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ŠTANDARD - SOCIÁLNY PEDAGÓG V ŠKOLE

Tento štandard obsahuje: 
• štandard prijatie a evidencia klienta
• diagnostické činnosti
• konzultácia a poradenská činnosť
• prevencia

ŠTANDARD PRIJATIE A EVIDENCIA KLIENTA (Individuálna odborná starostlivosť)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Realizovanie 
úvodného 
kontaktu

Iniciátorom pre poskytovanie odborných služieb školského sociálneho pedagóga žiakovi môžu 
byť:
•  pedagogický alebo odborný zamestnanec školy, 
•  odborný zamestnanec zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP, CŠPP), 
•  ZZ, 
•  žiak, 
•  ÚPSVaR, 
•  podporný multidisciplinárny tím na škole,
•  MD tím,
•  sociálny pedagóg. 

Sociálny pedagóg na začiatku školského roku zostavuje plán odborných činností, prezentuje 
tieto činnosti pedagogickým a odborným zamestnancom a informuje o nich ZZ a žiakov školy. 
Plánované odborné činnosti zosúlaďuje a koordinuje s multidisciplinárnym tímom na škole a s 
ponukou služieb CPPPaP.

Prvý kontakt sa uskutočňuje formou: osobného, telefonického, písomného alebo 
elektronického kontaktu, ktorý bude zaznamenaný do Formuláru prvého kontaktu. 

Formulár prvého kontaktu obsahuje: 
•  meno a priezvisko žiaka, jeho vek, 
•  meno, priezvisko a kontakt na zákonného zástupcu,  
•  dôvod žiadosti, 
•  dátum prijatia žiadosti,
•  termín úvodného stretnutia. 

Formulár prvého kontaktu
 Prílohy

Formulár prvého 
kontaktu pre žiaka 

Vedenie 
vstupného 
rozhovoru

Kladenie otázok s cieľom zistiť informácie o prezentovaných ťažkostiach, problémoch, prípadne 
popis situácie iniciátorom odbornej starostlivosti pre žiaka.

Prijatie žiaka: 
Na základe zistených vstupných informácií a  posúdení týchto faktorov je žiak prijatý do 
odbornej starostlivosti, alebo kontaktujeme príslušné zariadenie/odborníka a ponúkame 
možnosť súčinnosti pri kontaktovaní.  

Zápis do evidencie žiakov 
o prijatí žiaka do odbornej 
starostlivosti

Zápis do formulára prvého 
kontaktu o distribúcii žiaka 
do odbornej starostlivosti 
iného odborníka/inštitúcie

 Prílohy
Kniha evidencie žiakov 
prijatých do odbornej 
starostlivosti
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ŠTANDARD PRIJATIE A EVIDENCIA KLIENTA (Indindividuálna odborná starostlivosť) 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Príjem klienta Zabezpečenie Informovaného súhlasu. Do 18 rokov podpisuje ZZ žiaka.

Po získaní Informovaného súhlasu založenie Osobného spisu žiaka, zápis základných údajov o 
žiakovi.

Stanovenie termínu ďalšieho stretnutia.

Podpísaný Informovaný 
súhlas 

Založený Osobný spis žiaka

 Prílohy
Informovaný súhlas 

 Prílohy
Osobný spis žiaka

INDIKÁTOR PRIJATIE A EVIDENCIA KLIENTA 
Proces prijatia žiaka do odbornej starostlivosti zahŕňa: zaevidovanie Formulára prvého kontaktu, podpísanie Informovaného súhlasu, založenie Osobného 
spisu žiaka, prípadne záznam o distribúcii žiaka k inému odborníkovi/inštitúcii.



4

Návrh - Odborné činností sociálneho pedagóga v škole

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

ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE  (Individuálna odborná starostlivosť)

Identifikácia  individuálnych charakteristík žiaka soc. pedagogickými prostriedkami, identifikácia a analýza sociokultúrneho prostredia, identifikácia špecifík 
sociálneho vývinu, sociálneho učenia a správania sa žiaka. 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Vedenie 
anamnestického 
rozhovoru

V úvodnej fáze sa rozhovorom a/alebo anamnestickým dotazníkom zisťuje: osobná  a rodinná 
anamnéza v kontexte doterajšej výchovy a vzdelávania, školská,  sociálna anamnéza a 
anamnéza problému  - príčiny vzniku, vývinu a udržiavania problému/ťažkostí a identifikovanie 
protektívnych a rizikových faktorov životnej histórie žiaka.

Písomný záznam 
anamnestických údajov v 
Osobnom spise žiaka 

Vyplnený anamnestický 
dotazník

 Prílohy
Osobný spis žiaka

 Prílohy
Anamnestický dotazník

Mapovanie 
správania žiaka 

Soc. pedagóg využíva: 
•  depistážne dotazníky mapujúce správanie v škole, v rodine (zoznam ťažkostí v správaní v 
škole, rodine), 
•  sociometrický dotazník (vzťahy v triede, pozícia/rola v triede),
•  pedagogická charakteristika od vyučujúcich, 
•  rozhovory so ZZ, učiteľmi, spolužiakmi,
•  dokumentáciu, napr. lekárske správy, správy z ÚPSVaR, správy z CPPPaP, CŠPP (všetky kópie 
odbornej dokumentácie poskytnuté so súhlasom ZZ.).

Vyplnené depistážne 
dotazníky, sociometrický 
dotazník, pedagogická 
charakteristika žiaka

Vedenie 
diagnostického 
rozhovoru

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.

Analýza 
dokumentov

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

Založenie dokumentácie o 
žiakovi do Osobného spisu
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE  (Individuálna odborná starostlivosť)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Predbežná 
hypotéza
a koncepčný 
rámec

Na základe analýzy nadobudnutých informácií o žiakovi sa formuluje predbežná hypotéza.

V tomto kroku sa zostavuje koncepčný rámec ďalšej odbornej činnosti s klientom:
• Podľa potreby sa realizuje komunikácia/konzílium v rámci MD tímu v škole za účasti 

Koordinátora klienta alebo sa ustanoví Koordinátor klienta 
• Rámcové naplánovanie ďalšieho postupu, napr. diagnostiky, v prípade potreby naplánovanie 

diagnostického vyšetrenia u ďalšieho odborníka (školský psychológ, školský špeciálny 
pedagóg, klinický psychológ, psychiater, lekár, školské poradenské zariadenie a i.)

• Pedagogická, sociálno-pedagogická diagnostika s cieľom identifikovať faktory ovplyvňujúce 
osobnostný, kognitívny, profesijný (kariérový) a sociálny vývin žiaka 

• Zostavenie plánu intervencie (individuálnej, skupinovej, prípadne v spolupráci s MDT)

Žiak a ZZ sú oboznámení s plánom ďalšieho postupu (termíny, zodpovední odborní 
zamestnanci a i.) 

Záznam do Osobného spisu 
žiaka o: 

• stanovenej predbežnej 
hypotéze

• pláne ďalšieho postupu
• pláne intervencie 

Stanovenie Koordinátora 
klienta 

Sociálno-
pedagogická
diagnostika

Výber, 
administrácia, 
vyhodnotenie 
a interpretácia 
diagnostických 
nástrojov/metód

Výber relevantných diagnostických metód podľa charakteristiky problému/predbežnej 
hypotézy (diagnostika správania, sociálnych vzťahov žiaka - v rodine, v škole, v širšom 
sociálnom prostredí -  diagnostika sociálno-patologických javov u žiaka, identifikácia rizikových 
oblastí v živote žiaka).

Administrácia diagnostickej metódy alebo nástroja.

Vyhodnotenie použitých diagnostických metód a nástrojov.

