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Dyslexia – depistážna diagnostika dyslexie 
a jej prediktorov v základnej škole  
 

Úvod do problematiky 
 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia tvoria najpočetnejšiu skupinu žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami v bežných základných školách (ZŠ). V ostatných rokoch sa 
ťažisko odbornej starostlivosti o týchto žiakov čoraz viac posúva do nižších vekových kategórií. 
Ako veľmi perspektívny sa ukazuje preventívno-intervenčný model špeciálnopedagogickej 

starostlivosti, zameraný na prevenciu rizík vo vzdelávaní. „Školský špeciálny pedagóg sa spravidla podieľa na 
vyhľadávaní žiakov ohrozených školskou neúspešnosťou vrátane žiakov s rizikom vzniku vývinových porúch 
učenia“ (Kucharská a kol. 2013, s. 104 – 105). 
 
Včasná identifikácia detí s rizikom dyslexie a nastavenie primeranej preventívnej starostlivosti má svoje 
nezastupiteľné miesto na rozhraní predškolského a mladšieho školského veku (najmä v prvých dvoch rokoch 
povinnej školskej dochádzky). Významnou mierou môže prispieť k eliminácii prejavov dyslexie. Netreba 
zdôrazňovať, že najmä na kvalite počiatočného čítania stojí školská úspešnosť dieťaťa v budúcnosti, keďže 
čítanie sa stáva významným prostriedkom získavania informácií a ovplyvňuje proces učenia. 
 
Jedným z dôležitých prostriedkov včasnej a cielenej identifikácie detí s rizikom vzniku vývinových porúch 
učenia je depistáž v oblasti gramotnosti. Tvorí významnú súčasť preventívnych aktivít školského špeciálneho 
pedagóga (ŠŠP) na začiatku povinnej školskej dochádzky dieťaťa (Gandelová, Skočíková, 2018). Cieľovou 
skupinou sú všetci žiaci prvého a druhého ročníka ZŠ. V prípade, že ZŠ je spojená s materskou školou (MŠ), so 
zmienenými depistážnymi aktivitami je vhodné začať v poslednom ročníku MŠ. 
 
V zmysle prevencie dyslexie sa ako užitočná javí depistážna diagnostika prediktorov gramotnosti a úrovne 
počiatočného čítania. 
 

Základné princípy 
 

Školský špeciálny pedagóg môže v depistáži efektívne využiť štandardizované testy: test 
prediktorov gramotnosti a test čítania s doplňovaním slov, ktoré sú súčasťou publikácie Čítanie, 
písanie a dyslexia s testami a normami (Mikulajová, 2012). Dajú sa dobre administrovať na pôde 
školy individuálnou či skupinovou formou. 

 
Pri príprave depistáže gramotnosti a v celom jej procese má ŠŠP na zreteli: 
 

 Výber vhodných metód a nástrojov depistáže 
Hlavným dôvodom výberu testu prediktorov gramotnosti je jeho špecifické zameranie a načasovanie. 
Test čítania s doplňovaním slov je vhodný na depistážne testovanie kvôli možnosti jeho skupinovej 
administrácie a preto, že má výpovednú hodnotu aj v oblasti porozumenia čítaného. 
Ako doplnkový nástroj je možné využiť dotazník pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov, ktorý 
je taktiež súčasťou vyššie uvedenej publikácie (Mikulajová, 2012).  
Významné miesto v depistáži má aj metóda pozorovania zameraná na čítanie žiakov v prirodzenom 
prostredí a metóda rozboru písomného prejavu a analýza chýb. 

 Včasnosť  



Odborné postupy v pedagogickej a poradenskej praxi                  Dyslexia – depistážna diagnostika dyslexie a jej  

              prediktorov v ZŠ 

3 

Na danú činnosť je vhodné využiť začiatok prvého ročníka ZŠ, resp. posledný polrok v MŠ (čo je 
z pohľadu prevencie omnoho lepšie). 

 Plánovanie, postupnosť, systematickosť 
ŠŠP si vo svojom pláne činnosti na daný školský rok naplánuje časový rozvrh jednotlivých krokov 
depistáže. V prípade, že na škole funguje školský podporný tím (ŠPT), depistáž plánujú jeho členovia 
spoločne na zasadnutí ŠPT. Jednotlivé úlohy si členovia tímu rozdelia podľa konkrétnych okolností 
a svojho pracovného zaradenia.  

 Odbornosť 
ŠŠP sa dôkladne oboznámi s depistážnymi nástrojmi, spôsobom ich administrácie, vyhodnocovania, 
a interpretácie. Počas celej depistáže pracuje s profesionálnym prístupom a nadhľadom. 

