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PONUKA
odborných aktivít pre materské školy
pre školský rok 2019/2020

September 2019

Odborné aktivity na optimalizáciu
vzdelávacieho a osobnostného vývinu detí
 Depistáž školskej spôsobilosti detí realizovaná v MŠ.

posudzovanie školskej spôsobilosti detí pred nástupom do
1. ročníka ZŠ a pri predčasnom zaškolení.

 Psychologické

 Realizácia diagnostických psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení

a poradenstva pri nerovnomernom vývine.
 Realizácia individuálnych stimulačných aktivít pre predškolákov, zameraných na

rozvoj základných funkcií, dôležitých pre učenie.
 Individuálne psychologické poradenstvo pri adaptačných ťažkostiach v MŠ

a výchovných problémoch.
 Pomoc pri riešení

záťažových situácií, disharmonickom vývine osobnosti
a osobnostných ťažkostiach rôznej etiológie.

 Identifikácia intelektovo nadaných detí a poradenstvo pri riešení ich osobnostných

a sociálnych problémov.
 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

CPPPaP

Mgr. Vanická
 055/787 17 17
vanicka.centrum@gmail.com

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

CPPPaP

Mgr. Begerová
 055/787 17 39
begerova.centrum@gmail.com

Preventívny
program
KOZMO

Pre deti materských škôl a 1. ročníkov ZŠ
zameraný na prevenciu intolerancie
v sociálnych vzťahoch.

Podľa
požiadavky
školy

Príslušná
MŠ

Mgr. Florian Šimonová
 055/787 17 36
simonova.centrum@gmail.com

Ďalšie aktivity pre rodičov a pedagógov
 Psychologické poradenstvo a

konzultácie pre rodičov a pedagógov v oblasti

výchovy a vzdelávania.
 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 pre učiteľky MŠ, podľa

požiadaviek.

Košice 31.8.2019
PhDr. Emília Nuberová, v. r.
riaditeľka

