
Budete mať prváka? 

Vážení rodičia! 

Malo by Vaše 6-ročné dieťa nastúpiť do 1. ročníka základnej školy? Podľa skúseností pracovníkov 

pedagogicko-psychologickej   poradne  nie  každé  dieťa  je  schopné  v  tomto  veku zvládnuť nároky 1. triedy bez 

vážnejších problémov. 

Fyzickú (telesnú) spôsobilosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. 

Psychickú spôsobilosť posudzujú bezplatne psychológovia Centier pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie.  

Predkladáme Vám základné informácie, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa 

malo správať, aby zvládlo nároky 1.ročníka lez vážnejších problémov. 

 

Čo by mal budúci prvák vedieť? 

- samostatne sa obliecť a obuť (pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky) 

- samostatne sa najesť a obslúžiť sa na WC 

- správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať  sa plynule aj v zložitejších vetách, nezajakávať sa pri reči 

- nakresliť ľudskú postavu so všetkými jej znakmi. Kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené 

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy 

- pomenovať základné a doplnkové farby 

- spočítať predmety do 5 

- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku 

- orientovať sa v priestore a čase 

 

Ako by sa mal budúci prvák správať? 

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút, začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, 
neodbieha 

- na nové prostredie si zvyká bez väčších problémov, neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká 

- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi plačlivý a bojazlivý 

- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže väčšinou riešiť bez bitky, hádky a vzdorovitosti 

- nepomočuje sa  

 

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, môžete 

kontaktovať psychológov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.  Tí dokážu presnejšie zistiť 

úroveň pripravenosti Vášho dieťaťa a poradia Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti,  v ktorej 

má ešte rezervy. Tiež Vám poskytnú aj vhodné podnety a materiály. 

Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, pri zvládaní nárokov základnej školy môže mať výrazné problémy. 

Podľa zákona však spolu s riaditeľstvom základnej školy môžeme odložiť  povinnú školskú dochádzku o jeden rok. 

Všetko je samozrejme možné len s Vašim súhlasom. 


