
Návod ako porozumieť správe z depistáže Vášho predškoláka 

 

Práve teraz je obdobie, kedy sa Vám môže dostať do rúk správa z depistáže Vášho predškoláka. Je to 

správa, ktorú vypracoval (pravdepodobne) psychológ z Centra pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, alebo u detí so zdravotným znevýhodnením z Centra špeciálno-

pedagogického poradenstva. 

 

Ale ako jej porozumieť? Je Vaše dieťa spôsobilé ísť do školy? Nie je? Máte ísť na ďalšie vyšetrenie? Je 

vhodné mu dať odklad školskej dochádzky? Máte s ním na niečom pracovať? 

 

Sú to bežné otázky, ktoré napadnú rodičov, keď očakávajú výsledky vyšetrení. Vždy je možnosť ísť 

výsledky konzultovať do príslušnej poradne, ale určite dobre padne, ak si dokážete urobiť svoj názor 

po prečítaní správy aj sami.  

 

Štruktúra správy sa môže v závislosti od psychológa líšiť, no každá by mala zahŕňať približne rovnaké 

hodnotené oblasti. Teraz si ich stručne vysvetlíme: 

sociálny kontakt a adaptácia - teda, či sa dieťa primerane adaptovalo a správalo počas vyšetrenia. Či 

sa pri kontakte sa nebálo, neplakalo, sedelo, plnilo zadávané úlohy.. 

pozornosť - ako dlho vydržalo pracovať, či dokončilo úlohu, či nevstávalo, pri rozhovore neodbiehalo 

od témy. Úroveň pozornosti závisí vo veľkej miere od zrelosti centrálnej nervovej sústavy, ale môže ju 

negatívne ovplyvňovať napr. aj úzkosť dieťaťa z vyšetrenia. 

základné informácie o sebe - ako je zorientované vo svete, či pozná členov rodiny, svoje meno, 

priezvisko... 

reč - výslovnosť hlások r, l, s, c..., komolenie slov. Fyziologicky sa reč vyvíja do 7 rokov, ale pokiaľ 

dieťa nevie vysloviť veľa hlások, spôsobuje to v škole ťažkosti najmä v písaní a čítaní. 

slovná zásoba a tvorba nadradených pojmov - ide tu o pomenovanie bežných vecí, druhov ovocia, 

zeleniny... Nadradené pojmy sú napr. jablko a hruška je...? OVOCIE (nadradený pojem) 

fonematické uvedomovanie - to je rozlišovanie hlások (foném) v slove. Napr. Aké je začiatočné 

písmeno slova PES? Na aké písmeno končí slovo PES? Schopnosť rozlišovať hlásky je veľmi dôležitá pri 

osvojovaní si základov čítania a písania. 

rozlišovanie farieb a geometrických tvarov - ide tu najmä o úroveň pamäťových schopností, ale aj o 

schopnosť zrakového rozlišovania. 

pravo-ľavá orientácia na tele - či vie ukázať pravú ruku, alebo ľavou rukou pravé oko atď. Vypovedá 

o zrelosti mozgových hemisfér a ich prepojenosti.  

priestorová orientácia - je najmä o tom ako dieťa rozumie abstraktným pojmom hore, dole, najprv, 

hneď za, predtým... Súvisí s vývinom matematických schopností. 

matematické predstavy - do koľko vie počítať, či nepočíta len mechanicky, ako zvláda jednoduché 

počty a rozumie im. 



grafomotorika (jemná motorika) - ako drží ceruzu, či zvládne adekvátne nakresliť ľudskú postavu 

(musí mať všetky časti tela, vlasy, oči, ústa, nos, dvojrozmerne nakreslené ruky, nohy a aspoň 

naznačené oblečenie). Taktiež sa skúma ako vie nakresliť základné geometrické tvary, prípadne svoje 

meno. 

Zvyčajne sa tieto oblasti hodnotia pojmami ako: 

nadpriemerný výkon,  priemerné, v norme - tu ide o stav, kedy sú dané schopnosti dieťaťa v 

poriadku, sú primerané rozvinuté a nepotrebujú nejakú ďalšiu špeciálnu stimuláciu 

oslabený, podpriemerný výkon, málo rozvinutý, neupevnené - tieto pojmy vyjadrujú, že dieťa 

potrebuje trénovať tieto oblasti schopností, aby pri vstupe do školy zvládalo nároky v škole 

neosvojené, výrazne podpriemerné, deficitné - v tomto prípade dieťa výrazne zaostáva v rozvoji 

týchto schopností oproti rovesníkom a je tam vysoká pravdepodobnosť, že do nástupu do školy sa 

tieto schopnosti dostatočne nerozvinú a môže mať v škole výrazné problémy. 

V správe z depistáže nikdy nie je napísané, že dieťaťu sa odporúča odklad školskej dochádzky. 

Ak dieťa zlyháva vo väčšine testovaných oblastí, zvyčajným postupom je dieťa odporúčať na 

psychologické vyšetrenie, kde sa testujú taktiež inteligenčné schopnosti a zisťuje sa rodinná, 

zdravotná anamnéza, čo pomôže poskytnúť na dieťa ucelený pohľad. Až na základe psychologického 

vyšetrenia sa psychológ vyjadrí či je dieťa spôsobilé nastúpiť do prvého ročníka. 

 

Veríme, že sme Vám pomohli sa zorientovať v danej problematike a keď usúdite, že si to potrebujete 

vyjasniť, lebo vy máte na svoje dieťa iný názor ako píšu v správe (čo je úplne prirodzené), neváhajte 

volať do centra, ktoré depistáž robilo. 

 

 

 

 


