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ŠTANDARD - PRÍJEM A EVIDENCIA KLIENTA

Proces administratívnych úkonov príjmu  a  evidencie klienta v CPPPaP a CŠPP 

Kompetečný 
rámec

Procesný 
krok Odborná činnosť Výstup 

Prijímacia 
kancelária

Zodpovedný 
zamestnanec 
poverený 
príjmom a 
evidenciou 
klientov

Odborný 
zamestnanec 
(vedúci OZ alebo 
pridelený OZ)

Zaznamenanie 
žiadosti klienta

Klient1  sám (zákonný zástupca, rodič, dieťa)  alebo  v  zastúpení (škola s písomným súhlasom 
rodiča/zákonného zástupcu, v prípade plnoletosti so súhlasom samotného klienta), kontaktuje 
poradenské zariadenie formou:   
• telefonicky   
• písomne
• osobne 
• online (email, online formulár)

Žiadosť klienta je zaznamenaná a obsahuje tieto údaje: 
• meno a priezvisko dieťaťa/klienta 
• dátum narodenia
• adresa bydliska 
• škola (názov a adresa školy), ročník  
• meno a priezvisko zákonného zástupcu –  kontakt: telefonický a emailový, 
• kto je žiadateľom (napr. škola, resp. na jej odporúčanie, rodič súhlasí a má záujem o 

vyšetrenie)
• dôvod žiadosti          
• dátum prijatia žiadosti
• či ide o evidovaného/nového klienta  v  zariadení 
• kto zaevidoval žiadosť
• rodičovi sa odporúča zadovážiť pedagogickú charakteristiku na dieťa, ak sú dôvodom  žiadosti 

problémy v škole 

 Posúdenie kompetencií OZ/poradenského zariadenia  k zaznamenanej žiadosti:
• vo vzťahu k prezentovanému problému, k požiadavke klienta
• cieľovej skupiny (vek, zdravotné postihnutie/znevýhodnenie)
• z pohľadu spádového územia školy a bydliska - každá poradňa bude prioritne vybavovať 

klientov vo svojej územnej (napr. okresnej) pôsobnosti. Netýka sa to špecifických prípadov – 
špecializovaných poradní a pracovísk zameraných na jednotlivé zdravotné postihnutia (napr. 
autizmus, viacnásobne postihnutie a pod.).   

• v prípade vyhodnotenia odborným zamestnancom, že ide o stav, ktorý si vyžaduje krízovú 
intervenciu, postupuje sa podľa Štandardu Krízová intervencia

Postup pri neprijatí klienta:
• poskytnutie odôvodnenia,
•  odporučenie na iné odborné pracovisko,
• poskytnutie adresy, kontaktných údajov,
• zaznamenanie informácie o distribúcii do žiadosti klienta o vyšetrenie/v evidencii klientov.   

Písomný záznam o prvom 
kontakte s klientom

Vypísanie Žiadosti   o 
vyšetrenie alebo  konzultáciu. 
Žiadosť  má pridelené 
poradové číslo pre daný 
školský rok/ registratúrne 
číslo  z registratúrneho 
denníka

Písomný záznam o distribúcii 
klienta na iné odborné 
pracovisko – uvedené 
informácie sa zaznamenajú 
do  Žiadosti  o vyšetrenie – tá 
je na základe toho vyradená z 
evidencie.

 Prílohy
Evidenčná kniha 
klientov (písomný/
elektronický záznam)

 Prílohy
Žiadosť o vyšetrenie 
alebo konzultáciu 

 Prílohy
Evidenčná kniha 
klientov (písomný a 
elektronický zápis)

 Prílohy
Týždenná kniha 
plánovaných klientov 
formou tabuľky 
elektronickej/tlačenej  
formy  s uvedenými  
menami OZ  a k nim 
objednaných klientov 
– meno a priezvisko, 
poradové číslo žiadosti.

 1Za klienta považujeme dieťa/rodiča/ZZ, ktorí oslovia zariadenie za účelom poskytovania odbornej starostlivosti. Formálne sa klientmi stávajú po podpísaní Informovaného súhlasu.
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ŠTANDARD - PRÍJEM A EVIDENCIA KLIENTA

Kompetečný 
rámec

Procesný 
krok Odborná činnosť Výstup 

Odborný 
zamestnanec
(vedúci OZ, 
poverený OZ)

Pridelenie 
žiadosti

Po posúdení žiadosti povereným zamestnancom je táto pridelená príslušnému odbornému 
zamestnancov, ktorý sa môže stať koordinátorom klienta v rámci odbornej starostlivosti.

Písomný záznam v Žiadosti 
klienta o vyšetrenie o pri-
delenom  OZ/koordinátorovi

 Prílohy
Zoznam  pridelených 
žiadostí  s menami 
odborných 
zamestnancov a k nim  
pridelenými klientmi  
s  číslom žiadosti, 
dátumom pridelenia   
– vypracováva sa 1x 
týždenne.    

