
Uznesenia z Metodickej rady konanej dňa 26.9.2017 

 

Uznesenie č.1/092017 

MR písomne  požiada  o stanovisko MŠ VVaŠ SR   k vydávaniu rozhodnutí v zariadeniach CPPPaP 

Z: p. Lesayová 

T: 15.10.2017 

  

Uznesenie č.2/09/2017 

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

zameraním na  zlepšenie  materiálno – technického zabezpečenia a personálneho posilnenia CPPPaP 

Z:p. Lukáč 

T:  2017 ( termín po vzájomnej dohode ) 

 

Uznesenie č. 3/09/2017 

MR odporúča vypracovať  štandardy odbornej činnosti zamestnancov CPPPaP, psychológov v CŠPP 

a školských psychológov v ZŠ/SŠ. 

Z: Lesayová, členovia MR  

T: 2017 

 

Uznesenie 4/09/2017 

MR odporúča Asociácii výchovných  poradcov v rámci transparentnosti zasielať všetky návrhy 

materiálov  v kópii členom Metodickej rady  

Z: p. Štofková – Dianovská 

T: priebežne 

  

Uznesenie 5/09/2017 

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 6/09/2017  

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: do konca roka 2017 

 

 

Uznesenie 7/09/2017 

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

minedu.sk / asistent učiteľa  

Z: p. Kadlečíková 

T: 24.október 2017 

 

Uznesenie 8/09/2017 

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

VÚDPaP (SZP)“ 

Z: VÚDPaP v spolupráci s krajskými metodikmi CPPPaP 

T:  2017 

 

 

Uznesenie 9/09/2017 

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 10/09/2017 

 MR odporúča vypracovať akreditovaný program pre vedúcich zamestnancov – odborných 

zamestnancov 

Z: VÚDPaP v spolupráci s MPC 

T:2017 

 

 

Uznesenie 11/09/2017 

Zaslať špecifikáciu úloh VÚDPaP ( PHÚ) k štandardom odbornej činnosti  a zoznam expertných 

tímov 

Z: Lesayová 

T: 29.9.2017 

 

Uznesenie 12/09/2017 

Členovia MR zašlú návrhy na ďalších členov jednotlivých expertných tímov 

Z: členovia MR 

T: 2.10.2017 

 

Uznesenie 13/09/2017 

Členovia MR zašlú pripomienky k materiálu Supervízia v školstve tajomníčke MR 

Z: členovia MR 

T: 20.10.2017 

 

Uznesenie 14/09/2017 

Ďalšie stretnutie MR bude v utorok 24. októbra 2017,  miesto rokovania - VÚDPaP 

Z: Smiková (pozvánka) 

T: do 13.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


