
Podmienky zaradenia dieťaťa do Integrovanej skupiny detí predškolského 

veku a do Diagnosticko-terapeutických skupín 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

Základnou filozofiou zaraďovania detí do ISKY je myšlienka inkluzívneho modelu nielen vo 

výchove a vzdelávaní, ale najmä v presvedčení, že všetci ľudia sú si rovní v dôstojnosti 

a právach. ISKA je skupina detí v predškolskom veku, ktorej režim sa podobá bežnej     

materskej škole, avšak nie je zaradená do siete škôl a školských zariadení SR a vzdelávací 

proces tu prebieha podľa modifikovaného ISCED 0. Jedná sa o jednu skupinu detí vo veku 

od 3 do 6 rokov, v ktorej je za účelom experimentálneho vzdelávania v jednej spoločnej 

triede aj 4-5 detí so špeciálnymi potrebami.

Máte záujem umiestniť Vaše dieťa do našej Integrovanej skupiny detí predškolského veku? 

Dieťa sa do ISKY zaraďuje na základe písomnej žiadosti rodiča, ktorú predloží 

riaditeľovi VÚDPaP prostredníctvom prijatia pošty na sekretariáte, príp. poštou. 

Formulár žiadosti o zaradenie dieťaťa do ISKY je k dispozícii v prijímacej kancelárii 

DCVV, priamo v priestoroch ISKY.   

Čo je to Integrovaná skupina detí predškolského veku 

(ISKA)? 



 Podmienky zaradenia dieťaťa do ISKY 

Vedúci Detského centra pre vzdelávanie a výskum VÚDPaP si vyžiada potvrdenie 

o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Zaradením do

tejto skupiny sa dieťa zároveň stáva klientom Detského centra pre vzdelávanie

a výskum (DCVV). 

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), môže byť 

zaradené do Diagnosticko-terapeutickej skupiny v prípade, že je klientom DCVV 

a bude mať odporúčanie od niektorého odborníka z tohto zariadenia. 

Podmienkou zaradenia dieťaťa so ŠVVP do ISKY je predchádzajúce prijatie do     

Diagnosticko-terapeutickej skupiny, ako aj odsúhlasenie zaradenia dieťaťa zo strany 

celého multidisciplinárneho tímu. 

Do ISKY sa deti zaraďujú po zvážení individuálnych potrieb dieťaťa a rodiny. 

Zaraďujú sa sem deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, tiež s dodatočne 

odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili 5. rok. 

ŠVVP nie sú podmienkou ani prekážkou zaradenia do ISKY. 

Z dôvodu ľahšej adaptácie je možné zaradiť dieťa do ISKY na čas adaptačného pobytu, 

počas ktorého rodič privádza dieťa do skupiny na rôzne dlhý čas. V priebehu     

adaptácie rodič spolupracuje s pedagogickými odbornými zamestnancami. Ak má 

dieťa problém s adaptáciou, môže byť po dohode s vedúcou DCVV jeho dochádzka 

na čas prerušená. 

Máte záujem o zaradenie Vášho dieťaťa do Diagnosticko-teraputickej skupiny? 

Do skupiny je možné zaradiť deti vo veku od 3 do 6 rokov, ktoré sú klientmi DCVV. 

Deti sa do skupiny môžu zaradiť na základe odporúčania odborníka z DCVV, ktorého 

navštevujú. 

Po zvážení individuálnych potrieb a schopností dieťaťa, tiež s ohľadom na jeho     

zdravotný stav sú deti zaraďované na rôzne dlhý pobyt (hodinový, niekoľkohodinový, 

4-hodinový, poldenný, poldenný jedenkrát za týždeň, alebo poldenný viackrát za

týždeň). 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte priamo Detské centrum pre vzdelávanie a výskum 
na tel. čísle: 02/44 88 16 49 alebo sekretariát VÚDPaP na tel. čísle: 02/43 42 09 73. 

VÚDPaP, Cyprichova 42, 831 53 Bratislava 

tel: 02/4488 1649, 02/4342 0973, e-mail: vudpap@vudpap.sk 