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

Stanovenie ďalšieho odborného postupu / v prípade potreby stretnutie MD tímu/inkluzívneho 
tímu zamerané na konzultovanie výsledkov z diagnostického procesu. Vypracovanie plánu 
odbornej starostlivosti.

V rozhovore so žiakom a ZZ poskytnutie informácie o záveroch z diagnostiky a o ďalších 
opatreniach na základe diagnostických záverov.

Písomný záznam o 
vybraných diagnostických 
metódach v Osobnom spise 
žiaka

Vyhodnotené záznamové 
hárky založené v Osobnom 
spise žiaka

Plán odbornej starostlivosti 
Základný rámec ďalšieho 
odborného postupu

Písomný záznam o 
konzultácii v Osobnom spise 
žiaka
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE  (Individuálna odborná starostlivosť)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Konziliárne 
stretnutie MD  
tímu v škole
(voliteľné)

Stretnutie multidisciplinárneho tímu zamerané na konzultovanie výsledkov z diagnostického 
procesu a  stanovenie ďalšieho postupu.

Záznam o konziliárnom 
stretnutí, závery v Osobnom 
spise žiaka.

INDIKÁTOR DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE - INDIVIDUÁLNA ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ 
Záznamový hárok z depistážneho sledovania/vyšetrenia, záznam o konzultácii so ZZ, s pedagógom, MD tímom - dokumenty založené v spisovom obale, 
plán individuálnej odbornej činnosti.
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ŠTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE (Depistáž a skupinová diagnostika)

Identifikácia individuálnych charakteristík dieťaťa soc. pedagogickými prostriedkami, identifikácia a analýza sociokultúrneho prostredia, identifikácia 
špecifík sociálneho vývinu, sociálneho učenia a správania sa žiaka.

DEPISTÁŽ (screening) - aktívne vyhľadávanie výskytu nežiaducich, patologických foriem správania a výskytu sociálno-patologických javov v cieľavedome 
zvolenej skupine. 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa
a výber 
depistážnych 
metód

Vymedziť, zadefinovať cieľ depistáže (aký jav chceme depistážou zistiť).
Vymedziť, zadefinovať cieľovú skupinu a jej charakteristiku (trieda, škola...).

Cieľom depistáže je zistiť výskyt konkrétneho javu alebo javov:
• výskyt nežiaducich, patologických foriem správania v šk. prostredí
• výskyt sociálno-patologických javov (drogy, spoločensky nežiaduca (kriminálna činnosť, 

extrémizmus, rasizmus...) 

Výber metód a nástrojov depistáže. 

Písomný záznam  o 
realizovaní depistáže a 
vybraných depistážnych 
metódach v Spisovom obale

 Prílohy
Spisový obal depistáže

Administrácia a 
vyhodnotenie  

Administrácia a vyhodnotenie použitých depistážnych metód a nástrojov podľa štandardného 
postupu (manuál/príručka/vzdelávanie/kurz).

Záznamové hárky s 
vyhodnotením založené v 
spisovom obale

Interpretácia 
výsledkov 
depistáže
a plán ďalšej 
odbornej 
starostlivosti

Interpretácia výsledkov 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 pedagógom/ZZ 
• k  potvrdeniu výskytu sledovaného javu u jednotlivca/skupiny a následnej konzultácii s 

pedagógom/ZZ  

Sociálny pedagóg pri potvrdení výskytu sledovaného javu zostaví plán individuálnej/skupinovej 
odbornej starostlivosti (diagnostika, poradenstvo, skupinová intervencia/ prevencia). 
Výsledky a plán konzultuje s pedagógom (triedny učiteľ, výchovný poradca), prípadne s MD 
tímom na škole, v prípade potreby konzultuje a koordinuje ďalšiu odbornú starostlivosť v 
spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami a ďalšími odborníkmi.

