
Milí rodičia predškolákov. 

Ako každý rok opäť sa tešíme na našich nových prváčikov, avšak na základe doterajších skúseností  

Vás chceme informovať o tom, čo nás znepokojuje. 

Nástup dieťaťa do školy, s tým súvisiace zážitky hlavne čo sa týka jeho úspešnosti sú významným 

medzníkom v živote dieťaťa, ktoré ovplyvnia  jeho sebaobraz, sebadôveru, sebavedomie, naviac 

ostávajú v pamäti po celý život, aj keď si človek konkrétne zážitky nepamätá, určité stopy ostávajú po 

celý život.  Tieto stopy  nás následne  ovplyvnia  v našom ďalšom  živote, v správaní, rozhodovaní, 

úspešnosti.  

Chceme predchádzať prípadným možným ťažkostiam, ktoré by možno aj Vaše dieťa mohli v škole 

stretnúť, ktoré si každý rodič nerád pripúšťa, ale stáva sa, že si ich pripustí, až keď je neskoro a musí 

navštíviť poradenské zariadenie. 

Vstupom Vášho dieťaťa do školy sa zmení  celý jeho život, napokon aj Váš  zabehnutý denný režim, aj  

celej rodiny, čo si vyžaduje u dieťaťa dosiahnutie takého stupňa telesného, rozumového, 

emocionálneho a sociálneho  vývinu a pracovno-motivačnej spôsobilosti,  na základe ktorých bude 

zvládať  nároky školy, ktoré závisia od zrelosti jeho centrálnej nervovej sústavy. 

Zrelosť a stav centrálnej nervovej sústavy sú ovplyvnené dedičnosťou, priebehom tehotenstva, 

pôrodu,  prvých rokov života po narodení, ochoreniami, hlavne sprevádzanými vysokými teplotami, 

novorodeneckou žltačkou, úrazmi hlavy, nedostatočnou výživou, nenapľňaním základných 

psychických  potrieb – potreba lásky, bezpečia, istoty, zázemia 

Takže mali by ste spozornieť už teraz, ak Vaše dieťa sprevádzalo v jeho živote niektorý z týchto 

uvedených nepriaznivých činiteľov.   

Preto sa v materských školách realizujú pred obdobím zápisov do základnej školy u Vašich detí 

Orientačné testy školskej zrelosti. V prípade, že vaše dieťa takéto testy neabsolvovalo, odporúčame 

Vám, aby ste vo vlastnom záujme vyhľadali niektoré centrum pedagogicko-psychologických služieb 

a prevencie, ktoré sa nachádzajú v každom okresnom meste a takéto testy s ním zrealizovali.  

Do 1. ročníka sa prijíma dieťa ktoré nielen dovŕšilo fyzický vek 6 rokov, ale ktoré dosiahlo aj školskú 

spôsobilosť  - školskú zrelosť: 

Fyzická zrelosť 
Dosiahnutie primeranej výšky a váhy, minimálna výška 105 cm, hmotnosť 18 kg. 
Úroveň pohybu a pokoja - pohyb je prvým jazykom dieťaťa,  najpokročilejšou úrovňou pohybu je 
schopnosť ostať v úplnom pokoji. Kým dieťa nenadobudne kontrolu nad pohybmi a schopnosť ticho 
stáť, alebo sedieť , nemá dostatočnú fyzickú výbavu potrebnú na učenie sa v triede. Jeho mozog 
nebude fungovať na požadovanej úrovni bez pohybu, naviac, energiu bude venovať ovládaniu 
pohybov a na učenie jej zostane málo. 
 
Percepčná  a kognitívna zrelosť – úroveň vnímania a poznávania 
Zrakové vnímanie  - dieťa by malo vedieť rozlišovať a pomenovať základné tvary, štvorec, obdĺžnik, 
kruh, poznať číslice a niektoré písmená 
Zraková diferenciácia – rozlišovať rovnaké a rozdielne predmety, obrázky 
Zraková analýza a syntéza – vedieť skladať a rozkladať obrázky na časti, stavebnice, puzzle, vedieť 
poskladať z kociek rovnaký útvar 



Sluchové rozlišovanie a analýza  – vedieť  zopakovať prvé a posledné  písmeno v slove, ktoré počuje, 
zapájať sa pri rozkladaní slov na hlásky a ich spájaní, vymýšľať slová začínajúce na danú hlásku 
Sluchová diferenciácia  a orientácia – zopakovať rytmus vytlieskavaním, poznať podľa zvuku niektoré 
hudobné nástroje, dopravné prostriedky, zvieratá, predmety  
 Priestorová orientácia – rozlišovanie polohy, správne používanie pojmov hore, dolu, vpravo, vľavo, 
vedieť popísať cestu domov z MŠ, do obchodu a pod. 
 
