Naša škola sa zapojila do národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. V rámci projektu boli prijatí do pracovného pomeru traja pedagogickí
asistenti, sociálny pedagóg a školský psychológ.

SOCIÁLNY PEDAGÓG
Mgr. Danka CUPEROVÁ
Konzultačné hodiny
Pondelok

08:00 – 12:00

Utorok

13:00 – 15:00

Streda

08:00 – 12:00 13:00 – 15:00

Štvrtok

13:00 – 15:00

Piatok

08:00 – 12:00

Kontakt
danka.cuperova@gmail.com
055/6842196
Termín konzultácie si dohodnite vopred na uvedených kontaktoch. Ďakujeme.

Sociálny pedagóg je odborný zamestnanec školy. Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a i o zmene a doplnení niektorých zákonov
vo svojej štvrtej časti – Kategórie, podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných
zamestnancov, § 24 Sociálny pedagóg uvádza: „Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci
prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálnopatologickými javmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených
deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.
Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania,
sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie
sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť.“

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG
Mgr. Katarína MOCHNÁČOVÁ
Konzultačné hodiny
Pondelok

12:30 – 15:00

Utorok

12:30 – 15:00

Streda

12:30 – 15:00

Štvrtok

12:30 – 15:00

Piatok

08:00 – 12:00

Kontakt
katarina.steklacova@gmail.com
055/6842196
Termín konzultácie si dohodnite vopred na uvedených kontaktoch. Ďakujeme.

Školský psychológ je odborný zamestnanec školy. § 20 vyššie uvedeného zákona - „Školský
psychológ podľa tohto zákona vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky,
individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie
a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských
zariadeniach; vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských
a ďalších sociálnych vzťahov.“

Ako Vám vedia pomôcť odborní zamestnanci?
Máme veľký záujem podieľať sa na výchove Vášho dieťaťa a pomôcť mu stať sa úspešným
človekom v práci i v živote. Je to prianie nie len naše, ale aj každého zodpovedného rodiča. Je len na nás
a na Vás, aby sme to spoločne dokázali. Ako moderná škola ponúkame aj formu sociálno-pedagogickej a
psychologickej pomoci Vám a Vášmu dieťaťu v prípade problémov, s cieľom čo najlepšie využiť všetky
jeho i naše možnosti, vedomosti a schopnosti.

Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné s odbornými zamestnancami konzultovať a riešiť:
Bojím sa chodiť do školy!
Učiteľ si na mňa zasadol.
Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?
Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť, vystupovať.
Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.
Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.
Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.
Neznášam svojho spolužiaka.
Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.
Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.
Nechcem, aby sa naši rozviedli.
Štve ma sestra alebo brat.
Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.
Mám najprísnejších rodičov na svete.
Všetci ma doma považujú za malé decko.
Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.
Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.
Všetci ma doma prehliadajú.
Nemôžem sa stretávať s otcom.
Nechodíme k starým rodičom.
Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?























Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné s odbornými zamestnancami konzultovať a riešiť:











Prečo sa moje dieťa nechce so mnou rozprávať ?
Prečo akurát ja mám také dieťa?
Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?
Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?
Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?
Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?
Prečo sa moje deti neznášajú?
Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?
Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?
Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).
„Netreba veľmi vychovávať,
treba pekne žiť, dieťa sa pridá.“
profesor Ivan Štúr, psychológ

