
Odborné 
činnosti 
školského 
špeciálneho
pedagóga

Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk



2

Návrh - Odborných činnosti školského špeciálneho pedagóga

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk

ŠTANDARD - ODBORNÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 

Tento štandard obsahuje procesné štandardy pre odborné činnosti:
• prijatie a evidencia žiaka
• diagnostické činnosti školského špeciálneho pedagóga - individuálna odborná štarostlivosť a depistáž
• konzultácia v školskom prostredí
• poradenstvo v školskom prostredí
• reedukácia

ŠTANDARD - PRIJATIE A EVIDENCIA ŽIAKA  (individuálna odborná starostlivosť)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Evidencia 
žiadateľa o 
individuálnu 
odbornú 
starostlivosť

Iniciátorom pre poskytovanie odborných služieb školského špeciálneho pedagóga 
konkrétnemu žiakovi môžu byť: pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, odborný 
zamestnanec školského poradenského zariadenia. Zároveň môže poskytovanie odborných 
služieb iniciovať ZZ, žiak alebo členovia multidisciplinárneho tímu (napr.soc. kurátor, pediater).

Iniciátorom poskytovania služieb môže byť aj samotný školský  špeciálny pedagóg na 
základe depistáže (vlastnej alebo z CPPPaP), ktorý na začiatku školského roku zostavuje plán 
odborných činností v škole, prezentuje plánované odborné činnosti pedagogickým a odborným 
zamestnancom a informuje ZZ a žiakov školy.

Prvý kontakt sa uskutočňuje formou osobného, telefonického alebo písomného kontaktu.

ŠŠP zaeviduje žiadateľa a dôvod individuálnej odbornej starostlivosti do Evidenčnej knihy 
žiadateľov o odbornú starostlivosť a stanoví termín vstupného rozhovoru.

Žiadosť je zaznamenaná a obsahuje nasledovné údaje: 
•  žiadateľ – iniciátor žiadosti
•  dôvod žiadosti
• meno a priezvisko dieťaťa, jeho vek; meno a kontakt na zákonného zástupcu,  dôvod 

žiadosti, dátum prijatia žiadosti
• kto zaevidoval žiadosť – podpis ŠŠP

Posúdenie kompetencií školského špeciálneho pedagóga:
• vo vzťahu k prezentovanému problému žiaka
• cieľovej skupiny (vek, zdravotné postihnutie/znevýhodnenie)
• v prípade zistenia, že ide o stav, ktorý si vyžaduje krízovú intervenciu, postupuje sa podľa 

štandardu: Krízová intervencia
• pri zamietnutí prijatia žiaka – poskytnutie odôvodnenia, odporučenie na iné odborné 

pracovisko, poskytnutie adresy, kontaktných údajov

Písomný záznam do
Evidenčnej knihy žiadateľov  
o odbornú starostlivosť 
o prvom kontakte so 
žiadateľom/ klientom

 Prílohy
Evidenčná kniha 
žiadateľov o odbornú 
starostlivosť- 
v  písomnej / 
elektronickej podobe.
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ŠTANDARD - PRIJATIE A EVIDENCIA ŽIAKA  (individuálna odborná starostlivosť)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Vedenie 
vstupného 
rozhovoru

Ide o kladenie otázok s cieľom zistiť informácie o prezentovaných ťažkostiach, problémoch 
žiaka, prípadne popis situácie iniciátorom odbornej starostlivosti pre dieťa.
Preskúmava sa situácia žiaka a dôležitých faktorov. 

Na základe zistených vstupných informácií a  posúdení týchto faktorov je žiak prijatý do 
odbornej starostlivosti, alebo mu je poskytnuté odporúčanie vyhľadať iného odborníka/
poradenské zariadenie/ špecialistu a sú mu poskytnuté kontaktné údaje.

Školský špeciálny pedagóg môže konzultovať rozhodnutie o prijatí/neprijatí klienta do 
individuálnej odbornej starostlivosti s inými OZ, PZ školy v rámci podporného tímu na škole.

Pri zamietnutí žiadosti odporučíme žiakovi kontakt na iné poradenské zariadenie/iného 
odborníka/špecialistu.

