
Milí rodičia, 

 

máte dieťa, ktoré k 1. septembru dovŕši fyzický vek 6 rokov a chcete zistiť, či dosiahlo školskú 

spôsobilosť a môže nastúpiť do 1. ročníka základnej školy? 

 

Na orientačné zistenie psychických, fyzických a sociálnych schopností použite jednoduchý 

test – do každého štvorčeka napíšte znamienko plus (+) alebo mínus (-) podľa toho, či Vaše 

dieťa spĺňa príslušné kritérium. 

 

 vie svoje meno, priezvisko, adresu, kde býva, pozná mená blízkych príbuzných 

 je schopné porozprávať o nedávnych udalostiach, svojich zážitkoch 

 ovláda základy slušného správania – vie pozdraviť, odzdraviť, poďakovať... 

 dokáže si zapamätať, o čo ide v jeho obľúbených rozprávkach 

 má primeranú slovnú zásobu, vie správne vysloviť jednotlivé hlásky a plynule tvoriť vety 

 vie spamäti detské piesne, riekanky 

 pozná základné farby, vie ich pomenovať 

 je schopné orientovať sa v čase a priestore 

 rozlišuje pravú a ľavú stranu, nepoužíva striedavo obe ruky 

 vie odhadnúť množstvo – veľa, málo, rovnako 

 vydrží pri hre alebo inej činnosti 20 – 30 minút 

 kreslí pevné a neroztrasené línie 

 dokáže vystihnúť jednoduchý tvar podľa čiary 

 vie sa samostatne obliecť, obuť, zapnúť si zips, gombíky, zašnurovať topánky 

 vie chytiť a hodiť loptu, poskakovať na jednej nohe, skákať... 

 má šikovné prsty, dokáže strihať nožnicami, navliekať korálky, ovláda aj iné činnosti, pri ktorých 

je potrebná manuálna zručnosť 

  na nové prostredie a osoby si zvyká bez ťažkostí, neplače, neuteká... 

  začatú prácu dokončí, nezačne vždy niečo nové 
  ak dostane pokyny, je ochotné ich akceptovať  
 má potrebu stretávať sa s inými deťmi 
 dokáže sa podriadiť dospelej autorite 

 rado sa zapája do hier a rešpektuje ich pravidlá 

 nespráva sa agresívne, problémy s deťmi rieši vo väčšine prípadov nenásilnou formou 

 vie prekonať drobné neúspechy a prekážky 

 je ochotné doma pomáhať a plniť zadávané úlohy 

 

Ak máte pochybnosti pri viacerých odpovediach, bolo by vhodné požiadať o pomoc CPPPaP, kde 

odborní zamestnanci posúdia pripravenosť Vášho dieťaťa na vstup do 1. ročníka ZŠ, resp. odporučia 

odklad povinnej školskej dochádzky o 1 školský rok. 

 