 Rozsah depistážnych aktivít a časové rozpätie 
Aktivity je nutné realizovať so všetkými deťmi/žiakmi školy v časovom horizonte od začiatku prvého 
ročníka (resp. posledný polrok MŠ) až po koniec druhého ročníka ZŠ. 

 

Ciele 
 

Základným cieľom depistáže gramotnosti na pôde školy v období začiatku povinnej školskej 
dochádzky je včasné zachytenie žiakov s rizikom vzniku vývinových porúch učenia a následná 
preventívna starostlivosť.  
Ako uvádzajú Gandelová a Skočíková (2018), cieľom depistážnych a preventívnych aktivít 

školského špeciálneho pedagóga by nemalo byť hľadanie príčin, ale najmä hľadanie ďalších zdrojov pomoci a 
ďalších možností, ktoré môžu žiaci pri svojom vzdelávaní využiť tak, aby úspešne napredovali v učení aj 
v osobnostnom a sociálnom rozvoji. Týmito zdrojmi alebo možnosťami môže byť nastavenie primeraného 
preventívneho stimulačného programu, prípadne úpravy vo vzdelávaní. 
V neposlednom rade majú tieto aktivity za cieľ rozvíjať schopnosti dieťaťa, eliminovať jeho edukačné ťažkosti 
a školské zlyhávanie a podporiť sebavedomie dieťaťa, ako aj jeho spokojnosť vo vlastných limitoch. 
 

Postup riešenia 
 
Návrh možností a časového harmonogramu depistáže gramotnosti a jej prediktorov v prvom a druhom 
ročníku ZŠ: 
 

1. test prediktorov gramotnosti (TPG) – začiatok 1. ročníka ZŠ – september/október; 

2. depistážne pozorovanie v triede zamerané na úroveň techniky čítania a rozbor písomného prejavu 
a analýza chýb – začiatok druhého polroka 1. ročníka ZŠ – február; 

3. test čítania s doplňovaním slov a dotazník pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov – koniec 
1. ročníka ZŠ – jún; prípadne začiatok 2. ročníka – koniec septembra/október; 

4. depistážne pozorovanie v triede zamerané na úroveň techniky čítania a rozbor písomného prejavu 
a analýza chýb – obdobie polovice 2. ročníka ZŠ – december/február; 

5. test čítania s doplňovaním slov a dotazník pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov – koniec 
2. ročníka ZŠ – jún. 
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Test prediktorov gramotnosti 
 

Test vychádza z teoretického modelu jazykovo-kognitívnych mechanizmov na pozadí vývinu čítania a písanej 
reči a je zameraný na kľúčové jazykovo-kognitívne schopnosti podieľajúce sa na osvojovaní gramotnosti 
v ranom školskom veku (Mikulajová, 2010).  
 
Je určený na diagnostiku detí predškolského veku v mesiacoch január až jún a pre žiakov prvého ročníka ZŠ 
na začiatku školskej dochádzky (mesiace september až december). Podľa týchto dvoch časových období sú 
vytvorené aj normy na hodnotenie. Administrácia testu je individuálna. 
 
Cieľom testu je identifikovať deti a žiakov, u ktorých je riziko, že budú mať ťažkosti v osvojovaní písanej formy 
reči, a tým umožniť cielenú intervenciu ešte pred vypuknutím prvých symptómov dyslexie. 
 
Test pozostáva z ôsmich subtestov, ktoré mapujú tri oblasti schopností: 
 

1. Schopnosti, ktoré súvisia s rýchlosťou spracovania informácií a psychomotorickým tempom –  
subtesty rýchle automatické pomenovanie (RAN), symboly. Súvisia s dynamikou psychických 
procesov a vlastnosťami CNS, preto len ťažko podliehajú stimulácii. 

2. Jazykové schopnosti – subtesty pamäť na čísla, porozumenie reči, gramatický cit, orálna a verbálna 
praxia. Nadobúdajú sa predovšetkým implicitným učením v ranom a predškolskom veku. Sú 
podmienené neurobiologicky, ale aj stimuláciou „zvonka“. V prípade oslabenia týchto schopností je 
potrebná cielená intervencia. 

3. Pregramotnostné schopnosti – subtesty čítanie písmen, fonematické uvedomovanie. Táto oblasť 
patrí k najsilnejším prediktorom gramotnosti, je najviac podmienená explicitným učením a dá sa 
veľmi efektívne trénovať.  