Písomný záznam o prijatí 
alebo neprijatí žiaka do 
individuálnej 
Odbornej starostlivosti v 
Evidenčnej knihe žiadateľov

Zápis do registratúrneho 
denníka ako “Prijatie 
žiaka“ alebo „Zamietnutie 
žiadosti“, kontakt na iného 
odborníka

Prijatie klienta 
do individuálnej 
odbornej 
starostlivosti

Založí sa Osobný spis žiaka, zápis základných osobných údajov o žiakovi.
Zabezpečí sa Informovaný súhlas od ZZ/žiaka. 

Stanoví sa termín ďalšieho stretnutia.

Založený Osobný spis žiaka 
s prideleným evidenčným 
číslom

Podpísané tlačivo 
Informovaný súhlas žiakom/
rodičom/ZZ

 Prílohy
Osobný spis žiaka

Informovaný súhlas

INDIKÁTOR PRIJATIE A EVIDENCIA ŽIAKA  
Proces evidencie žiaka  a prijatie žiaka do individuálnej  odbornej starostlivosti školského špeciálneho pedagóga zahŕňa:  záznam do Evidenčnej knihy 
žiadateľov o odbornú starostlivosť, doloženie Informovaného súhlasu a založenie Osobného spisu žiaka.
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 
(Individuálna odorná starostlivosť)
Identifikácia  vývinových a individuálnych charakteristík dieťaťa špeciálno-pedagogickými prostriedkami, identifikácia špecifík vývinu žiaka  a socio-
kultúrneho kontextu vývinu žiaka

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Vedenie 
anamnestického 
rozhovoru

V úvodnej fáze sa rozhovorom a/alebo špecializovaným anamnestickým dotazníkom zisťuje 
anamnéza doterajšieho vzdelávania, zdravotná, školská a sociálna anamnéza a anamnéza 
problému  - príčiny vzniku, vývinu a trvanie problému/ťažkostí a identifikovanie protektívnych a 
rizikových faktorov životnej histórie žiaka.

Písomný záznam 
anamnestických údajov 
dieťaťa v Osobnom spise 
žiaka

Vyplnený Anamnestický 
dotazník

 Prílohy
Anamnestický dotazník

Vedenie 
diagnostického 
rozhovoru

Špeciálnopedagogický diagnostický rozhovor nadväzuje na zosnímanú anamnézu. Otázky sú 
kladené na priamu detekciu problému a vedú k stanoveniu predbežnej hypotézy.
Zisťujú sa informácie o žiakovi a jeho ťažkostiach/probléme, o histórii problému a doterajšie 
kroky smerujúce k riešeniu problému.
Zisťuje sa žiakova predstava o riešení ťažkostí/problému a prostredníctvom rozhovoru sa 
získava žiak pre spoluprácu.

Vykonáva sa analýza získaných informácií z dokumentácie  žiaka – lekárske správy, výsledky 
depistáže, pedagogická charakteristika, školské výstupy žiaka, správy z predchádzajúcich  
psychologických, špeciálnopedagogických a iných odborných vyšetrení.

Záznam o diagnostickom 
rozhovore v Osobnom spise 
žiaka

Založenie získanej 
dokumentácie o žiakovi do 
Osobného spisu

Predbežná 
hypotéza
a plán odbornej 
činnosti so 
žiakom 

V tomto kroku sa zostavuje koncepčný rámec ďalšej odbornej činnosti so žiakom:
• Podľa potreby sa realizuje komunikácia/konzílium v rámci MD tímu/Inkluzívneho tímu v 

škole.  
• Zostaví sa plán ďalšej odbornej starostlivosti alebo diagnostického vyšetrenia u ďalšieho 

odborníka (klinický psychológ, psychiater, lekár, školské poradenské zariadenie a i.).
• Žiakovi je pridelený Koordinátor klienta (ŠŠP, ŠP) vo vzťahu k ďalšej internej a externej 

odbornej starostlivosti.
• ŠŠP realizuje špeciálnopedagogickú diagnostiku realizovanú s cieľom identifikovať faktory 

ovplyvňujúce školské výkony a profesijný (kariérový) vývin žiaka.
• Koordinuje sa výber a realizácia špeciálnopedagogickej diagnostiky s CPPPaP a CŠPP, s cieľom 

vylúčiť duplicitu použitých metód, resp. validného využitia špeciálnopedagogických metód v 
danom čase.

