
Čo by mal prvák pred nástupom do školy vedieť? 
 
Ako čo najlepšie pripraviť prváčika do školy a čo by mal pred nástupom do školy 
vedieť? Dieťa malo ovládať nasledujúce návyky: 
  

• Prvák by mal mať základné sociálne návyky. Mal by sa  napríklad vedieť 
vysmrkať, umyť sa po návšteve WC, obuť sa, zaviazať šnúrky, obliecť sa, 
zapnúť gombíky. 

• Mal by uznávať autority. 

• Mal by sa vedieť predstaviť, poznať svoju adresu a mená rodičov. 

• Mal by sa vedieť pozdraviť, poďakovať a o niečo poprosiť. 

• Prvák by mal mať rozvinutú jemnú motoriku, mal by vedieť správne držať 
pastelky a pero. Mal by vymaľovať tvar bez prechodu za vyznačenú čiaru a pod. 

• Mal by mať rozvinutú aj hrubú  motoriku. Mal by vedieť behať a skákať, stáť na 
jednej nohe, poskakovať, podliezať... 

• Mal by mať čistú a zrozumiteľnú reč, mať schopnosť komunikovať, vyjadrovať 
sa plynule. 

• Mal by  poznať základné farby a základné geometrické tvary – kruh, štvorec, 
obdĺžnik.  

• Dieťa by malo tiež vedieť: nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, 
vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy, rozprávať obsah krátkej rozprávky 
a rozumieť obsahu, vedieť naspamäť detskú básničku alebo pesničku, 
orientovať sa v priestore (vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo). 

• Dôležitá je najmä pozornosť a schopnosť sústrediť sa na určitú činnosť, ako aj 
emocionálna a sociálna zrelosť.  

• Posúdiť schopnosti dieťaťa je dôležité. 
 

 
Odloženie školskej dochádzky 
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy 
rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden 
školský rok. 
 
Dôvody na odklad školskej dochádzky: 

• dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi 
• má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety 



• nevydrží sa sústrediť a nezapamätá si vetu 
• nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu 
• nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať , obúvať, vyzliekať, 

nevie jesť príborom 
• nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek) 
• nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, 

nekladie otázky 
• je nezrelé, neposedné, netrpezlivé 
• dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici 

 
 
Kritéria pre prijatie 
V prípade prekročenia zriaďovateľom povoleného počtu zapísaných detí o prijatí 
rozhoduje: 
 

• Dieťa je spôsobilé zaškolenia v bežnej triede a je zabezpečená starostlivosť 
rodičov. 

• Trvalé bydlisko v školskom obvode. 
• Starší súrodenec navštevujúci našu školu. 
• Návšteva spádovej škôlky (Jaltská) 
• Návšteva spolupracujúcej škôlky (MŠ Panorámka) 
• Návšteva škôlky blízko školy (MŠ Zupkova, MŠ Povstanie čes. ľudu, MŠ 

Ovručská 
• Poradie včasného a úplného vyplnenie formulára prihlášky na zápis a podpis 

oboma rodičmi. Zapisujú sa deti narodené do 31.08.2014. 
 
 
 

 
 
  
 


