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Vážená pani riaditeľka,  

v mesiaci september 2019 budú odbornými zamestnancami MŠ realizované vstupné depistáže 

3-4  a 5-6 ročných detí. Odborní zamestnanci MŠ pracujú s príslušnými depistážno-

stimulačnými nástrojmi: 

 ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. MANUÁL K DEPISTÁŽI pre 

deti predškolského veku pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia - 

INOVOVANÁ ČASŤ.  

 ŠILONOVÁ, V. – KLEIN, V. – ŠINKOVÁ, P. A. 2018. MANUÁL 

K STIMULAČNÉMU PROGRAMU pre deti predškolského veku pochádzajúce zo 

sociálne znevýhodneného prostredia - INOVOVANÁ ČASŤ.  

 ŠILONOVÁ, V. - KLEIN, V. - ŠINKOVÁ, P. A. 2019. Depistážno-stimulačný program 

pre 3-4 ročné deti v materskej škole.  

 

Je veľmi dôležité, aby bol rešpektovaný stanovený počet dosiahnutých bodov tak, ako sú 

uvedené v depistážno-stimulačných nástrojoch vo vyhodnocovacích tabuľkách (nezvyšovať 

počet bodov:  ak je najvyšší počet 8,  nemôže byť pridelený iný počet, napr. 12 bodov). 

 

K časti SZP a pohlavie dieťaťa postupujete takto: 

Dieťa je zo SZP, doplníte:  

 Áno je -   1 bod. 

 Nie je  -   0 bodov. 

Pohlavie dieťaťa:  

 Chlapec -  1 bod. 

 Dievča   -   0 bodov. 

 

Spracovanú sumarizačnú tabuľku zašle odborný zamestnanec  e-mailom na adresu príslušného 

regionálneho koordinátora najneskôr do 25.10.2019. Prosím, v predmete e- mailu napíšte:  

Vstupná depistáž MŠ.................. (názov materskej školy) . 

Aj excelovský súbor (sumarizačnú tabuľku)  premenujte tak,  že za všeobecným názvom 

Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ 3-4, Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ 5-6 napíšete  názov 

MŠ, resp. mesto, kde sa MŠ nachádza (napr. Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ 3-4 MŠ 

Smižany, Tabuľka VSTUPNÁ DEPISTÁŽ 5-6 Smižany). 

 

Upozorňujeme, že v mesiaci máj 2020 bude potrebné zrealizovať aj výstupnú depistáž 

u  tých istých detí, ktoré boli diagnostikované v septembri 2019 a následne stimulované v MŠ. 

Preto je dôležité, aby si odborný zamestnanec viedol evidenciu diagnostikovaných detí v rámci 

vstupnej depistáže a následne,  počas výstupnej depistáže, diagnostikoval tie isté deti.   

 

V prípade, že nastúpilo nové dieťa do MŠ neskôr ako v septembri 2019, odborní zamestnanci 

postupujú podľa týchto pokynov, najneskôr však s nástupom dieťaťa k januáru 2020. S deťmi 

nastúpenými do MŠ neskôr ako v januári 2020 budú vykonávané depistáže a následne 

stimulačný program, ale ich výsledky nebudú započítané do celkového vyhodnotenia 

depistážno-stimulačného programu. 
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V prípade, ak má OZ akékoľvek otázky spojené s vyhodnocovaním vstupnej depistáže,  

kontaktujte e- e -mailom expertov: PhDr. Vieru Šilonovú, PhD.:  vierasilonova@gmail.com   a 

doc. PaedDr. Vladimíra Kleina, PhD.:  vladimir.klein@ku.sk. 

 

 

Ďakujeme za spoluprácu! 
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