 
Rozumové schopnosti 

- správne rozlišovať a používať pojmy súvisiace s časom včera, dnes, zajtra....... 
- chápať logické súvislosti bežného života, režimu dňa, odôvodnenie bežných činností, na čo 

slúžia bežné predmety  
- triediť veci, podľa druhu, farby, množstva, veľkosti,  materiálu 
- ovládať a chápať jednoduché počtové operácie, pridať, odobrať, spočítať prsty na rukách 
- pamäť, vedieť sa naučiť riekanky, detské piesne, prerozprávať vypočutú  krátku rozprávku 

 
Reč    

- správna výslovnosť všetkých hlások 

- dostatočná slovná zásoba, len tak pre orientáciu, nemusíte deťom počítať slová, ale malo by 

používať 10 000 slov a viac 

- správne používanie gramatických kategórií, časovať, skloňovať, správny slovosled 

 
Grafomotorika . predpoklad k schopnosti naučiť sa písať 

- správne držať ceruzku bez prílišného tlaku na podložku 
- dokázať odkresliť, napodobniť geometrické tvary, písané písmo 

 
 
Sociálna zrelosť 

- bezproblémová adaptácia na nových, neznámych  ľudí – spolužiakov, učiteľov...a 
komunikácia s nimi 

- schopnosť pracovať v skupine a robiť všetko pre dobro skupiny 
- samoobslužné činnosti 
- postupné uvedomovanie si plnenia svojich povinností, zatiaľ domácich - od rodičov 
- vytrvalosť dieťaťa pri činnostiach sa postupne zvyšuje 
- pripravenosť dieťaťa na rešpektovanie noriem správania v škole, ktoré sa odzrkadľuje od 

schopnosti rešpektovať normy v rodine, v MŠ 
 
Emocionálna zrelosť 

- primeraná emočná stabilita, bez prejavov hnevu, zlosti, bez častého kolísania nálad 
- kontrola svojich impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány, menšia závislosť na 

okamžitých potrebách  
 
Motivačná zrelosť 

- prirodzený záujem dieťaťa o učenie, o nové poznatky, o svet – hra ako základná činnosť 
dieťaťa predškolského veku ide postupne do úzadia, dokončí začatú činnosť 

 
 

Iba dieťa dostatočne zrelé dokáže využívať naplno svoje schopnosti. 
 
 



Spozornieť by ste mali, milí rodičia: 
- ak Vaše dieťa nespĺňa niektoré z vyššie uvedených schopností  
- ak u Vášho predškoláka spozorujete alebo v anamnéze sa vyskytuje niektorý  z týchto 

prejavov, alebo príznakov: 
 

- zdravotné ťažkosti matky v tehotenstve, užívanie liekov  
- predčasné narodenie 
- komplikovaný dlhotrvajúci pôrod,  hypoxia – nedostatok kyslíka v mozgu dieťaťa 
- oneskorený vývin reči – dieťa začalo neskoršie rozprávať v porovnaní s rovesníkmi 
- oneskorený fyzický vývin – dieťa začalo neskoršie sedieť, loziť, chodiť, v porovnaní 

s rovesníkmi 
- -dieťa je citovo labilné, plačlivé, príliš hravé, nadmerne pohyblivé, nevydrží pri žiadnej 

činnosti, rýchlo unaviteľné, nevydrží alebo sa nezaujíma, resp. nedokončí  pracovné listy 
určené predškolákom, je nepozorné, odbieha od činnosti, je  zábudlivé, má  ťažkosti 
s prispôsobením sa,  egocentrické správanie. 

 
 
Na záver, milí rodičia našich budúcich školákov 
okrem vyššie spomenutých dôležitých ukazovateľov pre spĺňanie požiadaviek je dôležitá aj 
spolupráca a komunikácia s pani učiteľkami v materských školách, ktoré tiež dostatočne poznajú Vaše 
dieťa a vedia Vám o ňom poskytnúť veľa dôležitých informácií, hlavne čo sa týka školských 
predpokladov, ktoré Vám pomôžu pri ďalšom smerovaní Vášho dieťaťa.  
 
V tomto smerovaní  sa však riskovať nevypláca. 
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