Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Hviezdoslavova 441/10, 979 01 Rimavská Sobota
tel. fax : 047/5623543, e-mail sekretariat@ppprs.sk
Dôverné!

Prihláška na psychologické, špeciálno-pedagogické vyšetrenie
Škola:........................................................................................................

Ročník : ....................

Meno a priezvisko žiaka: ........................................................................
Sociálne znevýhodnené prostredie / krúžkujte / : áno Dátum narodenia: ............................

nie

Rodné číslo: ...........................

Bydlisko žiaka / presná adresa / ..........................................................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu / rodiča/, adresa: .....................................................................
Mal žiak odklad povinnej dochádzky o 1 rok? / krúžkujte / áno – nie
Opakoval žiak ročník:

áno –nie

koľkokrát, ktorý ?.....................................

Bolo u žiaka v minulosti žiadané psychologické vyšetrenie zo strany školy?

áno –nie

Navštevuje žiak poradňu ? neurologickú, pedopsychiatrickú , logopedickú , inú- akú...................
Dochádzka do ZŠ: pravidelná – nepravidelná
Dôvod vyšetrenia : ....................................................................................................................................
Pedagogické posúdenie žiaka:
1. Výchovné pôsobenie zo strany rodiny: nedokážem posúdiť – primerané – benevolentné – prísne – nejednotné
2. Rozumové schopnosti žiaka hodnotím ako : podpriemerné – priemerné – nadpriemerné
3. V ktorých predmetoch je podpriemerný? ………………………………………………………..........................
4. V ktorých predmetoch dosahuje veľmi dobré výsledky ? …………………………………………………….....
5. Pozornosť:

veľmi dobrá – priemerná – nesústredená

6. Psychomotorické tempo práce na vyučovaní ::

rýchle – primerané – veľmi pomalé

7. Snaha na vyučovaní: aktívna - nízka – apatia a odmietanie
8.

Správanie: /vypíšte / : ............................................................................................................................................

9. Vyjadrovacie schopnosti : nadpriemerné – priemerné – slabé – veľmi zaostávajúce

10. Reč: čistá – poruchová ...............................................................................................................................................
11.Čítanie / vyspelosť v technike čítania/: Číta vety, slová, slabiky, písmená, nečíta vôbec, číta

s porozumením, mechanicky, zamieňa hlásky tvarovo blízke, chyby neopravuje “dvojité čítanie“
12 . Písanie: odpisuje , prepisuje z tlačeného textu , píše podľa diktátu ,píše správne pravopisne, nevie písať
všetky písmená, zamieňa všetky písmená, zrkadlové písanie
13. Matematika: má utvorený pojem čísla, počíta mechanicky, sčítava/odpočítava v obore do 10, s prechodom
cez desiatku,. ........................................................................................................................................................
Na zlepšenie prospechu, odstránenie problému sa urobilo toto opatrenie:
...............................................................................................................................................................................
Pravdepodobné príčiny školského neprospievania................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Známky na poslednom vysvedčení z hlavných predmetov:..................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Predpokladaná klasifikácia na najbližšej klasifikačnej porade: ............................................................................
Základná škola na základe pedagogického posúdenia navrhuje:
vrátenie do MŠ, školskú integráciu v ZŠ, zvážiť preradenie do ŠZŠ, psychologické poradenstvo , iné: .....
.......................................................................................................................................................................

..............................................
podpis triedneho učiteľa

.........................................................
pečiatka a podpis riaditeľa školy

Žiadame o vyplnenie všetkých údajov tohto tlačiva. Neúplné prihlášky nemôže CPPPaP akceptovať!

Informovaný súhlas s vyšetrením a so spracúvaním osobných údajov
Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov.
Jediným dôsledkom je, že nie je možné dieťa vyšetriť a navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov. Výhodou
vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa .
Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické a špeciálno-pedagogické testy, alebo
prístrojové metódy, ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, psychodiagnostike,
metodológii a psychometrii. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu dieťaťa spolu s ostatnými
údajmi získanými pred vyšetrením – napr. anamnestické údaje, pedagogická charakteristika, v priebehu vyšetrenia –
záznamy z rozhovorov, interpretácie, poznámky a po skončení vyšetrenia – závery z konzultácií. Osobné údaje
zisťované v rozsahu § 11, ods.(7) pís. a) b) školského zákona 245/2008:

O dieťati: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť,
fyzické zdravie, duševné zdravie, mentálna úroveň vrátane výsledkov psychologickej diagnostiky.
O rodičoch: identifikácia (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).
Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel pri svojej činnosti a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení podľa zákona § 8 ods. (1), pís. c.)
zákona č. 552/2003 o Výkone prác vo verejnom záujme, §3 zákona č. 199/1994 o Psychologickej činnosti, §22 zákona č.
18/2018 o Ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. (7) Školského zákona č. 245/2008.
Údaje o psychickej identite a psychickej pracovnej spôsobilosti môže v zmysle § 13ods. (3) zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov získavať a spracovávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon – napr.
školy a školské zariadenia v zmysle § 11, ods. (7) Školského zákona č. 245/2008. S týmito údajmi sa nakladá podľa
uvedených zákonov a bez písomného súhlasu rodiča dieťaťa alebo jeho zákonného zástupcu nebudú poskytnuté iným
osobám a po uplynutí skartovacej lehoty, ktorá je podľa § 5, ods. (3), pís. b.) Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.
326/2008 20 rokov, budú skartované a likvidované.

Psychologické a špeciálno-pedagogické
vyšetrenie je v Centre pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie poskytované zdarma (§ 130, ods. (11), zákona č. 245/2008 – Školský zákon).

V..................................dňa......................
Meno , priezvisko rodičov:

Telefónny kontakt

Podpisy:

Zákonný zástupca 1:
Zákonný zástupca 2:

Doba platnosti prihlášky trvá do doby starostlivosti o klienta.
Zákonný zástupca dieťaťa môže podľa vyššie uvedeného zákona vykonať zmeny v tomto tlačive len písomnou
formou, s čím bol oboznámený.
Priestor na vyjadrenie rodičov:

