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Vec 

Postup škôl a centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie pri 

posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov zo SZP -usmernenie 

 

 

 

      V nadväznosti na usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky vydané pod číslom 2016-11850/9969:1-100A Okresný úrad Košice – odbor 

školstva vydáva v súlade s § 11 ods. 5 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

 

usmernenie 

 

pre jednotný postup škôl a zariadení centier pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie pri posudzovaní školskej pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a výchovno-vzdelávacích potrieb žiakov zo SZP. 

 

 

 

1. Základná škola podáva žiadosť (Žiadosť o psychologické vyšetrenie dieťaťa zo SZP 

pred nástupom do školy (Príloha č. 1) a Žiadosť o psychologické vyšetrenie žiaka 

základnej školy zo SZP (Príloha č. 2) o psychologické vyšetrenie dieťaťa/žiaka zo 

SZP. Na základe výsledkov realizovaného psychologického vyšetrenia môže príslušné 

centrum predložiť návrh CPPPaP na zaradenia dieťaťa/žiaka, ktorého špeciálne 

výchovno-vzdelávacie potreby vyplývajú výlučne z jeho vývinu v sociálne 

znevýhodnenom prostredí. V súlade s § 107 ods. 2 školského zákona, potvrdí riaditeľ 

školy podpisom a pečiatkou školy, že dieťa/žiak spĺňa aspoň tri podmienky SZP (z 

ôsmych), uvedených v usmernení  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky vydané pod číslom 2016-11850/9969:1-100A. Vyjadrenie 

k podmienkam SZP spracuje škola na základe osobného spisu dieťaťa, zisťovania 

rodinných pomerov v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa/žiaka, triednym 

učiteľom, príp. výchovným poradcom.  

 

 



 

 

2. V prípade, ak už mal žiak (napr. vo vyšších ročníkoch ZŠ) v predchádzajúcom období 

vyjadrenie z CPPPaP, že je žiakom so ŠVVP na základe SZP, škola už nežiada nové 

vyjadrenie z centra. Pri EDUZBERE škola nahlási celkový počet žiakov, ktorí spĺňajú 

podmienky podľa legislatívne platných noriem MŠVVaŠ SR; to znamená žiakov, 

ktorým už v predchádzajúcom období bolo SZP potvrdené CPPPaP a aktuálne 

vyšetreným žiakom. V prípade, že žiak, ktorý navštevuje  ZŠ a má ŠVVP na základe 

SZP a nemá potrebné vyjadrenie z centra, škola pošle príslušnému centru Žiadosť 

o psychologické vyšetrenie žiaka ZŠ so SZP (Príloha č. 2) a triednym 

učiteľom/výchovným poradcom vyplnené tlačivo – Pedagogické posúdenie žiaka 

v ZŠ. (Príloha č. 3) 

 

3. CPPPaP bude realizovať psychologické posúdenie/vyšetrenie detí a žiakov priebežne, 

na základe kompletne vyplnených a školou a zákonným zástupcom týchto detí 

podpísaných žiadostí. Prvotne budú vybavené žiadosti v rámci posudzovania školskej 

pripravenosti pred nástupom  do školy. 

 

 

Odporúčame základným školám, aby vybavovali žiadosti pre posudzovanie školskej 

pripravenosti detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v čase zápisu detí do základnej 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 prílohy 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Jozef  Javorka, CSc. 
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