Plán ďalšej odbornej 
starostlivosti poskytovanej 
žiakovi zaznamenaný do 
Osobného spisu

ŠŠP sa stáva koordinátorom 
ďalšej odbornej 
starostlivosti v rámci 
komunikácie so školou 
a ďalším (školským 
poradenským) zariadením.
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 
(Individuálna odorná starostlivosť)
Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Predbežná 
hypotéza
a plán odbornej 
činnosti so 
žiakom 

• Zostaví sa plán intervencie (individuálnej, skupinovej, prípadne v spolupráci s MD tímom  - 
školským psychológom., sociálnym pedagógom, logopédom, atď.).

Na základe analýzy nadobudnutých informácií o žiakovi sa formuluje predbežná hypotéza.
Žiak a ZZ sú oboznámení s plánom odbornej starostlivosti (termíny, zodpovední odborní 
zamestnanci). 

Záznam o pláne odbornej 
činnosti so žiakom v 
Osobnom spise žiaka

Výber a aplikácia 
diagnostických 
metód

Výber relevantných diagnostických metód a postupov.

Administrácia diagnostickej metódy/nástroja podľa štandardného diagnostického postupu 
(príručka, vzdelávanie, kurz, výcvik).

Písomný záznam o 
aplikovaných diagnostických 
metódach v Osobnom spise 
klienta

Vyhodnotenie 
a interpretácia 
diagnostických 
metód

Vyhodnotenie použitých diagnostických metód a nástrojov na základe
výsledkov predbežných zistení podľa štandardného postupu (príručka,
vzdelávanie, kurz, výcvik).

Interpretácia záverov na základe odborného úsudku zo získaných 
informácií (výsledky z diagnostického procesu, anamnézy, rozhovoru, 
pozorovania, pedagogickej charakteristiky, zdravotných záznamov, 
iných odborných  záznamov).

Vyhodnotené záznamové 
hárky založené v Osobnom 
spise klienta

Písomný záznam o 
diagnostickom závere

Vytvorenie diagnostických 
otázok ako podklad pre 
stretnutie MDT

Stretnutie MDT/
Inkluzívneho 
tímu na škole

Stretnutie multidisciplinárneho/inkluzívneho tímu zamerané na konzultovanie výsledkov zo 
špeciálnopedagogického diagnostického procesu a  stanovenie postupu následnej starostlivosti 
o žiaka.

Písomný záznam o MDT 
stretnutí a jeho  záveroch v 
Osobnom spise žiaka
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA 
(Individuálna odorná starostlivosť)
Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Plán následnej 
odbornej 
starostlivosti

V tomto kroku sa zostavuje koncepčný rámec následnej odbornej starostlivosti o žiaka:

Plánovanie následnej odbornej starostlivosti u ďalšieho OZ v škole (školský psychológ, školský 
logopéd, výchovný poradca, školský poradca, asistent učiteľa) alebo plánovanie diagnostického 
vyšetrenia u ďalšieho odborníka (klinický psychológ, lekár, psychiater, logopéd, školské 
poradenské zariadenie a iné.).

Zostavenie plánu intervencie (individuálnej, skupinovej, prípadne v spolupráci s MD tímom v 
škole (školský psychológ, sociálny pedagóg, logopéd, výchovný poradca, školský poradca).
Školský špeciálny pedagóg sa stáva koordinátorom žiaka v škole vo vzťahu k ďalšej internej a 
externej odbornej starostlivosti.

Záznam o pláne následnej 
odbornej starostlivosti o 
žiaka v Osobnom spise žiaka

Vedenie 
výstupného 
rozhovoru

Žiak/ZZ/pedagóg sú informovaní o diagnostických záveroch a následných opatreniach 
vyplývajúcich z týchto záverov.
Žiak/ a ZZ sú oboznámení s plánom následnej odbornej starostlivosti (druh odbornej 
starostlivosti, zodpovední OZ v škole, externí odborníci, príslušné poradenské zariadenia).

Písomný záznam o realizácii 
výstupného rozhovoru

Registrácia 
dokumentácie z 
diagnostického 
vyšetrenia

Školský špeciálny pedagóg eviduje, ukladá a zabezpečuje dokumentáciu z diagnostického 
vyšetrenia v zmysle registratúrneho poriadku a plánu platného pre školu.

