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Ako do 1.ročníka základnej školy? 

 
     
  Vážení rodičia! 
 
  Vaše 6-ročné dieťa by malo v septembri nastúpiť do 1. ročníka 
základnej školy. Podľa skúseností našich odborných zamestnancov nie všetky 
6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. ročníka základnej 
školy  bez vážnejších problémov. 
  Fyzickú (telesnú) spôsobilosť posúdia pediatri (detskí lekári) pri 
predškolských zdravotných prehliadkach. 
  Psychickú (duševnú) spôsobilosť posudzujú pracovníci  Centra 
pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie. 
  Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-
ročné dieťa pred vstupom do základnej školy malo vedieť a ako by sa malo 
správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov. 
 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ: 
 
 - samostatne sa obliecť a obuť 
 - pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky 
 - samostatne sa najesť a obslúžiť na WC 
 - správne vyslovovať všetky hlásky 
 - vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách 
 - kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené 
 - vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary 
 - poznať základné farby 
 - spočítať predmety do "päť" 
 - porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu 
 - naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku 
 - vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach 
 - orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu",  "hore", "dole", 
"vpravo",  "vľavo" 
 

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ: 
 
 - vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút 
 - začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo  nové, 
neodbieha 
 - na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov  (neplače, 
neskrýva sa za rodičov, neuteká) 
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- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich  spoločnosti, nie je 
medzi deťmi bojazlivý a plačlivý 
 - nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez  bitky, hádky, 
   vzdorovitosti 
 - v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako  napríklad: 
cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté  pokašliavanie, žmurkanie 
 - nezajakáva sa pri reči 
 - nepomočuje sa 
 
  Základné overovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom veku 
vykonávajú odborní zamestnanci (psychológovia, špeciálni pedagógovia) 
Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Levoči. 
V prípade dôvodných obáv zo zlyhania v 1.ročníku ZŠ,  pozveme Vaše dieťa 
na podrobnejšie posúdenie jeho školskej spôsobilosti.     

Ak máte pochybnosti Vy o tom, či je Vaše dieťa dostatočne spôsobilé 
pre školskú dochádzku, môžete navštíviť naše centrum, kde  presnejšie zistíme 
úroveň jeho školskej spôsobilosti  a poradíme Vám ako môžete svoje dieťa 
pripravovať na vstup do základnej školy v tej oblasti, v ktorej má ešte 
problémy a poskytneme Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály. 
  Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach zvládnutie nárokov 
základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení (školský zákon) môžeme riaditeľom základných škôl 
odporučiť odloženie povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok , 
poprípade zaradenie dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, ktorý je 
prvým rokom plnenia povinnej školskej dochádzky. 
 
 
 
 
V Levoči, 18. januára 2012 
 
 
 

Mgr. Katarína Vozárová 
riaditeľka  

 
 


