
CENTRUM    PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA  A  PREVENCIE, Levočská 7, 080 01 Prešov 
Informovaný súhlas s depistážnym vyšetrením školskej spôsobilos� a informácia o spracúvaní osobných údajov 

1.Po preštudovaní informácií o účele a spôsobe odborného vyšetrenia a poučení o dôsledkoch môjho súhlasu,  súhlasím s depistážnym    

   vyšetrením a posúdením  školskej  spôsobilos� môjho dieťaťa: meno a priezvisko: ................................................................................  

   dátum a miesto narodenia: ...........................................................................   rodné číslo: ..................................................................... 

   škola ............................................................................ bydlisko:..................................................................................... PSČ .................         

   meno rodiča/zák. zástupcu: ........................................................................... Podpis rodiča/zákonného zástupcu   ..................................... 

2. Súhlasím v zmysle §11, ods.(6), pís. a), b),ods.(7) zákona č.245/2008 Z. z. a §13 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z.     
    so spracúvaním  osobných údajov  v zmysle čl.6, odst.1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov za účelom poskytovania   
    odbornej starostlivos�.  Súhlas  so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. 
 

    V ................................... dňa ......................................                                                        Podpis rodiča/zákonného zástupcu  ........................................ 
 

3. Súhlasím/nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknite) s interpretáciou výsledkov vyučujúcemu z dôvodu ich využi�a pre op�malizáciu prípravy dieťaťa 
k zaškoleniu  v zmysle §14 a §15 zákona č.18/2018  o ochrane osobných údajov a v zmysle §11, ods. (6) školského zákona č.245/2008 Z. z.  
 

    V ................................... dňa .....................................                                                          Podpis rodiča/zákonného zástupcu  ........................................ 

 

POVINNÉ informovanie : Spracovanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osob.údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov, kt. sa zrušuje smernica 95/46/ES ( všeobecné nariad. o ochrane údajov) a zákonom SR č.18/2018 .  

Som si vedomý/á svojich práv, kt. sú uvedené v čl.12 až 23 všeobec. nariadenia o ochrane údajov, ktoré upravujú, resp. konkre�zujú povinnos� prevádzkovateľa pri 
uplatňovaní práv dotknutých osôb.    
 

Vyhlásenie prevádzkovateľa/CPPPaP Prešov:  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zaistením ochrany práv dotknutých osôb poveril externým výkonom Zodpovednej osoby 

(DPO/ZO) spoločnosť Osobnyudaj.sk, s.r.o,  kt. na webovej stránke zverejnila všetky povinné informácie nachádzajúce sa v Nariadení GDPR a zákone o ochrane 
os.údajov a zaviedla transparentný  systém zaznamenávania  bezpečn. incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb na 
www.informovanie.osobnyudaj.sk alebo www.osobnyudaj.sk/informovanie. Povinné informovanie  je možné aj  v papierovej podobe u prevádzkovateľa/ CPPPaP 
Prešov.  

Vyhlásenie dotknutej osoby: Vlastnoručným podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente 
a znením čl.12 až 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a  ich obsahu porozumela.  
 
V ......................................                   dňa ..............................................                                               Podpis rodiča/zákonného  zástupcu .......................................................... 
 

 
 

CENTRUM    PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÉHO  PORADENSTVA A PREVENCIE, Levočská 7, 080 01 Prešov 
Informácie o orientačnom posúdení školskej spôsobilos� a  o spracovaní osobných údajov 

►Cieľom posúdenia školskej spôsobilos�  je zis�ť u predškolákov aktuálnu úroveň schopnos�, zručnos� a  psychickej pripravenos� pre výchovno 
– vzdelávací proces a tým včas iden�fikovať de�, ktoré vykazujú znaky rizikového vývinu z hľadiska ich očakávaného zaškolenia. Včasná iden�fik ácia 
takýchto de� napomôže k op�malizácii prípravy na  zaškolenie, čím sa  u nich zníži riziko odkladu povinnej školskej dochádzky. Op�malizácia prebieha 
formou zvýšeného individuálneho prístupu pedagógov MŠ k dieťaťu v procese výučby počas pobytu dieťaťa v MŠ.  
►Orientačné posúdenie (depistáž)  školskej spôsobilos� neplnoletého klienta sa realizuje len s písomným súhlasom rodiča alebo  zákonného 
zástupcu. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo v  priestoroch MŠ. Na základe posúdenia zo strany odborníka môže byť navrhnuté komplexné 
vyšetrenie v CPPPaP. 
► Informácie o výsledkoch vyšetrenia: Pri depistážnom vyšetrení sa správa nevypracúva; Rodič/zákonný zástupca dieťaťa v  prípade záujmu, je o 
výsledkoch vyšetrenia informovaný  v osobnom rozhovore. ► Depistáž školskej spôsobilos� je možné odmietnuť bez právnych dôsledkov. Následne 
však nie je možné dieťa diagnos�kovať a na základe toho posúdiť úroveň pripravenos� na školu  a navrhnúť  adekvátny  spôsob  zaradenia ( na  
predčasné zaškolenie, zaškolenie, či odklad školskej dochádzky, návrh na zaradenie do 0 -tého ročníka pre de� zo SZP alebo do špeciálnej triedy ) a 
tým cielené riešenie možných problémov, nemožnosť poskytnúť poradenstvo, terapeu�cké či reedukačné vedenie na odstránenie al ebo zmiernenie 
problémov a pod. Výhodou vyšetrenia je možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre a úrovni schopnos� dieťaťa,  iden�fikácia možných nežiaducich 
vplyvov, ako aj návrh opatrení na op�malizáciu vývinu a  rozvoja schopnos� alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov. ► Na vyšetrenie sa 
používajú diagnos�cké nástroje , tzv. psychologické testy, dotazníky,  resp. špeciálnopedagogické metódy a postupy, ktoré vychádzajú z odborných 
vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, psychodiagnos�ke, me todológii a psychometrii. Získané kvan�ta�vne a 
kvalita�vne údaje sú súčasťou osobného spisu dieťaťa spolu s ostatnými údajmi získanými pred vyšetrením (anamnes�cké údaje,  pedagogická 
charakteris�ka), v priebehu vyšetrenia (záznamy z rozhovorov, inter pretácie, poznámky) a po skončení vyšetrenia (správa o vyšetrení, závery z 
konzultácií).► V prípade potreby sa diagnos�ka dopĺňa osobnými alebo telefonickými konzultáciami s pedagógmi, ktorí s klientom pracujú.  
Osobné údaje zisťované školským zariadením v zmysle § 11, ods. (6), pís. a), b) zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a  vzdelávaní: 
► O klientovi: meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, bydlisko, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie, duševné  zdravie, 
mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogickej, psychologickej a špeciálno -pedagogickej diagnos�ky. O rodičoch: iden�fikácia (meno a priezvisko, 
adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt). ►Osoby prichádzajúce do styku s osobnými údajmi ( zamestnanci CPPPaP) sú povinní 
zachovávať mlčanlivosť  o skutočnos�ach, o ktorých sa dozvedel pri svojej činnos� 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 záko na č. 199/1994 o psychologickej činnos�, §79 zákona č. 
18/2018 o ochrane osobných údajov ako aj § 11 ods. (7) školského zákona č. 245/2008). ► Údaje o psychickej iden�te  môže v zmysle §2 zákona č. 
18/2018 o ochrane osobných údajov získavať a spracovávať len ten, komu to umožňuje osobitný zákon – napr. školy a školské zariadenia v zmysle § 
11, ods. (6) školského zákona č. 245/2008 (CPPPaP). ► S týmito údajmi sa nakladá podľa uvedených zákonov a bez písomného súhlasu 
rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka nebudú poskytnuté iným osobám a po uplynu� lehoty uloženia, ktorá je podľa § 5, ods. (3), pís. b.) vyhlášky 
MŠ SR č. 326/2008 Z. z. 20 rokov od posledného poskytnu�a starostlivos� , budú skartované a zničené. 

 

 


