotným postihnutím), so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

vrátane detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a takým, ktoré sú oslobodené 

od povinnosti dochádzať do materskej školy a ich zdravotný stav im neumožňuje 

vzdelávať sa.  
 

✓ Identifikácia intelektovo nadaných detí, psychologická diagnostika pre prijatie 

dieťaťa do 1. ročníka školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním alebo 

do triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a poradenstvo pri 

riešení ich osobnostných a sociálnych problémov.  
 

✓ Individuálne psychologické poradenstvo pri adaptačných ťažkostiach v MŠ   

a výchovných problémoch. 
 

✓ Realizácia individuálnych stimulačných aktivít  pre predškolákov, zameraných na 

rozvoj základných funkcií, dôležitých pre učenie. 
 

✓ Pomoc pri riešení záťažových situácií, pri disharmonickom vývine osobnosti 

a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie. 
 

✓ Psychologická pomoc pri iných ťažkostiach, podľa potreby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skupinové formy práce s deťmi  
 

 

Názov témy Stručný popis Ročný limit 
Miesto 

výkonu 
Kontaktná osoba,  kontakt 

Reedukačný 

program pre 

predškolákov 

a ich rodičov 

Program zameraný na rozvíjanie  

školskej pripravenosti. 

1 x ročne 

Apríl – jún 
CPP 

PaedDr. Olajošová 

 055/787 16 20 

olajosova@cppke.sk  

Skupinový 

stimulačný 

program 

Program pre deti s odloženým začiatkom 

povinnej školskej dochádzky  

zameraný na zmiernenie parciálnych 

nedostatkov v grafomotorike a percepcii. 

1 x ročne 

Apríl – jún 
CPP 

Mgr. Begerová 

 055/787 16 39 

begerova@cppke.sk  

 

 

 

Ďalšie aktivity pre rodičov a pedagógov 
 

 

✓ Psychologické poradenstvo a  konzultácie pre rodičov a pedagógov v oblasti 

výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. 
 

✓ Realizácia prednášok pre rodičov v oblasti školskej spôsobilosti, adaptačných 

ťažkostí  a iných psychologických problémov, podľa požiadaviek. 
 

✓ Metodické usmernenie  učiteliek posledných ročníkov MŠ pri realizácii depistáže 

školskej spôsobilosti. 
 

✓ Odborná, informačná pomoc a realizácia seminárov, webinárov pre  učiteľky MŠ, 

podľa požiadaviek. 

 

 

Školy v územnej pôsobnosti CPP, Zuzkin park 10, Košice v školskom roku 2022/2023 

vytvárajú podmienky pre výkon odborných činností odborných zamestnancov centra priamo 

v ich sídlach v zmysle aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení prevencie šírenia 

ochorenia Covid-19 a odporúčaní MŠVVaŠ SR pre všetky druhy škôl, príp. sa riadia 

aktuálnymi podmienkami dohodnutými s konkrétnym odborným zamestnancom centra. 
 

 

 

Košice 1.1.2023                

 

 

PhDr. Emília Nuberová, v. r. 

       riaditeľka 
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