Rozhodnutie
číslo:

V Banskej Bystrici, dňa :

Riaditeľka Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej špeciálnej materskej školy, Slnečná 34, 974 04 Banská
Bystrica, podľa § 5 ods. 6 písm. a) a podľa § 38 ods. 3 a 6 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení
v náväznosti na § 133 zák. č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
PRIJÍMA: meno a priezvisko: ….........................................................................................................dátum narodenia : ….......................................
bytom: …................................................................................................................................................
žiaka/žiačku: …................................................ od................................. na dobu neurčitú do odbornej starostlivosti Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva ako súčasť Súkromnej špeciálnej materskej školy, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica.
Odôvodnenie: Rodič (zákonný zástupca) požiadal/a o vyšetrenie svojho syna/dcéry v Súkromnom CŠPP, Slnečná 34, 974 04 Banskej Bystrici. Po
preskúmaní špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb menovaného riaditeľka SCŠPP v Banskej Bystrici rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto
rozhodnutia.
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno v súlade s § 38 ods.6 až 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať žiadosť o jeho preskúmanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia riaditeľke SCŠPP v Banskej
Bystrici, ktorý rozhodnutie vydal.
Mgr. Iveta Šváčová
riaditeľka SCŠPP
Rozhodnutie dostanú:

1. klient (zákonný zástupca) 2. k spisu

Rozhodnutie prevzal klient, resp. zákonný zástupca dňa .............................., čo potvrdzuje svojím podpisom a vzdáva sa práva na podanie žiadosti o jeho
preskúmanie, čo taktiež potvrdzuje svojím podpisom
............................................................
podpis zákonného zástupcu

Informácie o psychologickom, špeciálno-pedagogickom, logopedickom vyšetrení a inej odbornej činnosti
Psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické vyšetrenie sa realizuje na žiadosť školy, rodiča alebo zákonného zástupcu
dieťaťa/žiaka, len s jeho písomným súhlasom. Obsahuje vyšetrenie schopností, osobnosti, záujmov, vedomostí, zručností, poprípade
iných oblastí ovplyvňujúcich sociálny a psychický vývin dieťaťa. Vykonáva sa individuálne alebo skupinovo. Z vyšetrenia sa vypracúva
Správa zo psychologického a/alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia a zasiela sa oprávnenej osobe a inštitúcii, ktorá o ňu žiada.
Rodič/zákonný zástupca má právo oboznámiť sa s jej obsahom
Uvedené vyšetrenie je možné odmietnuť bez akýchkoľvek právnych dôsledkov. Jediným dôsledkom je, že nie je možné dieťa/žiaka
vyšetriť a navrhnúť cielené riešenie vyskytujúcich sa problémov, alebo nemožnosť poskytnúť poradenstvo. Výhodou vyšetrenia je
možnosť dôkladne sa zorientovať v štruktúre psychických vlastností dieťaťa/žiaka a prípadná identifikácia možných nežiadúcich vplyvov,
ako aj návrh opatrení na riešenie problému alebo ďalších výchovných či vzdelávacích postupov.
Na vyšetrenie sa používajú diagnostické nástroje, tzv. psychologické, špeciálno-pedagogické a logopedické testy, dotazníky a metódy,
ktoré vychádzajú z odborných vedeckých princípov platných v psychológii, špeciálnej pedagogike, logopédii, psychodiagnostike,
metodológii a psychometrii. Kvantitatívne a kvalitatívne údaje z testov sú súčasťou spisu dieťaťa/žiaka spolu s ostatnými údajmi
získanými pred vyšetrením (anamnestické údaje, pedagogická charakteristika), v priebehu vyšetrenia (záznamy z rozhovorov,
interpretácie, poznámky) a po skončení vyšetrenia (správa z 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, štátna príslušnosť, národnosť, fyzické zdravie, duševné zdravie,
mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky, hodnotenia zo školy, výpis zo
zdravotného záznamu a ďalšie hodnotenia.
O rodičoch: identifikácia zákonných zástupcov dieťaťa (meno a priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt).
Údaje o psychickej identite a psychickej pracovnej spôsobilosti môže v zmysle § 8 ods. 5 zákona 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov spracovávať len psychológ alebo ten, komu to umožňuje osobitný zákon – napr. školy a školské zariadenia v zmysle § 11, ods. 7
zákona č. 245/2008 Z. z.
Ďalšia dokumentácia v zmysle § 11, ods. 10 školského zákona č. 245/2008 Z. z. je najmä: Správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia, písomné vyjadrenie ku školskému začleneniu.
Všetky tieto údaje sú prísne dôverné, zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
svojej činnosti, a to aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu v zariadení; psychológ aj podľa § 3 zákona č. 199/1994 Z. z.
o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov, ďalej podľa § 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ako
aj podľa § 11 ods. 8 zákona 245/2008 Z. z.
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 od posledného poskytnutia starostlivosti, budú skartované.
Psychologické,
špeciálno-pedagogické
alebo
logopedické
vyšetrenie
a všetky
odborné
činnosti
sú
v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica poskytované zdarma, ak je
zákonným zástupcom podpísané čestné vyhlásenie pre zber údajov.
Vyšetrenie a inú odbornú činnosť je možné poskytnúť aj plnoletému klientovi (na základe jeho žiadosti a písomného súhlasu)
a taktiež aj klientom, ktorý je evidovaný aj v inom zariadení, ale len s poplatkom.