Záznam o konzultácii s ZZ/
pedagógom, s MD tímom

Záznam o ďalšom postupe 
odbornej starostlivosti

 Prílohy
Záznam z konzultácie
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ŚTANDARD - DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE (Depistáž a skupinová diagnostika)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Konziliárne 
stretnutie MD 
tímu na škole

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

Záznam o konziliárnom 
stretnutí, závery v spisovom 
obale

INDIKÁTOR DIAGNOSTICKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA V ŠKOLE - DEPISTÁŽ A SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA
Záznamový hárok z depistážneho sledovania/vyšetrenia, záznam o konzultácii s pedagógom/ZZ/MD tímom, dokumenty založené v spisovom obale, plán 
individuálnej/skupinovej odbornej činnosti.
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ŠTANDARD - SOCIÁLNOPEDAGOGICKÁ SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA

Zameraná je najmä na zisťovanie sociálnych vzťahov a atmosféru v skupine (triede), na diagnostiku nežiaducich, patologických foriem správania a 
diagnostiku sociálno-patologických javov v cieľavedome zvolenej skupine. 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa
a výber 
diagnostických  
metód

Vymedziť, zadefinovať cieľ diagnostiky. 
Vymedziť, zadefinovať cieľovú skupinu (trieda, škola...), poznať charakteristiky cieľovej skupiny.  

Cieľom diagnostiky je zistiť podrobnosti o konkrétnom jave:
• diagnostika sociálnych vzťahov a sociálnej atmosféry v skupine
• diagnostika nežiaducich, patologických foriem správania v šk. prostredí
• diagnostika sociálno-patologických javov (drogy, spoločensky nežiaduca/kriminálna činnosť, 

šikanovanie, extrémizmus, rasizmus...)

Výber metód a nástrojov skupinovej diagnostiky.

Písomný záznam  o 
realizovaní skupinovej 
diagnostiky a vybraných  
metódach v spisovom obale

Administrácia a 
vyhodnotenie  

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

Záznamové hárky s 
vyhodnotením
založené v spisovom obale

Interpretácia 
výsledkov 
sociálnoped.
diagnostiky
a plán ďalšej 
odbornej 
starostlivosti

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

Výsledky a závery z diagnostiky sú podkladom pre vypracovanie plánu odbornej intervencie, 
krátkodobého alebo dlhodobého preventívneho programu/práce so skupinou. 

Sociálny pedagóg  konzultuje výsledky a plán ďalšej práce so skupinou, s pedagógom (triedny 
učiteľ, príp. riaditeľ školy, výchovný poradca), OZ na škole, MD tímom na škole, koordinuje 
ďalšiu odbornú starostlivosť v spolupráci so školskými poradenskými zariadeniami a ďalšími 
odborníkmi (polícia, sociálny kurátor, lekár).

Záznam o konzultácii s 
pedagógom, ZZ, s MD 
tímom

Záznam o ďalšom postupe 
odbornej starostlivosti

Konziliárne 
stretnutie MDT v 
škole

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

Záznam o konziliárnom 
stretnutí, závery v spisovom 
obale

INDIKÁTOR SOCIÁLNOPEDAGOGICKÁ SKUPINOVÁ DIAGNOSTIKA 
Záznamové hárky zo skupinovej diagnostiky, záznam o konzultácii s pedagógom (tr.učiteľ, VP, riaditeľ školy), príp. ZZ, MDT - dokumenty založené v spisovom 
obale, plán skupinovej odbornej činnosti (intervenčný program, preventívny program – krátkodobý, dlhodobý).
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ŠTANDARD - KONZULTÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Konzultácia
(jednorazová)

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

Zadefinovanie problému, preskúmanie príčin vzniku ťažkostí, hľadanie riešení, nastavenie 
stratégií, plán ďalšieho postupu.

