
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 

 

VÚDPaP 

Bratislava, 2020 

 

Doplňujúce usmernenia                     

pre prácu s klientmi      

v núdzovom režime                    

pre poradenské zariadenia- 

posudzovanie školskej spôsobilosti 
 



Milé kolegyne, kolegovia, 

v tomto období v bezkrízovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania 

„školskej spôsobilosti“. Na základe vašich otázok prinášame niekoľko informácií a možných 

riešení aj v čase, keď nie je možné diagnostikovať samotné deti.   

 Vychádzame primárne zo zákonného usmernenia, že každý rodič, resp. zákonný 

zástupca s trvalým pobytom na území SR je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 

2020 šiesty rok života, do prvej triedy základnej školy. Táto povinnosť sa viaže na zápis 

do školy v lokalite, kde má dieťa trvalý pobyt (tzv. spádová škola) alebo do inej školy 

vybranej zákonným zástupcom. 

 Zverejnite informácie o postupe prihlasovania detí do ZŠ v spolupráci so ZŠ radšej 

duplicitne, aby bolo viac zdrojov pre rodičov. 

 Základné školy zverejňujú na svojich stránkach online prihlášky, ich súčasťou sú aj otázky 

týkajúce sa spôsobilosti detí, ktoré má posúdiť rodič a zaznamenať do prihlášky. 

 V tejto fáze môžete byť v kontakte s riaditeľmi ZŠ vo vašej spádovej oblasti 

a komunikovať s nimi o počte zaslaných prihlášok a prípadných problémoch.  

 Pre deti s normálnym psychickým a fyzickým vývinom, nie je pre prijatie do školy 

potrebná žiadna, ani skríningová diagnostika školskej spôsobilosti. 

 

Vyšetrenie školskej spôsobilosti je potrebné, ak: 

 

- rodič žiada vyšetrenie dieťaťa so ŠVVP 

- rodič žiada o odklad povinnej školskej dochádzky 

- rodič žiada o predčasné zaškolenie  

 

Na základe usmernenia ministra školstva (zo dňa 26.3. 2020): 

http://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/zapis-do-zs-a-ms/ 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

doloží  vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania 

rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020. 

 2. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej 

dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného 

lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, 

najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania. 

 3. Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky 

výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného 

zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude 

vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne. 

 



Ako postupovať: 

 

- diagnostiku týchto detí realizovať obvyklým spôsobom na základe žiadosti rodiča po ukončení 

karanténnych opatrení,  

-  na vašich webstránkach odporúčame informovať rodičov, že na vyšetrenia detí v súvislosti 

s nástupom do 1. ročníka ZŠ (v súvislosti s OPŠD, ŠVVP) nie je možné testovanie školskej 

pripravenosti a že vyšetrenia zrealizujete po ukončení karanténnych opatrení kvalifikovaným 

postupom, 

 

- všetky ostatné diagnostické postupy (neštandardizované online skríningy školskej 

spôsobilosti, skríningy realizované v januári) nespĺňajú odborné kritériá diagnostiky, na základe 

ktorých by bolo možné dať zodpovedné písomné odporúčanie na odklad, predčasné 

zaškolenie, resp. diagnostiku ŠVVP dieťaťa.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave 6.4.2020 