Register dokumentácie 
z individuálnych 
diagnostických vyšetrení

INDIKÁTOR DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ - INDIVIDUÁLNA ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ

Štandard individuálnej diagnostickej činnosti školského špeciálneho pedagóga predstavuje mapovanie problému a stanovenie predbežného plánu 
intervenčného poradenského procesu. ŠŠP získal potrebné informácie - či už formou osobnej komunikácie so žiakom, ZZ alebo z prinesenej dokumentácie. 
Na základe týchto poznatkov prispôsobí svoju odbornú činnosť v rámci špeciálno-pedagogickej diagnostiky. 
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ŠTANDARD DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA  
(Depistáž)

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

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa 
a výber 
špeciálno-
pedagogických 
depistážnych 
metód

Vymedziť, zadefinovať, aký sledovaný jav chceme depistážou zistiť a aké budú hodnotiace 
kritériá, aká je cieľová skupina.
Cieľom depistáže je zistiť výskyt konkrétneho javu alebo javov
- výskyt neštandardnej úrovne sledovaných schopností – reči, gramotnosti, nadania a i.
ŠŠP stanovuje depistážny cieľ v spolupráci s inými OZ/PZ a /alebo  podporným tímom v škole.
Na základe depistážneho  cieľa sú vybrané metódy a nástroje depistáže.

Písomný záznam  o realizo-
vaní depistáže a vybraných 
depistážnych metódach v 
spisovom obale

Administrácia a 
vyhodnotenie 
depistážnych 
metód

Administrácia a vyhodnotenie depistážnych metód, nástrojov podľa štandardizovaného resp. 
štandardného postupu (príručka/vzdelávanie/ kurz/výcvik).

Záznamové hárky s vy-
hodnotením založené v 
spisovom obale

 Prílohy
Vyhodnotené 
záznamové hárky 
založené v spisovom 
obale.

Interpretácia 
výsledkov 
depistáže

Vyvodzovanie záverov na základe odborného úsudku zo získaných informácií (výsledky z 
depistážneho procesu, rozhovoru, pozorovania, pedagogickej charakteristiky, iných odborných 
záznamov).

Verifikovanie predbežnej hypotézy a diagnostického cieľa na základe získaných výsledkov z 
depistáže.

Interpretácia vedie:
• k nepotvrdeniu výskytu depistážneho javu u jednotlivca/skupiny a ukončeniu depistážneho 

procesu a k následnej konzultácii s rodičom/ZZ/pedagógom (individuálne, hromadne),
• k  potvrdeniu výskytu sledovaného javu u jednotlivca/skupiny a následnej konzultácie s 

rodičom/ZZ/PZ.  

Záznam o konzultácii s 
rodičom/ZZ/pedagógom, s 
MDT/Inkluzívnym tímom

Plán ďalšej 
odbornej 
starostlivosti

Školský špeciálny pedagóg zostavuje plán individuálnej odbornej starostlivosti 
(špeciálnopedagogická diagnostika, špeciálno-pedagogické poradenstvo, špeciálnopedagogická 
intervencia). 
Výsledky a plán konzultuje s MDT/Inkluzívnym tímom v škole, prípadne koordinuje ďalšiu 
odbornú starostlivosť v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami a ďalšími 
odborníkmi.

Záznam o ďalšom postupe 
odbornej starostlivosti
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ŠTANDARD DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ŠPECIÁLNEHO PEDAGÓGA  
(Depistáž)
Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Konziliárne 
stretnutie MDT/
Inkluzívneho 
tímu v škole

Stretnutie multidisciplinárneho/Inkluzívneho tímu zamerané na konzultovanie výsledkov z 
depistážneho procesu a plánovanie individuálnej odbornej starostlivosti.

Písomný záznam o konzili-
árnom stretnutí, závery v 
spisovom obale

Plán následnej 
odbornej starost-
livosti

Školský špeciálny pedagóg zostavuje plán individuálnej alebo skupinovej odbornej starostlivosti 
(diagnostika, poradenstvo, skupinová intervencia/ prevencia). Plán konzultuje s MDT v škole, 
prípadne koordinuje ďalšiu odbornú starostlivosť v spolupráci so školskými poradenskými 
zariadeniami a ďalšími odborníkmi.