 
Proces depistáže pomocou TPG – postupnosť krokov: 
 
Testovanie je vhodné uskutočniť koncom septembra, začiatkom októbra v prvom ročníku ZŠ. Žiakom treba 
ponechať čas na adaptáciu v školskom prostredí. 
 

1. Príprava depistáže 
- ŠŠP hneď na začiatku školského roka informuje zákonných zástupcov (ZZ) o uskutočnení testu 

prediktorov gramotnosti na pôde školy. Podá stručnú informáciu o jeho význame a ponúkne 
možnosť účasti žiakov na ňom. V prípade záujmu vyžiada od ZZ písomný informovaný súhlas. 

- V ročnom pláne činnosti si v mesiacoch september/október naplánuje dostatok časového 
priestoru na administráciu a následnú prácu s testami.  

- Pripraví si predlohy a dostatočný počet testovacích a záznamových hárkov. 
- V záznamových hárkoch vypíše osobné údaje žiaka a uvedené body osobnej anamnézy (návšteva 

MŠ, predĺženie predprimárneho vzdelávania, logopedická starostlivosť, výskyt NVR alebo jeho 
rizika, výskyt porúch reči, čítania, učenia v rodine). Väčšinu týchto údajov môže získať zo 
zápisného lístka do prvého ročníka ZŠ, ďalšie v prípade potreby doplní počas konzultácie so ZZ. 

 
2. Administrácia testu 

- Po dohode s triednymi učiteľmi ŠŠP postupne v doobedňajších hodinách vykonáva individuálnu 
administráciu testu u žiakov z jednotlivých tried. Pri administrácii sa riadi pokynmi k jednotlivým 
subtestom. 

- Zaznamenáva správne/nesprávne riešenia a v niektorých úlohách presné znenie odpovedí žiaka 
do záznamového hárka. 
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- Všíma si sprievodné prejavy žiaka v priebehu testovania (chybná výslovnosť, motorický nepokoj, 
výkyvy pozornosti, slovné odbiehanie od témy testovania, nesmelosť, prejavy úzkosti...). 

 
3. Vyhodnocovanie a interpretácia testu 

- ŠŠP zapíše do záznamového hárka ku každému subtestu hrubé skóre. Podľa tabuľky ho prevedie 
na percentilové hodnotenie jednotlivých výkonov s možnosťou grafického znázornenia profilu 
schopností. Zapíše profil a hodnotenie. 

- Výkony v teste interpretuje z hľadiska silných a slabých stránok žiaka – podľa vyššie spomínaných 
troch oblastí schopností: 1. rýchlosť realizácie úloh, 2. jazykové schopnosti, 
3. pregramotnostné schopnosti. 

 
4. Identifikácia rizikových detí a návrh preventívnej starostlivosti: 

 

Medzi rizikových žiakov na základe TPG patria deti s celkovo slabými výkonmi, s nerovnomerným profilom 
schopností, so slabými výkonmi v jazykových subtestoch, deti navštevujúce logopéda, deti s artikulačnými 
ťažkosťami, deti s výskytom dyslexie alebo narušeného vývinu reči v rodine, deti pokračujúce v povinnom 
predprimárnom vzdelávaní. 

Návrh preventívnej starostlivosti: 
- Deti so slabým výkonom v oblasti pregramotnostných a jazykových schopností – Tréning 

fonematického uvedomovania podľa Eľkonina (predgrafémová a grafémová etapa) – práca v malých 
skupinách na pôde školy; prípadne preventívna intervencia ŠŠP (pozri OP12.1A Dyslexia prevencia). 

- Deti s jazykovými deficitmi – intervencia zameraná na porozumenie a tvorbu viet, tréning verbálno-
akustickej pamäti, tréning naratívnych schopností. 

- Deti nesmelé a sociálne či motoricky nezrelé – KUPREV, Metóda dobrého štartu... 
- Deti s oslabenou pozornosťou, pomalým psychomotorickým tempom – Škola pozornosti (Achutina); 

intervencia s využitím pracovných zošitov rozvíjajúcich dané oblasti. 
 
Výsledky žiakov v testovaní a ich interpretáciu a návrh preventívnej starostlivosti je vždy potrebné 
konzultovať v rámci školského podporného tímu (ŠPT) a následne s triednym učiteľom. 
 

V niektorých prípadoch je namieste odporučiť návštevu klinického logopéda či vyšetrenie  
    v poradenskom zariadení. V tom prípade je vhodné informovať poradenské zariadenie aj o výkonoch  
    žiaka v TPG. 