Prijímacia 
kancelária

Zodpovedný 
zamestnanec 
poverený 
príjmom a 
evidenciou 
klientov

Pridelený OZ/
koordinátor 

Stanovenie 
termínu 
konzultácie a 
objednanie

Klientovi je pridelený termín stretnutia 
Kontaktovanie klienta/zákonného zástupcu 

• telefonicky
• písomne 
• osobne  
• online  (email, online formulár)

Informovanie klienta o termíne zahŕňa spoločnú dohodu na termíne konzultácie, poskytnutie 
krátkej informácie o priebehu prvého stretnutia, požiadanie ZZ/rodiča  o poskytnutie odbornej 
dokumentácie súvisiacej s potrebami klienta (lekárska správa, správa z psychologického 
vyšetrenia, špeciálnopedagogického vyšetrenia, liečebnopedagogického vyšetrenia, školské 
zošity, písomné práce – diktáty,  slohy, väčšie písomné práce zo SJL, MAT a pod., žiacka knižka, 
vysvedčenie a i.).

Ak prichádza dieťa na podnet školy, rodič/ZZ zabezpečí  v spolupráci so školou pedagogickú 
charakteristiku žiaka vypracovanú triednym učiteľom/výchovným poradcom alebo odborným 
zamestnancom školy (napr. školským špeciálnym pedagógom,  školským psychológom, sociálnym 
pedagógom a pod.).  

Poskytnutie informácie 
klientovi o termíne 
prvej konzultácie do 
10 pracovných dní (pri 
hromadných žiadostiach do 
1 mesiaca)

Písomný záznam 
stanoveného termínu
prvej konzultácie maximálne 
2 mesiace od prvého 
kontaktu s klientom
Podľa závažnosti problému 
klienta, jeho situácie

Záznam o prípadnej zmene 
dohodnutého termínu  zo 
strany OZ alebo klienta 

 Prílohy
Formulár pre 
pedagogickú 
charakteristiku dieťaťa
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Kompetečný 
rámec

Procesný
krok Odborná činnosť Výstup 

Odborný 
zamestnanec

Snímanie 
anamnestických 
údajov

Zber anamnestických údajov sa realizuje prostredníctvom  štruktúrovaného anamnestického 
rozhovoru a/alebo škálových exploračných nástrojov a dotazníkov. 
 
Anamnézu rozdeľujeme podľa zámeru na: 
• osobnú anamnézu, 
• rodinnú a sociálnu anamnézu,  
• anamnézu výchovy a vzdelávania, 
• zdravotnú anamnézu. 

Písomný záznam 
o anamnestických zisteniach 
v  Osobnom spise klienta. 
 

 Prílohy
Posudzovacie škály, 
anamnestický 
dotazník.

Stanovenie 
Koordinátora 
klienta

Na základe zistených údajov o klientovi  a jeho prezentovaných ťažkostiach  sa v rozhovore s 
klientom stanoví Koordinátor klienta.  

Koordinátor klienta oboznámi klienta/rodiča/ZZ s priebehom odbornej starostlivosti 
v poradenskom zariadení.   
Koordinátor klienta sa môže v priebehu odbornej starostlivosti meniť, s prihliadnutím na 
efektivitu poskytovanej starostlivosti. 
Koordinátor klienta je odborný zamestnanec, ktorý sprevádza dieťa a jeho ZZ počas celého 
procesu poskytovania služieb v poradenskom zariadení a koordinuje multidisciplinárnu 
starostlivosť. 
Koordinátor klienta postupuje podľa procesného štandardu pre metodicko-odbornú činnosť 
Koordinovanie klienta.

Písomný záznam v Osobnom 
spise klienta o tom, kto sa 
stal Koordinátorom klienta.

INDIKÁTOR PRÍJEM A EVIDENCIA KLIENTA 
Proces prijatia klienta zahŕňa: zaznamenanie žiadosti klienta,  prijatie žiadosti - pridelenie evidenčného čísla, založenie Osobného spisu klienta a pridelenie  registratúrneho 
čísla. Prikladá sa informovaný súhlas s vyšetrením, žiadosť o vyšetrenie. Do Osobného spisu sú založené odborné nálezy poskytnuté so súhlasom rodiča/ZZ.  Písomný záznam o 
prezentovanom stave a situácii klienta, jeho anamnestických údajoch a zápis o tom, ktorý odborný zamestnanec je Koordinátorom klienta je uskutočnený v Osobnom spise klienta.

Poznámka - Klient Za klienta považujeme dieťa/rodiča/ZZ, ktorí oslovia zariadenie za účelom poskytovania odbornej starostlivosti. 
Formálne sa klientmi stávajú po podpísaní Informovaného  súhlasu.


