
 
 

 

 

Uznesenia z Metodickej rady konanej dňa  08.06.2017 
 
Uznesenie č.1/06/2017 

MR ukladá spracovať stanovisko k materiálu „Návrh systémového riešenia výchovného a poradenstva na 

školách SR“ 

Z: p. Lesayová 

T: 12.06.2017 

 

Uznesenie č.2/06/2017 

MR odporúča riaditeľovi VÚDPaP iniciovať stretnutie zástupcov MVSR, MŠVVaŠ SR a VÚDPaP so 

zameraním na  zlepšeni  materiálno – technického zabezpečenia a personálneho posilnenia CPPPaP 

Z:p. Lukáč 

T: september 2017 

 

Uznesenie č. 3/06/2017 

MR odporúča vypracovať  nové Metodické usmernenia s výkonovými a obsahovými štandardami odbornej 

činnosti zamestnancov CPPPaP, psychológov v CŠPP a školských psychológov v ZŠ/SŠ. 

Tvorba štandardov bola zapracovaná do úloh VÚDPaP.  

Z: členovia MR  

T: 2017 

 

Uznesenie č. 4/06/2017 

MR ukladá pracovnej skupine pre legislatívu venovať sa pripomienkam, úpravám, návrhom na zmeny  k 

z.317/2009 Z.z.   v prospech zefektívnenia činnosti systému VPaP. Pripomienky majú byť vecného 

charakteru, legislatívny odbor MŠVVaŠ SR ich pripraví do právnickej podoby.  

Z:  členovia pracovnej skupiny pre legislatívu 

T: úloha trvá do 10.07.2017  

 

Uznesenie 5/06/2017 

MR odporúča Asociácii výchovných  poradcov v rámci transparentnosti zasielať všetky návrhy materiálov  

v kópii členom Metodickej rady  

Z: p. Štofková – Dianovská 

T: priebežne 

 

 

Uznesenie 6/06/2017 

MR odporúča Metodické usmernenie č. 7/2006-R z 28. marca 2006 k prevencii a riešeniu šikanovania 

žiakov v školách a školských zariadeniach aktualizovať 

Z: p. Smiková v spolupráci s MŠVVaŠ SR 

T: do konca roka 2017 

 

Uznesenie 7/06/2017  

MR odporúča aktualizovať   Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní požiadaviek na finančné 

prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením /stupne 

postihnutia pri vývinových poruchách  

Z: MŠVVaŠ SR v spolupráci s VÚDPaP, ŠPÚ 

T: dokonca roka 2017 

 

Uznesenie 8/06/2017  

MR odporúča chápať platnosť „Vyjadrenia vo veci poskytovania informácií a vyžadovanie súhlasu s 

poskytovaním odbornej intervencie rodičov detí zo dňa 10.11.2013“ v kontexte najnovšej legislatívy.   

 

 

Uznesenie 9/06/2017 



 
 

MR odporúča ponechať platnosť nasledujúcich  materiálov  

 „Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, zaradenie žiakov do nultého ročníka zo dňa 

28.1.2013“ bez zmien 

 „Usmernenie k prijímaniu žiakov so ZZ do ZŠ, zo dňa 4.11.2015“  bez zmien 

 „Usmernenie k realizácii prevencie drogových závislostí a prevencie kriminality v rezorte školstva 

zo dňa 20.5.2014“  v súlade s platnými POP na daný školský rok 

 „Pôsobenie, zameranie a vykonávanie odbornej činnosti školského logopéda  z 23.6.2011“ v súlade s 

aktuálnou legislatívou 

 „Postup CPPPaP pri posudzovaní školskej pripravenosti  detí so SZP zo dňa 4.3.2016 

 „Usmernenia činnosti poradenských zariadení vo vzťahu k ich požiadavkám voči ZŠ v súvislosti s 

psychologickým vyšetrením žiaka so SZP zo dňa 20.4.2016“ 

 „Metodická  informácia k identifikácii detí/žiakov s nadaním (VÚDPaP)“ 

 „Metodické pokyny na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre 

intelektovo nadaných žiakov č. CD-2005-19376/26377-1:091“ 

 „Správa z diagnostického vyšetrenia“ 

 

 

Uznesenie 10/06/2017 

MR konštatovala neplatnosť MU 12/20005 R z 20.7.2005a odporúča jeho odstránenie zo stránok minedu.sk / 

asistent učiteľa  

Z: p. Kadlečíková 

T: september 2017 

 

 

Uznesenie 11/06/2017 

MR konštatovala neplatnosť usmernenia „Postup CPPPaP pri posudzovaní školských schopností detí so SZP 

a ich zaraďovaní do ZŠ zo dňa 6.8.2013“ 

 

 

Uznesenie 12/06/2017 

MR konštatovala nutnosť aktualizovať „Metodická informácia pre OZ poradenských zariadení, VÚDPaP 

(SZP)“ 

Z: VUDPaP v spolupráci s krajskými metodikmi CPPPaP 

T:  2017 

 

 

Uznesenie 13/06/2017 

MR odporúča vedeniu VÚDPaPu spoluprácu so ŠŠI pri inšpekčnej činnosti, pri ktorej sa  prekonzultujú 

jednotlivé usmernenia, pokyny  a ich flexibilita v poradenských zariadeniach  

Z: p. Tholtová 

T: priebežne 

 

Uznesenie 14/06/2017 

 MR odporúča vypracovať akreditovaný program pre vedúcich zamestnancov – odborných zamestnancov 

Z: VÚDPaP v spolupráci s MPC 

T:2017 

 

Uznesenie 15/06/2017 

Zasadanie MR bude koncom septembra, termín bude oznámený začiatkom septembra. 

Z:Smiková 

T: začiatok septembra 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


