Súkromné centrum pedagogicko - psychologického
poradenstva a prevencie, Dolný Smokovec 21,
059 81 Vysoké Tatry
Informácie o zisťovaní intelektovej úrovne žiaka zaradeného do triedy so športovým nadaním
Vážení rodičia,
na základe žiadosti základnej školy prebehne v triede, ktorú navštevuje vaše dieťa, resp. ktorú bude v nasledujúcom školskom roku
pravdepodobne navštevovať, psychologické vyšetrenie žiakov, ktorí sú zaradení medzi žiakov so športovým nadaním.
Práve preto, že Vaše dieťa má športové nadanie, je nevyhnutné čo najskôr pred nástupom do triedy so športovým nadaním, aby
absolvovalo psychologické vyšetrenie, ktoré je nevyhnutnou súčasťou dokumentácie žiaka.
Nadanie ako také, vo Vašom prípade hlavne športové nadanie vyžaduje od dieťaťa počas jeho vzdelávacieho procesu extrémne
nadmernú snahu a vytrvalosť. Nie každé dieťa dokáže zvládať športovú prípravu a prípravu na vyučovanie tak, aby to bolo sociálne
akceptovateľné.
Cieľom zisťovania intelektovej úrovne športovo nadaných žiakov je určenie vôľovo – motivačných a intelektových schopností, ktoré
korešpondujú s osobnostnými a výkonovými predpokladmi dieťaťa - športovca.
Počas zisťovania sa naši zamestnanci zameriavajú na oblasti, v ktorých dieťa musí podať vysoký výkon a tým môžu demonštrovať
úspech alebo potencionálne schopnosti v oblasti všeobecnej intelektovej schopnosti, špecifických akademických schopnostiach, v
tvorivom alebo produktívnom myslení, vodcovských schopnostiach a psychomotorických schopnostiach.
Všetky tieto zložky sa podieľajú na úspešnom zvládnutí školou predpísaných učených plánov a osnov spoločne s dosahovaním
nadpriemerných úspechov v športových výkonoch.
Súčasťou zisťovania je psychologická diagnostika zameraná na:
➢

intelekt, pamäťové schopnosti a výkonové špecifiká dieťaťa

➢

osobnostné vlastnosti dieťaťa

➢

športové záujmy a motiváciu dieťaťa pre ním zvolený šport

Pri zisťovaní osobnostných predpokladov, intelektovej úrovne žiakov zaradovaných do športových tried využívame moderné
psychologické testy. Po ich uskutočnení budú rodičia informovaní o jeho výsledkoch správou z vyšetrenia s vyjadrením odporúčania
k vzdelávaniu v zvolenej triede pre športovo nadaných žiakov.
Psychologické poradenstvo by malo vychádzať z poznania a rešpektovania ľudských práv - právo na rozhodovanie o svojom
vzdelaní a športových preferencií na základe vlastného procesu rozhodovania, avšak s prihliadnutím na osobnostné a výkonové
charakteristiky a schopnosti.
Naša činnosť je pre školu, jej žiakov a ich rodičov bezplatná a v žiadnom smere neovplyvní hodnotenie Vášho dieťaťa.
Na základe prejavenia Vášho záujmu bude uskutočnená diagnostika a v prípade Vášho záujmu aj iná odborná starostlivosť.
Ďakujeme za pochopenie a prejavenú dôveru
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Žiadosť o vyšetrenie a Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa
Žiadam Vás o psychologické vyšetrenie môjho dieťaťa a zároveň informovane súhlasím s psychologickým vyšetrením intelektovej úrovne pre
deti zaradené do triedy so športovým nadaním:
Meno dieťaťa:

Dátum narodenia:

Bydlisko:

Miesto narodenia:

Škola:

Rodné číslo:

Meno rodiča:

Trieda:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.
Súhlasím s evidovaním a spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 za účelom poskytovania
odbornej starostlivosti, najviac na dobu ukončenia prípravy na povolanie v zmysle zákona.

Potvrdzujem, že v rámci poskytnutia informovaného súhlasu som bol(a) oboznámený(á) so svojimi právami a bolo mi dané poučenie o účele,
povahe, následkoch a rizikách poskytnutia odbornej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia
psychologickej a špeciálno – pedagogickej starostlivosti. Som si vedomý(á), že svoj súhlas môžem kedykoľvek slobodne odvolať.
Poučenie mi bolo podané zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku s možnosťou slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas. Pri podpisovaní
tohto súhlasu nemám žiadne otázky.

Dňa:

Meno a priezvisko zákonného zástupcu:

V:

podpis zákonného zástupcu:
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