Záznam z konzultácie do 
Osobného spisu žiaka  Prílohy

Písomný záznam, 
spisový obal 
jednorazových 
konzultácií/ evidenčný 
zošit

Konzultácia 
(opakovaná) 

Facilitovanie zmeny, zhodnotenie, pomenovanie faktorov vedúcich k riešeniu, spätná väzba. Záznam z konzultácií do 
Osobného spisu žiaka

Zaznamenanie spätnej 
väzby

Konziliárna 
konzultácia

Konzultácia členov MD tímu v škole a ďalších zainteresovaných OZ, PZ, žiakov, ZZ s cieľom 
zmapovať situáciu žiaka, identifikovať príčiny problému, ochranné a rizikové faktory, zostaviť 
plán odbornej činnosti jednotlivých zložiek MD tímu, ustanoviť koordinátora žiaka.

Záznam z konzultácie

Záznam o koordinátorovi 
prípadu/klienta

INDIKÁTOR KONZULTÁCIA V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 
Sociálny pedagóg uskutočnil jednorazový  alebo opakovaný, individuálny alebo skupinový rozhovor so žiakom/žiakmi, ZZ, učiteľom, asistentom učiteľa, 
ŠP, VP, členom odborného tímu, prípadne členmi MD tímu 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 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie 
cieľa a plánu 
poradenského 
postupu

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

Ak je podľa potrieb klienta (rodiny, ZZ) indikovaná požiadavka sieťovania odborníkov, soc. 
pedagóg implementuje do poradenského procesu aj  možnosť ďalších konziliárnych stretnutí 
alebo stretnutí MDT.

Spoločný cieľ klienta a sociálneho pedagóga vedie k vytvoreniu plánu poradenského postupu. 
V priebehu poradenstva sa môže spoločný cieľ meniť podľa potrieb klienta a tomu sa v 
rozhovore so žiakom prispôsobuje plán poradenského postupu.

Plán poradenského postupu obsahuje: 
•  cieľ poradenstva, 
•  počet a frekvenciu stretnutí, 
•  metódy práce, 
•  dohodnuté špecifické podmienky poradenstva, 
•  spôsob informovania a komunikácie so ZZ, prípadne treťou stranou (OZ, PZ), 
•  zapojenie MDT a ďalších odborníkov,  
•  spôsob evalvácie poradenstva a ukončenia poradenstva.

Záznam o stanovení cieľa v 
Osobnom spise žiaka

Informovaný súhlas ZZ
Záznam o  stretnutiach  
MDT

Plán poradenského postupu

 Prílohy
Informovaný súhlas
Plán poradenského 
postupu

Realizácia 
poradenstva

Realizácia poradenského procesu s využitím metód poradenstva s cieľom dosahovať 
poradenské ciele a napĺňať plán poradenského postupu.
V prípade potreby spolupráca so školským  MDT. 

Záznam o realizovaní 
poradenstva

Záznam o  stretnutiach  
MDT
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ŠTANDARD - PORADENSTVO V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Evalvácia a 
ukončenie 
poradenstva

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

Pri vyhodnocovaní poradenského procesu môžeme dospieť k záverom:
• úplne naplnenie cieľov poradenstva a ukončenie; alebo formulácia nového cieľa a vytvorenie 

nového plánu poradenského postupu,
• čiastočné naplnenie cieľov – úprava plánu odbornej starostlivosti, v prípade potreby 

spolupráca s ďalšími externými odborníkmi (OZ,PZ, MDT),
• nenaplnenie cieľov – identifikácia prekážok, príčin – zmena poradenského postupu alebo 

ukončenie s odporúčaním ďalšej odbornej starostlivosti mimo školy/distribúcia klienta/ (OZ, 
PZ školského poradenského zariadenia, klinický psychológ, lekár...).

Na základe záveru z vyhodnotenia poradenského procesu sa ukončuje poradenský proces 
záverečnou konzultáciou so žiakom a ZZ.

Ukončenie poradenstva môže byť na žiadosť žiaka/ZZ.

