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ŠTANDARD – DEPISTÁŽ 

Depistáž je aktívne a cielené vyhľadávanie javov s cieľom identifikovať rizikové faktory u detí a tým im zabezpečiť včasnú odbornú pomoc. 

Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Odborný 
zamestnanec

Evidovanie 
žiadosti o 
realizovanie 
depistáže

Materská/základná/stredná škola (ďalej MŠ, ZŠ, SŠ) v územnej pôsobnosti poradenského 
pracoviska môže  požiadať o vykonanie depistáže. Táto žiadosť je zaznamenaná do 
Registratúrneho denníka, posúdi sa povaha žiadosti a stanoví termín uskutočnenia depistáže. 
Žiadosť môže byť zamietnutá, ak poradenské zariadenie nedisponuje odborníkom na jav, na 
ktorý má byť depistáž zameraná.

Zároveň poradenské zariadenie vytvára Ponukový list pre MŠ a ZŠ, v rámci ktorého sú 
pomenované možnosti realizovania depistáže. 

Poradenské zariadenie eviduje do registratúrneho denníka, akému školskému zariadeniu a v 
akom termíne bol Ponukový list odoslaný. Pri odozve na Ponukový list s prejaveným záujmom 
o realizovanie depistáže sa stanoví termín vykonania depistáže.

Záznam do registratúrneho 
denníka

Ponukový list

 Prílohy
Žiadosť školského 
zariadenia (MŠ, ZŠ, 
SŠ) o depistážne 
vyšetrenie

 Prílohy
Ponukový list

Odborný 
zamestnanec v 
spolupráci s MD 
tímom školského 
zariadenia

Stanovenie cieľa 
depistáže

V spolupráci ZŠ/MŠ/SŠ a jeho podporným multidisciplinárnym tímom s poradenským 
zariadením sa určí cieľ depistáže. Spoločne sa zadefinuje depistážny jav a stanovia sa 
empirické kritériá.

Cieľom depistáže môže byť zistenie výskytu: 
• nežiaducich, patologických foriem správania
• neštandardnej úrovne sledovaných schopností - reči, gramotnosti, nadania a iné

Podľa charakteristiky javu depistáž môže byť:
• pedagogická
• psychologická
• špeciálnopedagogická
• liečebnopedagogická
• sociálnopedagogická
• logopedická

V koordinácii s MŠ/ZŠ/SŠ sú rodičia/ zákonní zástupcovia (ďalej ZZ) informovaní o plánovanej 
depistáži, dochádza k objasneniu cieľa depistáže a ponuke účasti na depistáži. MŠ/ZŠ/SŠ 
následne zabezpečí informované súhlasy rodičov/ZZ s realizovaním depistáže.

Písomný záznam cieľa 
depistáže s popisom cieľovej 
skupiny založený do spisové-
ho obalu

Informovaný súhlas založe-
ný do spisového obalu 

 Prílohy
Informovaný súhlas 
klienta/ZZ s realizáciou 
depistážneho 
vyšetrenia

Výber  
depistážnych 
metód a 
nástrojov

Na základe stanoveného cieľa depistáže sa uskutoční výber relevantných depistážnych metód 
a nástrojov.

Písomný záznam o vy-
braných depistážnych 
metódach a nástrojoch v 
spisovom obale
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Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Administrácia 
depistážnych 
metód a 
nástrojov

Uskutoční sa administrácia vybraných relevantných depistážnych metód a nástrojov.
Depistážne metódy a nástroje sú aplikované podľa štandardného  postupu (príručka, 
vzdelávanie, kurz, výcvik). 

Záznamové hárky 
depistážnych metód a 
nástrojov založené v 
spisovom obale

Vyhodnotenie
depistážnych 
metód a 
nástrojov

Vyhodnotenie použitých depistážnych metód a nástrojov podľa štandardného postupu 
(príručka, vzdelávanie, kurz, výcvik). 

V špecifických prípadoch (napr. SZP, MRK a iné) môže byť vyhodnotenie depistážnych metód 
a nástrojov parciálne alebo nemusí obsahovať štandardný hodnotiaci postup. 

Vyhodnotené záznamové 
hárky depistážnych metód 
a nástrojov založené v 
spisovom obale

Interpretácia 
výsledkov 
depistáže

Vyvodzovanie záverov na základe odborného úsudku OZ zo získaných informácií (výsledky z 
depistážneho procesu, rozhovoru, pozorovania, pedagogickej charakteristiky, zdravotných 
záznamov, iné odborné záznamy, ktoré poskytol ZZ, člen podporného multidisciplinárneho 
tímu na MŠ/ZŠ/SŠ). 

Verifikuje sa cieľ depistáže na základe získaných výsledkov z depistáže.
Interpretácia výsledkov depistáže môže viesť:
•  k potvrdeniu výskytu depistážneho javu u jednotlivca/skupiny a následnej konzultácii s 

rodičom/ZZ/pedagógom/školským odborným zamestnancom multidisciplinárneho tímu, 
ktorá je zameraná na zhodnotenie výsledkov depistáže a stanovenie odporúčaní pre 
zahájenie ďalšej odbornej starostlivosti

•  k nepotvrdeniu výskytu depistážneho javu u jednotlivca/skupiny, následnej konzultácii 
s rodičom/ZZ/pedagógom/školským odborným zamestnancom multidisciplinárneho 
tímu, ktorá je zameraná na zhodnotenie výsledkov depistáže a ukončenia depistážneho 
procesu,

•  k doplneniu zisťovania depistážneho javu prostredníctvom ďalších metód a nástrojov 
alebo zmeny cieľa depistáže.  

Záznam o konzultácii 
výsledkov depistáže so ZZ/
pedagógom/
školským odborným/MD 
tímom alebo písomná 
správa z depistáže, v 
ktorej sú zhrnuté výsledky 
depistáže a opatrenia 
následnej odbornej 
starostlivosti.
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Kompetenčný
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Výstupná 
konzultácia o 
interpretácii 
výsledkov 
depistáže a 
formulácia 
ďalších opatrení

V rozhovore s rodičom/ZZ/pedagogickým zamestnancom/ v multidisciplinárnom tíme sa 
skonzultujú zistené informácie a interpretácie nadobudnutých výsledkov z depistáže.

Táto konzultácia môže prebiehať osobne alebo dištančne. 

V rozhovore sa formulujú možnosti a následná odborná starostlivosť nastavená na účinnú 
podporu dieťaťa/žiaka a jeho potrieb identifikovaných počas depistáže.

Naplánuje sa realizácia následnej odbornej starostlivosti (diagnostiky/prevencie/inej 
intervencie).

Na základe súhlasu ZZ sa dieťa následne stáva klientom poradenského zariadenia a ďalej sa 
postupuje podľa procesného štandardu Príjem a Evidencia klienta.

Na základe súhlasu školy sa trieda ako sociálna skupina, prípadne iná organizačná 
alebo prirodzená sociálna skupina, stáva klientom poradenského zariadenia/ školského 
preventívneho intervenčného tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg, liečebný 
pedagóg).

Záznam o navrhovaných 
ďalších opatreniach  a 
odbornej starostlivosti v 
spisovom obale

INDIKÁTOR DEPISTÁŽ
Po ukončení depistáže zostáva v spisovom obale : vyhodnotený záznamový hárok z depistážneho vyšetrenia, záznam o konzultácii s rodičom/ZZ/pedagógom/školským 
odborným/multidisciplinárnym tímom, dokumenty (podporné dokumenty, ktoré dodal ZZ/pedagóg/multidisciplinárny tím) založené v spisovom obale.


