
Kedy navštíviť odborníka (čo Vás môže čakať v Centre pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie) 

(dobre vedieť) 

 
           
           Najprv sa však môžete poradiť so mnou ako školským psychológom 
 
              
 
 
                 Školská výkonnosť/nevýkonnosť a školský prospech/neprospech 
 
Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,  
máte pocit, že Vaše dieťa vie toho viac ako ostatné deti v jeho veku a radi by ste sa dozvedeli viac?  

Hovorí Vám niekto z Vášho okolia, že je vhodné navštíviť psychológa, pretože Vaše dieťa napreduje za 

ostatnými? Jednou zo služieb Centra pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie je 

vyšetrenie intelektového nadania. Ako dokážete Vy ako rodič  zistiť, že je nadpriemerne inteligentné? 

Nasledujúce riadky Vám pomôžu  pochopiť,  čo môže byť ukazovateľom, že máte doma nadané dieťa. 

Ak spoznávate Vaše ratolesti v nasledujúcich bodoch nie je na škodu ak Vám to potvrdí aj odborník. 

Odborníci Vám pomôžu zorientovať sa v tejto oblasti. 

 

Typické javy, že  má dieťa akcelerujúci vývin (nadpriemerne nadané) môžu byť nasledovné: 

- poznanie písmen a skoré čítanie už v predškolskom veku 

- dieťa dokáže ešte pred nástupom do školy  spočítať a odpočítavať v obore nad 10 

- rýchlo a ľahko  sa učí, má dobrú pamäť 

- je veľmi zvedavé 

- má radosť z objavovania nového 

- má veľa záujmov, ktoré nemusia byť typické pre daný vek (astronómia, zemepis, dinosaury, 

vesmír) 

- kladie nezvyčajné a hraničné otázky (čo je nekonečno, čo je pred životom) 

- má rozsiahlu slovnú zásobu a dobre argumentuje 

- potreba tvoriť, byť kreatívny, nekonvenčný, kritičnosť k autoritám 

 

Alebo Vás trápia  školské neúspechy a správanie Vašich ratolestí a neviete čo je príčina tohto stavu?. 

Ďalšie riadky sa zameriavajú  na školský výkon, resp. obtiaže v učení žiakov. Prostredníctvom týchto 

riadkov  som sa zamerala hlavne na oblasť školskej nevýkonnosti a  školského neúspechu. Mojim 

cieľom je prehľadne Vám poskytnúť základné informácie, ktoré by Vám mohli pomôcť. Ak má Vaše 

dieťa nejaké obtiaže v učení, ktoré sami vidíte, alebo Vás na ne upozorňuje triedna učiteľka, prípadne 

niekto iný,  tieto informácie Vám môžu dať odpoveď na Vaše otázky, prípadne ozrejmiť Vašu situáciu.  

 

 
 
 

 



Príčin prečo Vaše dieťa má školské problémy a neprospieva môže byť veľa, 
s akými sa však najčastejšie stretávame my psychológovia sú tieto: 

 

- negatívny vzťah žiaka ku škole, učiteľom,  školskej práci, prípadne k spolužiakom, slabá 

domáca príprava, 

- slabá motivácia pre učenie, ašpiračná úroveň – chcieť dosiahnuť úspech v učení, učenie sa  

nesprávnymi technikami samoštúdia, 

- úroveň IQ – intelektový vývin, potenciál dieťaťa, 

- osobnostné vlastnosti (napr. nízka vytrvalosť, precíznosť, disciplinovanosť), úzkostný povahový 

vývin, nízka sebadôvera, podceňovanie sa, 

- rodinné pomery, 

- nástup dieťaťa do 1. ročníka, ktoré je mentálne, sociálne, emocionálne a telesne nezrelé, 

- neskoro diagnostikovaná mentálna prípadne sociálna retardácia, 

-  prenatálne (počas tehotenstva), perinatálne (počas pôrodu) a postnatálne (po pôrodné) 

poškodenia  CNS, ktoré sa premietajú  do parciálnych nedostatkov poznávacích procesov 

(dyslexia, dysgrafia, dysortografia), 

- ĽMD – ľahká mozgová dysfuncia (hyperaktivita s poruchami pozornosti – ADHD, ADD – 

porucha pozornosti), 

- poruchy správania (záškoláctvo, klamanie, delikvencia, iné), 

- telesne, zmyslovo a rečovo postihnuté, 

- časté vymeškávanie vyučovania, prípadne dlhotrvajúce somatické ochorenia 

 

        Aký je postup, keď zistíte, že Vaše dieťa neprospieva a potrebujete pomoc. 

 

Ak Vaše dieťa, nedosahuje primeraný školský prospech, alebo má obtiaže v učení, prípadne v správaní 

a niekto  Vás na to vo Vašom okolí  upozornil (triedny učiteľ, učiteľ, , školský psychológ, 

vychovávateľka, príbuzný), Centrum  pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie je 

pripravené pomôcť  Vám a Vašim deťom zorientovať sa v tejto oblasti. 