Písomný záznam o pláne 
následnej odbornej starost-
livosti v spisovom obale

Registrácia 
dokumentácie z 
depistáže

Školský špeciálny pedagóg eviduje, ukladá a zabezpečuje dokumentáciu z depistáže v zmysle 
registratúrneho poriadku a plánu platného pre školu.

Register dokumentácie z 
prieskumov, depistáží a 
skupinových vyšetrení

INDIKÁTOR DIAGNOSTICKÁ ČINNOSŤ - DEPISTÁŽ

Záznamový hárok z depistážneho sledovania/vyšetrenia, záznam o konzultácii s rodičom/zákonným zástupcom/s pedagógom, MDT/Inkluzívnym tímom - 
dokumenty založené v spisovom obale, plán individuálnej/skupinovej odbornej činnosti
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ŠTANDARD KONZULTÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Konzultácia je odborná rada, vysvetlenie, ktoré objasňuje podstatné okolnosti, príčiny a súvislosti  skúmaných  javov.

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

 Konzultácia
(jednorazová)

Rozhovor (individuálny/ skupinový) so žiakom/žiakmi, rodičom/ZZ, asistentom učiteľa, VP, 
školským psychológom, PZ, OZ, lekárom, atď. s cieľom riešiť prezentovaný problém, situáciu, 
alebo inú prezentovanú špecifickú potrebu.

Priebeh konzultácie:
• zozbieranie informácií
• zadefinovanie problému
• vymedzenie cieľov 
• preskúmanie riešení
• nastavenie stratégií a plán ďalšieho postupu.

Písomný záznam z 
konzultácie

Písomný záznam do 
Osobného spisu žiaka

 Prílohy
Generálny súhlas 
školy s výchovno-
vzdelávacím procesom

Konzultácia 
(opakovaná) 

Facilitovanie zmeny, zhodnotenie, pomenovanie faktorov vedúcich k riešeniu problémovej 
situácie, poskytnutie vhľadu, podpory  alebo spätnej väzby.

Záznam z konzultácie, 
záznam z vyhodnotenia, 
spätná väzba

Konziliárna 
konzultácia

Konzultácia členov multidisciplinárneho tímu na škole a ďalších zainteresovaných OZ (z 
CPPPaP, CŠPP), PZ, žiakov, ZZ s cieľom zmapovať situáciu žiaka, identifikovať príčiny problému, 
ochranné a rizikové faktory, zostaviť plán odbornej činnosti jednotlivých zložiek MDT, ustanoviť 
koordinátora žiaka.

Záznam z konzultácie
Záznam o koordinátorovi 
žiaka

Indikátor KONZULTÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ

Školský špeciálny pedagóg uskutočnil jednorazový  alebo opakovaný individuálny rozhovor so žiakom, ZZ, učiteľom, asistentom učiteľa, 
VP, členom odborného multidisciplinárneho  tímu, prípadne inými konziliárnymi odborníkmi so záznamom obsahujúcim zadefinovanie problému, 
identifikáciu faktorov a plán postupu. Pri konziliárnej konzultácii môže byť ustanovený koordinátor žiaka.
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ŠTANDARD PORADENSTVO V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Cieľom poradenstva v školskom prostredí je podpora a systematické nastavenie účinných krokov starostlivosti o klienta. 
Prebieha formou odborných konzultácií s klientom/rodičom/ZZ, s pedagogickými/odbornými zamestnancami a môže prebiehať aj na 
úrovni zapojenia MDT. 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Vedenie 
vstupného 
rozhovoru

Vstupným rozhovorom školský špeciálny pedagóg zisťuje povahu ťažkostí/problémov klienta 
(žiak, rodič, ZZ, PZ, OZ, MDT školy) a indikuje potrebu poradenskej starostlivosti.
Ak zo vstupného rozhovoru vyplynie potreba odborného poradenstva,  školský špeciálny 
pedagóg plánuje spolu s klientom ďalší poradenský postup.  

Písomný záznam do 
Evidenčnej knihy žiadateľov 
o odbornú starostlivosť 
o prvom kontakte so 
žiadateľom/klientom.

Založenie Osobného spisu 
klienta

Stanovenie cieľa 
a vytvorenie 
kontraktu

Na základe dostupných informácií a údajov získaných z diagnostického procesu formou – 
vstupný rozhovor/konzultácia, anamnestický rozhovor, výstup zo špeciálnopedagogického 
diagnostického procesu (depistáž,  špeciálnopedagogická. diagnostika),  informácie školského 
odborného tímu, diagnostickej správy zo školského poradenského zariadenia a iných zdrojov, 
sú stanovené ciele poradenstva.

Ak je podľa potrieb žiaka (rodiny, ZZ) indikovaná požiadavka sieťovania odborníkov, 
ŠŠP implementuje do poradenského procesu aj  možnosť konziliárnych stretnutí 
multidisciplinárneho tímu).

Spoločný cieľ žiaka a školského špeciálneho pedagóga je zadefinovaný v poradenskom 
kontrakte ústne alebo písomne. V priebehu poradenstva sa môže spoločný cieľ meniť podľa 
potrieb žiaka (rekontraktovanie).

Poradenský kontrakt obsahuje: cieľ poradenstva, počet a frekvenciu stretnutí, metódy 
práce, dohodnuté špecifické podmienky poradenstva, informovanie/ komunikáciu so ZZ 
prípadne treťou stranou (OZ, PZ), zapojenie MDT a ďalších odborníkov,  spôsob ukončenia a 
vyhodnotenia poradenstva.

Záznam o stanovení cieľa v 
Osobnom spise žiaka
Informovaný súhlas klienta/
ZZ

Záznam o poradenskom 
kontrakte

 Prílohy
Informovaný súhlas

Vytvorenie plánu 
poradenského 
postupu

Zostavenie plánu poradenského postupu, foriem a metód, zadefinovanie čiastkových cieľov, 
nastavenie spolupráce s multidisciplinárnym tímom.

Záznam o realizovaných 
poradenských postupoch  v 
Osobnom spise žiaka
Záznam o pláne 
konziliárnych stretnutí
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ŠTANDARD PORADENSTVO V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Realizácia 
poradenského 
procesu

Realizácia poradenského procesu s využitím metód poradenstva. So zámerom dosahovať 
poradenské ciele a napĺňať poradenský kontrakt v úzkej spolupráci so školským MDT. 

Záznam o konziliárnych 
stretnutiach v Osobnom 
spise žiaka

Vyhodnotenie a
ukončenie 
poradenstva

Priebežná evalvácia a záverečné vyhodnotenie poradenského procesu v školskom prostredí 
sleduje naplnenie cieľov.  

Pri vyhodnocovaní poradenského procesu môžeme dospieť k záverom:
• úplné naplnenie cieľov poradenstva a ukončenie,
• čiastočné naplnenie cieľov – úprava plánu odbornej starostlivosti, v spolupráci s MDT alebo 

ďalšími externými odborníkmi (OZ,PZ ),
• nenaplnenie cieľov – identifikácia prekážok, príčin – zmena poradenského kontraktu, zmena 

poradenského postupu alebo ukončenie s odporúčaním ďalšej odbornej starostlivosti, 
s možným rozšírením MDT v podmienkach školy alebo OZ, PZ, špecifického školského 
zariadenia.

Na základe záveru z vyhodnotenia poradenského procesu sa ukončuje poradenský proces 
záverečnou konzultáciou so žiakom, prípadne ZZ, OZ alebo PZ školy.

Ukončenie poradenstva môže byť na žiadosť klienta/ZZ.

Záznam o naplnení 
kontraktu a o ukončení v 
Osobnom spise žiaka

Kvalitatívne zhodnotenie, 
spätná väzba, subjektívne 
zhodnotenie zo strany žiaka 
/rodiča/ZZ

Záznam o novom kontrakte

Registrácia 
dokumentácie  z 
poradenstva

Školský špeciálny pegadóg eviduje, ukladá a zabezpečuje dokumentáciu z poradenstva v zmysle 
registratúrneho poriadku a plánu platného pre školu.