Záznam z evalvácie 
(dotazník spätnej väzby) 

Záznam o ukončení 
poradenstva, príp. 
o stanovení nového 
poradenského cieľa

INDIKÁTOR PORADENSTVO V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ 
Sociálny pedagóg uskutočnil jednorazový alebo opakovaný, individuálny alebo skupinový rozhovor so žiakom/žiakmi, ZZ, učiteľom, asistentom učiteľa,
ŠP, VP, členom odborného tímu, prípadne členmi MD tímu so záznamom obsahujúcim zadefinovanie problému, identifikáciu faktorov a plán postupu. Pri
konziliárnej konzultácii môže byť ustanovený Koordinátor žiaka.
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ŠTANDARD - PREVENTÍVNA ČINNOSŤ - PLÁNOVANIE A  PRÍPRAVA  PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI

PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ: 
Ide o odborné preventívne a vzdelávacie aktivity, súvisiace s prípravou i realizáciou aktivít v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti prevencie rizikového 
správania, prevencie školských a výchovných problémov, so zameraním na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu.

PREVENTÍVNE PROGRAMY: 
Ucelené, dlhodobejšie trvajúce programy, ktoré sú vyvinuté a realizované ako ucelené súbory aktivít s využívaním príslušných manuálov a s určeným 
počtom a postupnosťou sedení, alebo môžu byť programy vytvorené odbornými zamestnancami školy alebo poradenského zariadenia, pričom sa program 
monitoruje a vyhodnocuje, musí mať vopred stanovený cieľ, čiastkové ciele, zameranie, definované cieľové skupiny, harmonogram, aj hodnotenie (podľa 
EvuPP, 2019).

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Plánovanie 
preventívnej 
činnosti v škole
Plánovanie 
preventívnej 
činnosti v teréne 
– návštevy v 
rodinách  

Evidencia žiadostí

Iniciátor: Sociálny pedagóg v škole:
• plánovanie preventívnej činnosti v  škole  v rámci celoškolskej stratégie a aktivít školského 

odborného tímu,
• plánovanie preventívnej činnosti v teréne - najmä u žiakov so SZP a z MRK (návštevy v 

rodinách)   
• vypracovanie ponuky preventívnych činností v spolupráci s MD tímom (univerzálna, 

selektívna, indikovaná prevencia) na základe výsledkov depistáže, prieskumov a potrieb školy
• plánovanie preventívnych aktivít na podnet OZ v škole, PZ školy (výchovný poradca, triedny 

učiteľ, riaditeľ), rodiča, žiaka, OZ poradenského zariadenia (depistáž, pozorovanie)
• koordinácia preventívnych činností realizovaných v spolupráci so šk. poradenskými 

zariadeniami, policajným zborom, neziskovými organizáciami, inými poskytovateľmi
• overovanie ponúkaných preventívnych aktivít a programov od externých poskytovateľov 

s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu a neodbornému pôsobeniu laických a 
neodborných aktivít, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na 
deti a žiakov

Iný iniciátor: 
•  alebo je podnetom realizovaná depistáž/pozorovanie OZ poradenského zariadenia (CPPPaP, 

CŠPP)

Celoškolský plán 
preventívnych aktivít

Vypracovaná ponuka 
preventívnych činností pre 
školu

Časový a obsahový 
harmonogram plánovaných 
činností

Žiadosť o realizáciu 
preventívnej aktivity 
-písomná, elektronická, 
online formulár vyplnený 
PZ/OZ školy

 Prílohy
Žiadosť o realizáciu 
preventívnej aktivity
(formulár)

 Prílohy
Evidenčná kniha 
skupinových aktivít 
písomný /elektronický 
záznam)
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ŠTANDARD - PREVENTÍVNA ČINNOSŤ - PLÁNOVANIE A  PRÍPRAVA  PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Identifikácia 
potrieb žiakov, 
prípadne  
analýza výskytu 
rizikových 
javov u žiakov,  
diagnostika/
depistáž