 
5. Konzultácia so ZZ 

 
- ŠŠP podľa potreby konzultuje výsledky TPG so ZZ žiaka.  
- Ponúkne mu vhodný druh preventívnej starostlivosti pre jeho dieťa. Priblíži podstatu 

navrhovaného stimulačného programu či špeciálnopedagogickej intervencie, predpokladanú 
dĺžku trvania, zadefinuje účasť ZZ, ak je potrebná (napr. KUPREV).  

- V prípade súhlasu ZZ s preventívnou starostlivosťou je súhlas zaznamenaný písomne.  
- V odôvodnených prípadoch odporučí vyšetrenie v poradenskom zariadení či u klinického 

logopéda. 
 

Časový harmonogram uskutočnenia TPG pre základnú školu s materskou školou: 

- január/február posledného ročníka MŠ a následná preventívna starostlivosť v poslednom polroku 
MŠ. 
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Depistážne pozorovanie v triede zamerané na úroveň techniky čítania 
 

Depistážne pozorovanie v triede má charakter priameho štruktúrovaného pozorovania. Pri ňom je potrebné 
konkrétne vymedziť pozorované javy – v tomto prípade sledované parametre techniky čítania (rýchlosť, 
presnosť, plynulosť, intonácia). Tieto javy treba správne pozorovať, zaznamenať a vyhodnotiť.  
 
Ak má pozorovanie priniesť správny efekt, je potrebné, aby bolo uskutočňované v prirodzenom prostredí 
žiaka a prirodzeným spôsobom. Je vhodné, ak počas pozorovania pracuje so žiakmi triedny učiteľ. ŠŠP je len 
v úlohe pozorovateľa. Pre deti by nemal byť neznámou osobou, aby neboli jeho prítomnosťou v triede 
vyrušené. Preto je vhodné, keď si nájde príležitosti byť so žiakmi v triede viackrát pred samotným 
depistážnym pozorovaním. 
 
Proces depistážneho pozorovania – postupnosť krokov: 
 

1. Príprava depistáže 
- ŠŠP zahrnie depistážne pozorovanie v triede zamerané na úroveň techniky čítania do ročného 

plánu činnosti.  
V prvom ročníku je vhodné pozorovanie robiť v mesiaci február – na začiatku druhého polroka, 
keď sú žiaci už dostatočne adaptovaní a texty v šlabikároch zahŕňajú zmysluplné vety a krátke 
texty. V druhom ročníku je vhodné pozorovanie robiť v niektorom z mesiacov december alebo 
február. (Január neodporúčame z dôvodu aklimatizácie detí po vianočných prázdninách.) 

- ŠŠP dohodne s triednym učiteľom presný termín pozorovania. 
- Spoločne vyberú vhodné texty na čítanie. Texty majú byť pre žiakov neznáme.  

Prvý ročník: Slová v texte majú byť zložené výhradne z už preberaných písmen. Vhodné texty sa 
dajú nájsť napr. v niektorom zo šlabikárov, ktorý sa v škole nepoužíva.  
Druhý ročník: akýkoľvek text primeranej úrovne a obsahu. 

- ŠŠP pripraví vlastné pozorovacie hárky, v ktorých je možné zaznamenať kvalitu jednotlivých 
parametrov techniky čítania (rýchlosť, presnosť – typy chýb, plynulosť, v druhom ročníku aj 
intonáciu).  

- ŠŠP prekonzultuje s triednym učiteľom spôsob práce so žiakmi počas pozorovania. Učiteľ po 
úvodných slovách postupne žiakov vyvoláva k čítaniu. Nechá žiaka čítať text v rozsahu troch-
štyroch viet. Vyhne sa akejkoľvek pomoci pri čítaní – okrem naozaj výnimočných prípadov. 

 
2. Priame pozorovanie 

- ŠŠP sa ako pozorovateľ usadí v triede vzadu naboku. Odtiaľ má možnosť sledovať žiakov pri čítaní 
a zároveň nie je v ich zornom poli. 

- Pred sebou má pozorovacie hárky, do ktorých stručne zaznamenáva kvalitu techniky čítania, 
konkrétny výskyt chýb a tiež sprievodné prejavy žiakov pri čítaní. 
 