Register dokumentácie z 
poradenstva

INDIKÁTOR PORADENSTVO V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Školský špeciálny pedagóg si na základe individuálnych rozhovorov a všetkých dostupných informácií (so žiakom, rodičom/ZZ, učiteľom, asistentom učiteľa, 
VP, MDT, prípadne inými konziliárnymi odborníkmi) stanovil špeciálnopedagogické poradenské ciele, uzatvoril poradenský kontrakt so žiakom a dohodol sa 
s ním na individuálnom pláne poradenskej starostlivosti. Po zrealizovaní a vyhodnotení plánu je poradenský proces ukončený.
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ŠTANDARD - REEDUKÁCIA

Cieľom reedukácie je špeciálno-pedagogickými  metódami eliminovať,  rozvíjať  a naprávať porušené funkcie a činnosti, prípadne korigovať diagnostikovaný 
problém v rámci vývinu dieťaťa, jeho školských zručností a vedomostí, ktorý bol  dôvodom vstupu klienta do odbornej starostlivosti ŠSP

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Vedenie vstupnej 
konzultácie

Pre potreby zahájenia procesu reedukácie je potrebné stretnutie s rodičom a žiakom. Na 
základe predchádzajúcej diagnostiky a syntézy doteraz nadobudnutých informácií o žiakovi je 
oboznámený žiak a jeho ZZ o možnostiach poskytovanej starostlivosti. Žiak je motivovaný pre 
spoluprácu.

Písomný záznam v 
Osobnom spise žiaka

Stanovenie 
reedukačného 
cieľa

Pri vstupnej konzultácii je spoločne s klientom stanovený reedukačný cieľ a zadefinovaná 
následná starostlivosť. Žiak/ZZ je oboznámený s  časovým a obsahovým plánom  reedukácie.

Výber 
špecifických 
vhodných 
reedukačných 
metód

Na základe stanoveného reedukačného cieľa vyberáme metódy v závislosti od možností  školy, 
príslušného poradenského zariadenia, žiakových potrieb a  možností.

Vypracovanie 
reedukačného 
plánu

Naplánovanie použitia zvolených metód, frekvencie reedukačných. stretnutí, kontrolných 
krokov a kompetencií zapojených (OZ, ZZ, žiak)

Individuálny plán odbornej 
starostlivosti v Osobnom 
spise žiaka

Realizovanie 
odbornej 
intervencie

Realizácia naplánovaných metód. Písomný záznam v 
Osobnom spise žiaka
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ŠTANDARD - REEDUKÁCIA

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Kompetenčný rámec - Školský špeicálny pedagóg, supervízor, priamy nadriadený

Evaluácia 
reedukačného 
procesu

Prehodnotenie účinku. Výsledkom môže byť ukončenie reedukácie, pokračovanie, zmena 
metód alebo odporúčanie inej odbornej starostlivosti. 

Do procesu evalvácie môže byť prizvaný ďalší odborný zamestnanec pre objektívnejšie 
posúdenie účinku alebo pre usmernenie použitia metód, postupov apod. Forma: konzílium, 
supervízia, intervízia, príp. iná.

Pri evalvácií sa môže dospieť k potrebe pozmeniť reedukačný cieľ, reedukačný plán, alebo 
ukončiť reedukáciu z dôvodu naplnenia potrieb žiaka. Ďalšou možnosťou je, že žiak aktuálne 
potrebuje doplniť starostlivosť aj o iné odborné činnosti – rediagnostika, terapia, poradenstvo.

Písomný  záznam v 
individuálnom pláne 
odbornej starostlivosti v 
Osobnom spise žiaka

Vedenie 
výstupnej 
konzultácie

Výstupná konzultácia je vzájomnou spätnou väzbou pre žiaka, rodiča/ZZ o priebehu 
reedukácie. Je možné  vykonať ju aj priebežne, počas procesu reedukácie. Prípadne uskutočniť 
výstupnú konzultáciu po procesnom kroku evalvácie ako celkovú spätnú väzbu. Výstupná 
konzultácia má obsahovať následné odporúčania.

Písomný záznam 
o odporúčaniach 
dokumentácii žiaka

INDIKÁTOR REEDUKÁCIA
Indikátorom reedukácie je vstupná konzultácia, ktorá vedie školského špeciálneho pedagóga k stanoveniu reedukačného cieľa, výberu reedukačných 
metód. Podstatnou časťou reedukácie je evalvácia procesu a spätná väzba žiakovi / ZZ pri výstupnej konzultácii.