Identifikovanie potrieb žiakov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, identifikovanie výskytu 
rizikových javov u žiakov sa môže realizovať formou:
• informačného/diagnostického rozhovoru s pedagógom(výchovný poradca, triedny učiteľ, 

riaditeľ) a/alebo s iným OZ v škole,  MD tímom
• administrácie dotazníkov zameraných na identifikáciu rizikového správania/sociálno-

patologického javu žiakov/protektívnych/rizikových faktorov (depistáž)
• administráciou sociometrie 
• pozorovania triedy
• iných dostupných zdrojov – školské výstupy, realizované prieskumy v lokalite 

Písomný záznam z 
rozhovoru, pozorovania;
Záznamové hárky z 
dotazníkových metód
Vyhodnotenie údajov 
z diagnostických/
depistážnych metód

Vyhodnotenie 
a stanovenie 
ďalšieho postupu 
a zostavenie 
realizačného 
tímu

Na základe vyhodnotenia a analýzy dostupných údajov o sledovanom jave, probléme  je 
zvolený druh preventívno -výchovnej činnosti:
  A)   krátkodobá aktivita
  B)   dlhodobá (preventívny program)

Zostavenie realizačného tímu – zapojenie ďalších OZ MD tímu, prípadne PZ (tr. učiteľ, VP, a i.), 
prípadne OZ z CPPPaP.

Informovanie 
ZZ/ Získanie 
informovaného 
súhlasu

Krátkodobé preventívne aktivity – informovanie ZZ o realizácii preventívnej aktivity školou /
triednym učiteľom/VP vo výchove a vzdelávaní.

Dlhodobé preventívne aktivity (4 a viac stretnutí) – distribúcia informovaných súhlasov 
zákonným zástupcom. 

Informovanie ZZ 

Podpísaný informovaný 
súhlas ZZ

INDIKÁTOR PREVENTÍVNA ČINNOSŤ - PLÁNOVANIE A PRÍPRAVA PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI 
Sociálny pedagóg v škole vypracoval plán preventívnej činnosti školy v spolupráci s PZ a MD tímom, prípadne v koordinácii s CPPPaP/CŠPP a inými 
poskytovateľmi.  Preveril ponúkané preventívne aktivity a programy s cieľom predísť prípadnému nežiaducemu vplyvu  a neodbornému pôsobeniu laických 
a neodborných aktivít, vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na deti a žiakov. Identifikoval povahu a, intenzitu a výskyt javu, ktorý je predmetom 
preventívnej činnosti. Pred realizáciou krátkodobej preventívnej aktivity boli informovaní zákonní zástupcovia. Informovaný súhlas ZZ bol získaný pred 
realizáciou dlhodobej preventívnej aktivity. 
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ŠTANDARD - PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – KRÁTKODOBÁ (1-3 stretnutia) 

Prednášky, besedy, osvetová činnosť, kurzy, workshopy, výcvikové skupiny

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa Zadefinovanie témy/cieľa preventívnej aktivity – na aký jav,   rizikové/problémové správanie 
má byť intervencia zameraná.

Záznam o stanovení cieľa/
témy v evidencii

Výber metód/
foriem

• výber metód preventívnej intervencie je v súlade so stanoveným cieľom, témou, obsahovým 
zameraním,  cieľovou skupinou a sociokultúrnym kontextom

• zostavenie programu, časový harmonogram
• príprava pracovných listov, pomôcok
• príprava evalvačných dotazníkov

Program preventívnej 
aktivity

Harmonogram intervencie; 
zoznam vonkajších 
podmienok, pomôcok pre 
realizáciu

Realizácia 
preventívnej 
aktivity

Preventívna aktivita sa realizuje v súlade s programom, priebeh realizácie je priebežne 
monitorovaný, v prípade potreby sa program modifikuje, aby boli naplnené ciele aktivity. 

Prezenčná listina účastníkov
Záznam o realizácii 
intervencie/z každého 
stretnutia 

Evalvácia 
preventívnej 
aktivity  a 
ukončenie

Vyhodnotenie preventívnej aktivity, získanie krátkej ústnej spätnej väzby od účastníkov/ 
administrácia evalvačného dotazníka po ukončení, vyhodnotenie procesu/výsledku 
preventívnej aktivity.

Konzultácia o výsledkoch realizovanej preventívnej aktivity a ďalších odporúčaniach s MD 
tímom, triednym učiteľom, VP, prípadne s rodičmi žiakov.

Vyplnené evalvačné 
dotazníky/dotazníky spätnej 
väzby žiakmi

Písomný záznam o 
vyhodnotení procesu a 
naplnení cieľov preventívnej 
aktivity

Písomný záznam o 
konzultácii s tr. učiteľom/
VP/riaditeľom/ MD tímom

INDIKÁTOR PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – KRÁTKODOBÁ 
Zadefinovaný cieľ/téma preventívnej intervencie, harmonogram a program intervencie, zápis z realizácie, prezenčná listina, vyhodnotenie realizácie 
preventívnej intervencie
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ŠTANDARD - PREVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – DLHODOBÁ (4 a viac stretnutí)

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup

Stanovenie cieľa Zadefinovanie cieľa preventívnej aktivity – na aký výchovný, školský jav, rizikové/problémové 
správanie má byť program/aktivita zameraná.

Špecifikovanie čiastkových cieľov intervencie, ktoré efektívne modely preventívnej intervencie 
budú aplikované (rozvoj životných zručností, intrapersonálny rozvoj, rozvoj čiastkových funkcií 
– prevencia ŠVVP).

Záznam o stanovení cieľa v 
evidencii/ Spise skupiny

Výber metód/
foriem

• výber metód preventívnej intervencie/preventívneho programu je v súlade so  stanoveným 
cieľom a čiastkovými cieľmi,  obsahovým zameraním, cieľovou skupinou, sociokultúrnym 
kontextom, a vychádza z najnovších poznatkov o efektívnych preventívnych stratégiách

• forma preventívneho programu: zostavenie programu pre potreby konkrétnej skupiny 
odborným zamestnancom; autorský program; kombinovaný program - autorský alebo 
akreditovaný program, ktorý môže byť modifikovaný odborným zamestnancom

Program preventívnej 
intervencie/Preventívny 
program

Harmonogram intervencie; 
zoznam vonkajších 
podmienok, pomôcok pre 
realizáciu

Realizácia 
preventívneho 
programu

Preventívne aktivity sa realizujú v súlade s programom preventívnej aktivity, priebeh realizácie 
je priebežne monitorovaný, v prípade potreby sa program modifikuje, aby boli naplnené ciele 
programu.

Prezenčná listina/Zoznam 
účastníkov

Záznamy o realizácii 
intervencie/programu
(z jednotlivých stretnutí)

Pracovné hárky účastníkov

Evalvácia 
preventívneho 
programu a 
ukončenie

Zostavenie, výber evalvačných nástrojov (ústna, písomná spätná väzba od účastníkov, pre 
a post dotazník, administrácia po ukončení (v priebehu programu), vyhodnotenie procesu/
výsledku realizácie programu. 

Konzultácia o výsledkoch realizovanej preventívnej aktivity a ďalších odporúčaniach s MD 
tímom, triednym učiteľom, VP, prípadne s rodičmi žiakov.

Evalvačné dotazníky 
Písomný záznam o 
vyhodnotení procesu 
a naplnení cieľov 
preventívneho programu 
vrátane odporúčaní 

Písomný záznam o 
konzultácii s tr. učiteľom/
VP/ /riaditeľom/ MD tímom

INDIKÁTOR REVENTÍVNO-VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ – DLHODOBÁ
Analýza východiskovej situácie, zadefinovaný cieľ preventívnej intervencie, špecifikované čiastkové ciele, harmonogram a program intervencie/preventívny 
program, záznamy zo stretnutí, prezenčná listina, nástroje evalvácie, vyhodnotenie realizácie preventívnej intervencie vrátane odporúčaní (záverečná 
správa).