3. Vyhodnotenie a interpretácia  
Hodnotenie a interpretácia výkonov žiakov v čítaní pri pozorovaní v triede má charakter kvalitatívneho 
posudzovania. Je výsledkom spoločnej práce (konzultácie) ŠŠP a triedneho učiteľa. Ten pozná situáciu 
dieťaťa, napr. rodinné prostredie, podmienky na učenie, spôsob čítania v domácom prostredí, prípadnú 
zvýšenú chorobnosť a pod. Poznanie týchto faktorov často objasní prípadné ťažkosti žiakov v čítaní, ktoré 
nemusia byť dôsledkom rozvíjajúcej sa vývinovej poruchy v zmysle dyslexie. 
Obaja hodnotiaci spoločne analyzujú zaznamenané výkony žiaka a hľadajú možnosti odstránenia 
prípadných ťažkostí v čítaní, resp. možnosti podpory čítania.  
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4. Návrh podporných opatrení 
 

Konkrétne podporné opatrenia vychádzajú z konzultácie ŠŠP, triedneho učiteľa a ZZ. Je vhodné, ak sú 
konzultácie opakované, napríklad v mesačných intervaloch. 

 
- Opatrenia zo strany učiteľa: napr. využívanie záložky, prípadne čítacieho okienka (keď sa žiak 

stráca v texte), práca s textom so zvýraznenými slabikami (pri zlom dekódovaní, sekanom 
slabičnom čítaní), občasné využívanie tieneného čítania, zadávanie kratších textov na domácu 
úlohu (ako prevencia neúmerného preťažovania žiaka) a pod. 

- Opatrenia zo strany ZZ: tréning čítania v domácom prostredí podľa metodického vedenia 
zo strany ŠŠP. 

- Opatrenia zo strany ŠŠP: preventívna špeciálnopedagogická intervencia v čítaní, prípadne 
v oslabených oblastiach (pozri OP12.1A Dyslexia – prevencia). 

 
5. Konzultácia so ZZ 

 
ŠŠP v prípade potreby poskytne ZZ konzultáciu, v ktorej mu priblíži čitateľské výkony jeho dieťaťa počas 
depistážneho pozorovania. Upozorní ho na dôležitosť podporného čitateľského rodinného prostredia 
(čitateľský vzor, domáca knižnica, spoločné čítanie). Odporučí mu vhodné spôsoby podpory čítania 
dieťaťa, ktorých súčasťou je aj eliminácia zlých čitateľských návykov, napr. dvojité čítanie a pod.  
V odôvodnenom prípade odporučí vyšetrenie dieťaťa v poradenskom zariadení. 

 
Rozbor písomného prejavu a analýza chýb 
 
Cenné informácie o vývine gramotnosti v oblasti písania môže ŠŠP poskytnúť aj rozbor písomného prejavu 
žiakov a analýza chýb, ktoré robia v prepise, prípadne odpise a v diktovanom texte. Rozbor môže ŠŠP robiť 
ako doplnkovú činnosť v rámci spomenutého depistážneho pozorovania v triede. Ako materiál na rozbor 
poslúžia zošity žiakov, do ktorých píšu prepis či diktát.  
V prvom ročníku si ŠŠP všíma predovšetkým veľkosť, tvar a napájanie písmen v slovách, dodržiavanie hraníc 
slov, tiež zámenu a vynechávanie písmen či komolenie slov. V druhom ročníku sa sústredí aj na typické 
dysgrafické a dysortografické javy – písanie diakritiky (dĺžne, mäkčene) v slovách a správne písanie i/y po 
mäkkých a tvrdých spoluhláskach. 
 
 

Test čítania s doplňovaním slov 
 

Test čítania s doplňovaním slov hodnotí rýchlosť a presnosť čítania na úrovni vety, resp. úryvku. Ide 
o porozumenie čítaného v časovo obmedzenom intervale. Spracovaný je v dvoch verziách.  
 
Na testovanie žiakov prvého stupňa ZŠ je určená jednoduchšia verzia s dopĺňaním jedného slova z piatich 
ponúkaných. Dieťa má za úlohu v časovom intervale štyroch minút potichu čítať vety a podčiarknuť slovo, 
ktoré sa do vety najlepšie hodí. Musí rozlíšiť jemné významové a fonologické rozdiely v ponúkaných slovách. 
Tým, že sa nežiada hlasné čítanie, odpoveď je písomná a pracuje sa v časovom limite, je tento test veľmi 
vhodný aj na skupinové použitie v triede. 
Normy na hodnotenie testu sú spracované pre každý ročník zvlášť. Týkajú sa konca školského roka – obdobie 
máj/jún. 

 
Proces depistáže pomocou testu čítania s doplňovaním slov – postupnosť krokov: 
 
Test čítania s doplňovaním slov je vhodné uskutočniť v mesiaci jún v prvom aj druhom ročníku ZŠ. 
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1. Príprava depistáže 
- ŠŠP zahrnie tento test do ročného plánu činnosti.  
- Informuje ZZ o uskutočnení testu čítania s doplňovaním slov na pôde školy.  
- Dohodne s triednym učiteľom presný termín testovania. 
- Pripraví dostatočný počet testovacích a záznamových hárkov. 
 

