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Milí rodičia, 

 na tomto mieste Vám vysvetlíme, čo depistáž školskej zrelosti (ďalej ŠZ) je, s akým 

zámerom sa v MŠ realizuje a ako prebieha. Vysvetlíme tiež rozdiel medzi depistážou ŠZ, ktorú 

odborní zamestnanci CPPPaP realizujú v materských školách a diagnostikou školskej zrelosti, 

ktorú robia psychológovia v CPP (Centrum poradenstva a prevencie). 

 Depistáž ŠZ sa každoročne realizuje v posledných ročníkoch MŠ s deťmi, ktoré k 31. 

augustu daného roka dovŕšia šiesty rok života a v septembri by mali ísť do školy. Depistáž v MŠ 

robia odborní zamestnanci CPP (psychológovia a špeciálni pedagógovia) na požiadanie 

vedenia MŠ so súhlasom rodičov (zákonných zástupcov). Rodičia svoje deti na depistáž 

prihlasujú v MŠ vyplnením informovaného súhlasu  a anamnestického dotazníka dieťaťa. 

 Okolo šiesteho roka života väčšina detí dosahuje celkovo taký stupeň vývinu, ktorý im 

umožňuje začať úspešne si osvojovať školské vedomosti  a zvládnuť nároky školy. Hovoríme 

o školskej zrelosti, používa sa tiež termín školská spôsobilosť alebo školská pripravenosť. Ide 

o zrelosť vo viacerých oblastiach: telesnej, rozumovej, rečovej, emocionálnej, sociálnej, 

pracovno-vôľovej. (Podrobnejšie sa o školskej zrelosti môžete dočítať napr. v článku Skôr než 

pôjde do školy na stránke www.psychologickeporadenstvo.sk).   

 Niektoré deti môžu však v niektorých oblastiach vývinu zaostávať. Cieľom 

depistáže je takéto deti identifikovať a následne navrhnúť rodičom a učiteľkám MŠ, aby 

sa u týchto detí zamerali na  stimuláciu tých funkcií, ktoré ešte nedosahujú požadovaný stupeň 

vývinu. Dá sa tým predísť ťažkostiam, ktoré by dieťa mohlo mať osvojovaní písania, čítania 

a počítania.   

 Cieľom depistáže nie je kompletná diagnostika školskej zrelosti. Tá sa robí 

štandardizovanými testami v CPP. Absolvovať s dieťaťom testy ŠZ odporúčame rodičom 

v prípade, že výsledky depistáže poukazujú na nezrelosť dieťaťa vo viacerých oblastiach alebo 

v niektorej oblasti dieťa výrazne zaostáva, čo býva dôvodom pre odporučenie na pokračovanie 

predprimárneho vzdelávania. Testy ŠZ v CPP môžu samozrejme absolvovať i deti, ktoré 

neboli na depistáži. (Podrobnejšie o testoch ŠZ v CPP sa zmienime neskôr). 

  

 Depistáž prebieha najskôr skupinovou formou (5-6 detí). Deťom sú zadané úlohy, pri 

ktorých uplatňujú zrakovo – motorické a grafomotorické schopnosti. Zároveň pozorujeme 

správanie  detí v skupine (ako reagujú na pokyny, či sú schopné sa na prácu sústrediť, pracovať 

samostatne atď.) V druhej etape pracujeme s každým dieťaťom osobitne. V rozhovore mu 

zadávame otázky a úlohy, prostredníctvom ktorých zisťujeme úroveň jeho reči, zrelosť 

sluchového vnímania, pravo- ľavú orientáciu, zrakovú pamäť  a schopnosť prepájať  zrakovú 

a sluchovú pamäť, úroveň základných matematických predstáv.  

 Ako Vaše dieťa v týchto úlohách dopadlo, je zaznamenané na osobitnom hárku. Ak 

z výsledkov vyplývajú nejaké odporúčania, sú v hárku podčiarknuté. V prípade, že odporúčame 

niektoré oblasti stimulovať, na ďalšom hárku (letáku) je niekoľko typov. 
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Ak na základe výsledkov depistáže odporúčame kompletné vyšetrenie školskej zrelosti 

v CPP, prihláste sa na toto vyšetrenie telefonicky na čísle 0940 994 888 

 

 Testy školskej zrelosti v našom CPP sa realizujú zvyčajne v mesiacoch apríl – máj, 

v prípade potreby aj v júni.  Je potrebné vyhradiť si jedno predpoludnie. Dostavíte sa s dieťaťom 

15 minút pred začiatkom testovania do CPP na Fedákovu 3 na vopred dohodnutý čas. Prebieha 

najskôr v malej skupinke, potom nasleduje individuálny rozhovor s každým dieťaťom. Celé 

vyšetrenie trvá približne hodinu a pol. Spätnú väzbu o výsledkoch testov a ďalšie poradenstvo 

Vám bude poskytnuté formou rozhovoru v ten alebo v iný dohodnutý deň.  

V prípade, že výsledky vyšetrenia ŠZ v CPP preukážu, že dieťa nedosiahlo školskú 

spôsobilosť, vystavíme rodičovi písomný súhlas s pokračovaním plnenia povinnej 

školskej dochádzky, ktorý doloží k žiadosti o pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní, 

adresovanej riaditeľke/riaditeľovi materskej školy. 

 Každé dieťa, ktoré k 31. augustu dovŕši 6 rokov, musí byť zapísané do školy aj 

v prípade, že bude opakovať predškolskú triedu. Ku dňu zápisu nie je nutné, aby deti už mali 

absolvované vyšetrenia školskej spôsobilosti v CPP a bolo vydané rozhodnutie riaditeľky 

MŠ o pokračovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

 

  

 

 

 


