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Informace pro klienty služby „Screening školní připravenosti“ 

 

1. Úvod 
Tyto informace popisují průběh, rozsah, trvání, cíle a postupy poskytované poradenské služby 
„Screening školní připravenosti“ (dále jen „Služba“), prospěch a všechny předvídatelné důsledky, které 
mohou ze Služby vyplynout.  
Dále obsahují seznámení s právy a povinnostmi spojenými s poskytováním Služby. 
 

2. Poskytování Služby 
Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o. (dále jen „Poradna“) ve spolupráci s mateřskou 
školou realizuje Službu pro předškoláky ve věku 5-7 let včetně písemného shrnutí a závěrečné 
konzultace pro rodiče.  
 
Službu provádí odborní pracovníci Poradny prostřednictvím odborného nástroje pedagogické 
diagnostiky iSophi. Celá služba probíhá v několika fázích: 

• V přípravné fázi jsou zajištěny nezbytné administrativní úkony včetně přípravy screeningu 
(domluva organizace s MŠ, požádání zákonných zástupců o vyplnění dotazníku o dítěti, 
informování o nakládání s osobními údaji dětí – GDPR). 

• V další fázi je s dítětem realizován screening po dobu 30 až 40 minut. Screening probíhá 
formou provádění úkolů z jednotlivých oblastí školní zralosti. Následně jsou výsledky 
vyhodnoceny a jsou zpracovány zprávy pro mateřskou školu a pro rodiče.  

• Poslední fází je interpretace výsledků zákonnému zástupci dítěte formou patnácti až dvaceti 
minutové online konzultace.    
 

Cílem je orientačně identifikovat aktuální úroveň školní připravenosti dítěte a umožnit tak její zlepšení 
v případně oslabených oblastech. Výsledky tak slouží k lepšímu poznání dítěte a umožňují jeho cílený 
rozvoj jak v mateřské škole, tak při domácí přípravě. 
 
Screening je zaměřen na zjištění úrovně připravenosti dítěte ve 13 oblastech: 
 

• Grafomotorika 
• Předmatematické představy 
• Prostorová představivost 
• Časová orientace 
• Zrakové vnímání 
• Sluchové vnímání 
• Verbální myšlení 
• Sociální porozumění 
• Sebeobsluha 
• Jemná motorika 
• Hrubá motorika 
• Pozornost, Řeč 
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2. Práva a povinnosti klientů a jejich zákonných zástupců: 
2.1. Práva klientů a jejich zákonných zástupců: 
Máte právo na poskytnutí Služby, která zahrnuje poskytování informací, pedagogickou 
diagnostiku a následnou konzultaci. Služba je poskytována v souladu s etickými principy 
poradenské práce. 
Službu poskytuje PPP s Vaším informovaným souhlasem. Před zahájením Služby máte právo 
na poskytnutí všech dostupných informací o povaze a případném rozsahu Služby. 
Máte právo být informován/a o výsledcích Služby. 
Máte právo odmítnout poskytnutí závěrů ze Služby třetím osobám. 
Máte právo Službu odmítnout. 
Máte právo na poskytnutí poradenské péče v síti školských poradenských zařízení v rámci celé 
ČR. 
Máte právo vyjádřit své potřeby, postoje, připomínky a rozhodnutí týkající se provádění 
služby. 

2.2. Povinnosti klientů a jejich zákonných zástupců: 
Klienti (zákonní zástupci) jsou povinni se seznámit s předem dohodnutým postupem Služby, pokud 
s ní vyslovili souhlas.  
Klienti (zákonní zástupci) jsou povinni pravdivě informovat odborného pracovníka o 
skutečnostech souvisejících s poskytováním Služby (prostřednictvím dotazníku nebo informace při 
závěrečné konzultaci). 


