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Oznámenie údajov 
podľa § 161n ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Identifikačné údaje zriaďovateľa (regionálny úrad školskej správy)
Názov a adresa:
IČO:


Súčasný názov a adresa centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
(CPPPaP), IČO
Súčasný 
názov a adresa centra 
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP), s ktorým sa zlučuje CPPPaP, IČO
Nový názov a adresa
centra poradenstva a prevencie (CPP), IČO 
Názov a adresa 
elokovaného pracoviska (EP)
Predpokladaný počet odborných zamestnancov
od 01.01.2023 Odbornú činnosť v CPP vykonávajú najmenej: jeden psychológ, jeden špeciálny pedagóg a traja odborní zamestnanci, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v kategórii psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg alebo logopéd. Namiesto znaku x zriaďovateľ uvedie číslo
1.
CPPPaP, ulica súpisné /orientačné číslo, obec, IČO
CŠPP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec, IČO
CPP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec Adresa nového CPP je totožná s adresou súčasného CPPPaP , IČO IČO nového CPP je totožné s IČO súčasného CPPPaP
EP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec Adresa EP je totožná s adresou súčasného CŠPP
x psychológ 
x špeciálny pedagóg
x liečebný pedagóg 
x sociálny pedagóg 
x logopéd
2.
CPPPaP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec, IČO
CŠPP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec
CPP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec Adresa nového CPP je totožná s adresou súčasného CPPPaP, IČO IČO nového CPP je totožné s IČO súčasného CPPPaP
EP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec Adresa EP je totožná s adresou súčasného CŠPP
x psychológ 
x špeciálny pedagóg
x liečebný pedagóg 
x sociálny pedagóg 
x logopéd
3.
CPPPaP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec, IČO
-
CPP, ulica súpisné/orientačné číslo, obec Adresa nového CPP je totožná s adresou súčasného CPPPaP, IČO IČO nového CPP je totožné s IČO súčasného CPPPaP 
-
x psychológ 
x špeciálny pedagóg
x liečebný pedagóg 
x sociálny pedagóg 
x logopéd


Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

Miesto a dátum   

	                                                                                                         					               ........................................................
                                                                 									  pečiatka a podpis zriaďovateľa

Poznámky: 

Zriaďovateľ si v tabuľke pridá riadky podľa potreby

Riadok č. 1 – CPPPaP sa zlúči s CŠPP s právnou subjektivitou
Riadok č. 2 – CPPPaP sa zlúči s CŠPP bez právnej subjektivity
Riadok č. 3 – CPPPaP sa nezlúči so žiadnym CŠPP