2. Administrácia testu 
- Administráciu testu uskutočňuje ŠŠP hromadne v triede. 
- Zvýšenú pozornosť venuje zácviku žiakov v testovaní, aby dostatočne porozumeli, čo sa od nich 

v teste očakáva. S overením porozumenia a kontrolou zaznamenávania odpovedí (podčiarknutie 
vybraného slova) môže pomôcť aj triedny učiteľ. 

- Vykonáva dohľad nad samostatnou prácou žiakov počas štyroch minút trvania testu. 
 

3. Vyhodnotenie a interpretácia 
 

Hodnotenie:  
ŠŠP zapíše do záznamového hárka dva výsledky skóre: skóre čitateľského výkonu a skóre presnosti 
čítania. Skóre čitateľského výkonu zahŕňa presnosť, rýchlosť aj úroveň porozumenia – počet správne 
doplnených slov z celkového počtu. Skóre presnosti vypovedá o úrovni porozumenia bez ohľadu na 
rýchlosť čítania. 
 
Interpretácia: 
Na základe dvoch skóre môžeme identifikovať štyri skupiny detí: 

1. Deti so slabým čitateľským výkonom aj slabým porozumením. 
2. Deti so slabým čitateľským výkonom, ale dobrým porozumením. 
3. Deti s dobrým čitateľským výkonom, ale slabým porozumením. 
4. Deti s dobrým čitateľským výkonom a dobrým porozumením. 

 
4. Identifikácia rizikových detí a návrh odbornej preventívnej starostlivosti 

 
Z hľadiska identifikácie rizikových detí a nastavenia možnej podpornej preventívnej starostlivosti ŠŠP 
sleduje výkony detí v prvých troch skupinách. 
 
- Deti so slabým čitateľským výkonom aj slabým porozumením (hlavne v 2. ročníku) je vhodné odoslať 

na vyšetrenie do poradenského zariadenia. Úroveň ich výkonov môže poukazovať na rôzne príčiny 
čitateľských ťažkostí aj na silnú dyslexiu. 

- Deti so slabým čitateľským výkonom, ale dobrým porozumením majú s veľkou pravdepodobnosťou 
problémy s technikou čítania, hlavne s dekódovaním. Vhodné je ponúknuť im špeciálnopedagogickú 
intervenciu na pôde školy, sledovať ďalší vývin ich čítania a zvážiť vyšetrenie v poradenskom 
zariadení. 

- Deti s dobrým čitateľským výkonom, ale slabým porozumením môžu mať problém v porozumení reči, 
prípadne ide o deti s možným ADHD, ktoré pracujú rýchlo, no so slabým sústredením. Presné 
posúdenie príčin ich zlyhávania patrí do kompetencie poradenských zariadení. 

 
Je namieste podotknúť, že rozhodovanie o konkrétnej podpornej starostlivosti či potrebe komplexného 
vyšetrenia žiaka má vychádzať z viacerých zdrojov, nielen z depistážneho testovania na pôde školy (ktoré má 
vždy len orientačný charakter), ale aj z pozorovania triedneho učiteľa, rozhovoru so ZZ a pod. 

 
Ďalším prostriedkom, ktorý môže v prostredí školy poskytnúť objektívne informácie o výkonoch žiaka, je aj 
dotazník pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov. ŠŠP ho môže využiť ako doplnkový diagnostický 
materiál. 
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Dotazníky pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov 
 

V súčasnej dobe sa dotazníky pre osoby, ktoré hodnotených jedincov dobre poznajú, považujú za významný 
diagnostický nastroj. Cieľom dotazníka pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov je uľahčiť, zefektívniť 
a objektivizovať výmenu informácií medzi učiteľmi, ZZ a odborníkmi. Dotazník dokáže dobre identifikovať deti 
so slabým výkonom v jednotlivých oblastiach gramotnosti. 

 
Autori (Mikulajová, 2012) zostavili štyri samostatné dotazníky pre prvý až štvrtý ročník ZŠ, v ktorých sa 
hodnotia tri základné oblastí gramotnostných schopností dieťaťa: 
 

1. hovorená reč, 
2. čítanie, 
3. písanie. 

 
Učiteľ má k dispozícii číselnú posudzovaciu škálu. Tá pri vyhodnocovaní poskytuje možnosť kvantitatívneho 
vyjadrenia posudzovaných výkonov. Tri základné oblasti schopností sa dajú vyhodnotiť spoločne aj 
samostatne. Pre prvý a druhý ročník sú normy vytvorené osobitne, pre tretí a štvrtý ročník spoločne. 