 

Čo Vás čaká. Aby sa spoľahlivo mohla určiť príčina obtiaží Vašich detí je potrebné  absolvovať 

v CPPPaP odborné vyšetrenia.  

Základným a vstupným vyšetrením je vyšetrenie u psychológa/ičky, ktorý určuje ďalší postup. Zároveň 

Vám poskytne odporúčania, ktoré sa týkajú priamo Vášho dieťaťa. Záleží  od konkrétneho prípadu, či 

dieťa bude odoslané k špeciálnemu pedagógovi, logopédovi, prípadne liečebnému pedagógovi v  



zariadení. V nasledujúcich riadkov Vás informujem o odborných postupoch  odborných zamestnancov, 

ktoré môže Vaše dieťa absolvovať.   

 

Podrobná anamnéza žiaka, pozorovanie, rozhovor dáva odborníkovi (psychológovi/ičke) celkový obraz 

o dieťati. Každý odborník má svoj postup a používa batériu testov, v ktorých má prax a sa mu osvedčili . 

 

Na čo sa psychológ/ička spravidla zameriava:  

Intelektovú úroveň: 

1. zisťovanie schopností vo verbálnej zložke všeobecných rozumových schopností 

2. mapovanie schopností v názorovej zložke všeobecných rozumových schopností 

3. analýza rozumových schopností  jednotlivých subtestoch 

4. celkovú aktuálnu globálnu intelektovú úroveň všeobecných rozumových schopností 

 

Na osobnosť: 

- používa osobnostné dotazníky, kresebné projektívne metódy 

Môže používať testy zamerané na poškodenia centrálnej nervovej sústavy, kde patria aj testy  

sledujúce napr. psychomotorické tempo, pamäť,  vizuomotorickú a senzomotorickú koordináciu, 

koncentráciu pozornosti.  

 

Komplexné psychologické vyšetrenie Vás môže posunúť k ďalšiemu nášmu odborníkovi a to je 

špeciálny pedagóg. Podrobnou analýzou psychologických vyšetrení psychológ/ička usúdi, či dieťa 

podstúpi toto vyšetrenie, prípadne vyšetrenie logopéda, liečebného pedagóga. Nebýva teda pravidlom, 

že žiak, ktorý má problémy v učení absolvuje aj špeciálno – pedagogické vyšetrenie, alebo iné odborné 

vyšetrenie. K špeciálnemu pedagógovi žiakov sa posielajú žiaci, ak je podozrenie na nejakú špecifickú 

poruchu učenia(dyslexia, dysgrafia, dysorografia, dyskalkúlia) a splnilo  kritérium tejto poruchy, prípadne 

Vaše dieťa posiela v prípade porúch správania, konkrétne jeho vplyvu na školský výkon.    

 

Čo zisťuje  väčšinou špeciálny pedagóg zariadení:  

- úroveň jemnej motoriky, prípadne hrubej 

- vizuomotorickej a senzomotorickej koordinácie 

- rečový prejav 

- ľavo – pravú orientáciu 

- sluchovú a vizuálnu percepciu  

- úroveň písania, čítania, matematiky 



Logopedické vyšetrenie:  

- zisťuje anamnézu dieťaťa, konkrétne vyskytujúce sa poruchy v rodine 

- artikuláciu orgánov 

- výslovnosť 

- aký má dieťa sluch, aký má hlas 

- fonematickú diferenciáciu 

- porozumenie reči 

- rečovú produkciu 

- motoriku 

- lateralitu 

 

Liečebný pedagóg je orientovaný na: 

- prevenciu vzniku porúch a prípadné  narušenie psychosociálneho zdravia,  ako aj prevencie 

druhotných porúch a komplikácií u rizikových individualít, 

- snaží sa byť nápomocný v  aktuálnej životnej situácii, v ktorej sa klient nachádza (väčšinou sa 

zameriava na  bio – psycho – sociálnu , výchovnú, zdravotnú  oblasť), prípadne mapuje  jeho 

špeciálno -  výchovno-vzdelávacie potreby, 

- ponúka asistovanú pomoc,  pri   liečebnopedagogických cvičeniach a programoch v rámci 

inklúzie alebo podporných opatrení na zlepšenie podmienok vývinu a  kvality života dieťaťa, 

prípadne rodiny v ťažkej životnej situácii, 

- ponúka konzultačno-poradenskú intervenciu smerujúcu ku klientovi s cieľom zlepšiť jeho 

životné podmienky a jeho vývin. 

 
 
Ak sa chcete riešiť situáciu svojho dieťaťa a chcete sa podeliť o Vašu situáciu so mnou, navštívte ma. 
Odborným a trpezlivým prístupom som pripravená Vám pomôcť.  
 

 

 

Vypracovala: Mgr. Katarína Mrázová 

 



 

 