 
Postup práce s dotazníkom pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov: 

 
1. Administrácia dotazníka 

- Nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Vyplnenie dotazníka trvá učiteľovi asi 10 minút. 
- Učiteľ môže a nemusí vypĺňať dotazník pre všetkých žiakov. Záleží na konkrétnej situácii. 
- ŠŠP môže dať dotazník vyplniť aj ZZ. 

 
2. Vyhodnocovanie dotazníka 

- ŠŠP vyhodnotí percentilové skóre výkonov v jednotlivých oblastiach gramotnosti a tiež celkové 
skóre. 

 
3. Interpretácia dotazníka a využitie v praxi 

- Dotazník má výpovednú hodnotu pre ŠŠP, učiteľa, ZZ aj poradenské zariadenie. 
- Vo fáze interpretácie je vhodná a žiaduca spolupráca ŠŠP a učiteľa. Na základe získaného skóre 

môžu vidieť, ktoré oblasti zaostávajú a ako veľmi. Zistia tým silné a slabé stránky žiaka 
v hovorenej reči, čítaní a písaní.  

- Význam má sledovať, či žiak zaostáva aj v hovorenej reči alebo len v čítaní a písaní. Tiež sa môžu 
porovnať rozdiely vo výkonoch v čítaní a písaní.  

- Podľa zistených silných a slabých stránok môže učiteľ zacieliť podporu žiaka na slabé stránky 
a stavať na silných. 

- Pomocou dotazníka je možné objektívnejšie komunikovať ťažkosti žiaka aj ZZ. 
- Vyplnenie dotazníka môže tiež pomôcť rozhodnúť sa o potrebe komplexného vyšetrenia 

v poradenskom zariadení. 
- V prípade odoslania žiaka na vyšetrenie môže škola dotazník pripojiť k pedagogickej 

charakteristike žiaka a poslať do poradenského zariadenia. 
 

Náčrt jednotlivých depistážnych aktivít v tomto odbornom postupe môže ŠŠP konkrétnej školy dopĺňať 
a modifikovať podľa svojho odborného pohľadu, skúseností a tiež podľa potrieb školy. 
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Výstup činnosti 
 
Výstupmi z činnosti sú:  

- informovaný súhlas ZZ k testu prediktorov gramotnosti, 
- informovaný súhlas ZZ k testu čítania s doplňovaním slov, 
- záznamové hárky z testovania, 
- záznamy z depistážneho pozorovania v triede, 
- záznamy z rozboru písomného prejavu a analýzy chýb, 
- dotazníky pre učiteľov na hodnotenie gramotnosti žiakov, 
- zápis z konzultácie so ZZ, 
- zápis z konzultácie s učiteľmi, 
- zápis zo zasadnutia ŠPT. 

 
 

Spolupráca 
 

V školách, kde pôsobia viacerí ŠŠP, navzájom koordinujú svoju činnosť počas celého priebehu 
depistáže gramotnosti. Ako veľmi užitočné sa javia vzájomné „náčuvy“ ŠŠP počas administrácie 
testov a následné konzultácie. V rámci týchto konzultácií si ŠŠP overia správnosť administrácie, 
zadávania inštrukcií a zaznamenávania výkonov žiakov. 

 
V procese depistáže je potrebné uskutočniť stretnutia ŠPT, na ktorých ŠŠP konzultuje výsledky 
depistáže so školským psychológom, prípadne školským logopédom. Tí podľa svojej kvalifikácie 
poskytnú odbornú preventívnu starostlivosť žiakom s rizikovým vývinom vo svojej pôsobnosti, 
prípadne navrhujú ďalšie opatrenia. 

 
Nenahraditeľné sú pravidelné konzultácie ŠŠP s triednym učiteľom. Ich význam platí oboma 
smermi: triedny učiteľ poskytuje ŠŠP informácie o žiakovi zo svojho pozorovania, hlbšieho 
poznania žiaka a jeho sociálneho zázemia. ŠŠP informuje triedneho učiteľa o výkonoch žiakov 
v depistáži, poskytuje mu tiež metodické vedenie v prístupe k jednotlivým žiakom počas 

vyučovania, ako aj všeobecné návody na rozvoj fonematického uvedomovania u žiakov prvého ročníka 
v prípravnom aj šlabikárovom období. 
 

ŠŠP podľa potreby spolupracuje s poradenským zariadením. Môže ho informovať o pripravovanej 
depistáži, prípadne s ním koordinovať výber depistážnych metód, nástrojov a prijímať metodické 
vedenie hlavne v začiatkoch svojej depistážnej činnosti v škole. Metodické vedenie môže prijímať 
vo fáze prípravy depistáže (metodická konzultácia s poradenským špeciálnym pedagógom), vo 

fáze realizácie depistáže (spolupráca ŠŠP a poradenského špeciálneho pedagóga priamo v škole) aj vo fáze 
vyhodnocovania (predovšetkým v interpretácii výkonov žiakov). 
 

Keď je žiak odporučený do poradenského zariadenia na komplexné vyšetrenie, ŠŠP poskytne 
poradenskému zariadeniu informácie o úrovni jeho výkonov v depistážnom testovaní.  
Je veľkou výhodou, ak základná škola úzko spolupracuje s materskou školou v spádovej oblasti. 
ŠŠP tak môže začať so spomínanými depistážnymi aktivitami už v predškolskom období na pôde 

materskej školy. 
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Úskalia postupu 
 
Medzi najčastejšie úskalia depistážnej činnosti v škole môže patriť: 

- Nedostatočné personálne vybavenie školy: škola buď nemá ŠŠP, alebo ho zamestnáva len na 
čiastočný úväzok. 

- ŠŠP sa venuje len žiakom v školskej integrácii, nezameriava sa na preventívne aktivity. 
- ŠŠP nemá dostatočný odborný vhľad do problematiky depistážnych činností. Tu môže 

požiadať o metodické vedenie poradenské zariadenie, prípadne sa môže stať koordinátorom 
depistážnych aktivít v oblasti gramotnosti, ktoré v škole uskutočnia odborní zamestnanci 
poradenského zariadenia.  

- Test prediktorov gramotnosti často neodhalí rizikových žiakov, ktorí absolvovali predĺžené 
predprimárne vzdelávanie. Títo žiaci vďaka svojmu veku dosiahnu falošne pozitívne skóre 
v testovaní. ŠŠP im potrebuje venovať zvláštnu pozornosť a sledovať ich školskú úspešnosť 
priamo na vyučovaní a počas konzultácií s tr8iednym učiteľom. 

- ŠŠP, prípadne ďalší členovia ŠPT nemajú dostatok času na systematické uskutočňovanie 
preventívnych aktivít alebo neabsolvovali kurzy k jednotlivým stimulačným preventívnym 
programom. Vtedy je potrebné pomôcť ZZ hľadať certifikovaných odborníkov mimo školy, s 
ktorými by dieťa mohlo odporúčaný program absolvovať. 

- V súčasnej dobe je publikácia Čítanie, písanie a dyslexia (s testami a normami) vypredaná, 
preto mnohí ŠŠP nemajú možnosť s ňou pracovať. 

 

Čomu sa vyhnúť 
Počas depistážnych a preventívnych aktivít je potrebné vyhnúť sa predčasným a unáhleným záverom 
o možnej diagnóze žiaka, ako aj predčasnému odporúčaniu komplexného vyšetrenia v poradenskom 
zariadení.  
Obdobie začiatku povinnej školskej dochádzky je totiž obdobím rýchleho dozrievania a mnohých zmien 
v živote dieťaťa. V tomto čase je potrebné predovšetkým venovať žiakom maximálnu podporu vo 
vzdelávaní. 
 

Doplňujúce informácie 

Kvalifikačné predpoklady 
 

- Školský špeciálny pedagóg – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo 
a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na špeciálnu pedagogiku, iné kvalifikačné 
predpoklady podľa platnej vyhlášky. 

- Vhodné je absolvovanie kurzov Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, KUPREV, 
MDŠ. 

Zoznam použitých metód: 
 

- test prediktorov gramotnosti, 
- pozorovanie, 
- test čítania s doplňovaním slov, 
- konzultácia so zákonným zástupcom, 
- konzultácia s triednym učiteľom 
- konzultácia členov ŠPT 
- Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, 
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- KUPREV (len s absolvovaným kurzom), 
- Metóda dobrého štartu. 

Zoznam organizácií 
- Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Nitra 
- SCŠPP Dyscentrum Nitra 
- Detské Montessori centrum Skalka, Nitra 
- Dysaut, súkromné špeciálnopedagogické centrum, Nitra 

 
Linky na vzdelávania spomenutých metodík: 

- https://www.elkonin.sk/ 
- https://www.trea.sk/kurzy/kurz-kuprev 
- https://inklucentrum.sk/event/metoda-dobreho-startu/ 
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