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Rodičom budúcich prváčikov 
  
 Čas plynie rýchlo. S Vašim dieťaťom sa chystáte, alebo ste práve boli na zápise do 1.triedy zá-
kladnej školy. A tento deň je vždy dôvodom na zamyslenie a možné otázky, ktoré s tým súvisia. Tak ako 
sa bude vedieť sústrediť, ako sa bude učiť písať, počítať, vydrží celé vyučovanie počúvať?  
Rozdiel medzi dobrou a nedostatočnou pripravenosťou , či zrelosťou pre prácu v škole možno naznačiť na 
nasledovných príkladoch: 
 
Dobrá pripravenosť Slabá pripravenosť 

 
Dieťa sa dobre vyzná v najbližšom okolí svojho 
bydliska. Vie svoje meno, povie správne adresu 
bydliska. 

Dieťa sa nevyzná v okolí svojho bydliska. Nevie 
povedať adresu bydliska. 

Dieťa správne rozpráva, vyjadruje sa vo vetách. 
Dokáže rozpovedať obsah rozprávky alebo zážitku 
z divadla, televízneho programu, a to dokonca cel-
kom samostatne. 

Dieťa sa dorozumieva len jednotlivými slovami 
alebo jednoduchými vetami, nedokáže reprodu-
kovať obsah rozprávky ani podľa pomocných 
otázok. 

Vie povedať číselný rad do 10 aj ďalej, spoľahlivo 
určuje vzťahy viac – menej – rovnako v malých 
množstvách. 

Nedokáže vymenovať číselný rad, neodhaduje 
vzťahy v malých množstvách. 

Správne drží ceruzku, pastelku alebo kriedu. Kres-
lí rado, povie, čo nakreslilo. 

Ceruzku, pastelku alebo kriedu drží nesprávne, 
kreslí neobratne, nerado. Často nedokáže pove-
dať, čo kresba predstavuje . 

Bez zábran sa hrá s inými deťmi, detí sa nebojí, 
rozpráva sa  s nimi, správa sa k nim slušne. 

S inými deťmi sa hrá nerado, nedokáže sa s nimi 
zhovárať, alebo sa správa k nim agresívne. 

 Rado robí rôzne drobné práce, ochotne pomáha, 
radí, čo ako spraviť, má o veci záujem, nebojí sa 
ísť do obchodu, vybaviť odkaz. Snaží sa veci uro-
biť čo najlepšie, chce ,aby dostalo pochvalu. 

Drobné práce ho nebavia, nechce ich robiť alebo 
ich nedokončí. 
V menej známom prostredí má  problém prispô-
sobiť sa. 

Príkazom a pokynom dospelých sa podriaďuje, 
rozoznáva, čo sa smie a čo nesmie. 

Príkazom sa často nepodriaďuje, správa sa nero-
zumne, nedbá na pokyny. 

 
Aké je naše dieťa, ktoré sa chystá byť školákom ? 
 
Rozdiel medzi dieťaťom a dospelým je predovšetkým  v tom, že dieťa neustále rastie a rozvíja sa. 

Tento stav trvá od narodenia  zhruba do dvadsať rokov života. S rastom a rozvojom organizmu postupuje 
aj duševný vývoj dieťaťa. Deje sa tak na základe zmien a postupného zdokonaľovania ústrednej nervovej 
sústavy, predovšetkým kôry veľkého mozgu, ktorá je fyziologickým základom duševnej činnosti.  
Ku každému novému prejavu v konaní , psychike  je potrebná zrelosť jednak mozgu, jednak ostatných 
orgánov / napr. pri rozprávaní určitý vývoj hovoridiel, pri kreslení určitý stav vývinu ruky, k hre s loptou 
postreh okom, odhad vzdialenosti a koordinácia telesného pohybu so schopnosťou chytiť/.  Normálny vý-
vin dieťaťa má svoje zákonitosti, ktoré sa uskutočňujú v čase. Nemožno vývin svojvoľne urýchľovať, ale 
podnecovať ho je potrebné.  

V predškolskom veku – teda vo veku od 3 do 6 rokov –sa v základe dokončuje anatomická vý-
stavba nervovej sústavy. Posilňuje sa riadiaca funkcia mozgovej kôry. V mozgovej kôre sa ďalej diferen-
cujú procesy vzrušenia a útlmu. V činnosti dieťaťa sa to prejavuje predovšetkým tým, že dieťa postupne 
dokáže svoju činnosť lepšie vedome ovládať, teda napr. dokáže oddialiť svoje okamžité prianie, alebo vy-
držať pri určitej činnosti dlhší čas . 



Medzi tretím a šiestym rokom života sa značne rozvinie reč a myslenie dieťaťa. Myslenie dieťaťa je  iné, 
než u dospelých – šesťročné dieťa ešte nedokáže  zovšeobecňovať, jeho myšlienky sú celkom konkrétne. Odvíjajú sa 
od jeho konkrétnych skúseností. 
Správanie dieťaťa je viac ovplyvňované citmi ako rozumom. City sa v tomto veku prejavujú nestálosťou, 
sú povrchnejšie ako u dospelých, sú jednoduchšie, trvajú krátko a vznikajú prevažne ako reakcia na ná-
hodné podnety. Tak ako rýchlo sa objavia, tak rýchlo aj zanikajú. To si niekedy pri výchove neuvedomí-
me a neželaným citovým prejavom detí venujeme priveľa pozornosti. 
Medzi pohyblivosťou batoľaťa a dieťaťa, ktoré je na začiatku školskej dochádzky je výrazný rozdiel. Ide 
o prechod medzi čisto reflexným a vôľovým ovládaním činnosti. Popri hrubej motorike / chôdza, beh, 
skákanie a pod./ sa rozvíja aj tzv. jemná motorika – obratné pohyby rúk, koordinácia medzi zrakom 
a pohybmi rúk. Je dobré, ak podporujeme v tomto období všetky možnosti pohybového rozvíjania detí. 

Predškolská výchova detí sa uskutočňuje predovšetkým v prostredí rodiny a materskej školy. 
 Rodinné prostredie a život v rodine pôsobí na dieťa veľmi významne. Ovplyvňuje a upravuje správanie  
detí, ich postoje, názory, morálne, kultúrne a spoločenské návyky. Dieťa si tu osvojuje materinský jazyk 
a jeho správne osvojenie výrazne prispieva k úspešnosti pri práci a učení sa v škole. Veľmi záleží na tom, 
kto a ako s dieťaťom rozpráva a vôbec na tom, ako sa v rodine medzi sebou zhovárame. Treba si rečový 
prejav dieťaťa všímať a pri problémoch /vo výslovnosti, pri tvorbe viet, samostatnom rozprávaní dieťaťa/  
sa poradiť s logopédom. Platí zásada, že poruchy vo výslovnosti sa najľahšie upravujú práve do 6.-7. roku 
života dieťaťa, potom to už ide veľmi  ťažko. 
Rodina učí dieťa žiť medzi inými ľuďmi. Uvádza dieťa do zásad života spoločnosti, uskutočňuje jeho so-
cializáciu – teda schopnosť prispôsobiť sa životu v spoločnosti iných ľudí. Dieťa si všíma, ako sa správa 
otec k mame, mama k otcovi, rodičia k starým rodičom, k ostatným príbuzným  a vidí aj mnoho ďalších 
konkrétnych vzťahov. Dieťa sa v tomto veku učí napodobňovaním, preberá od nás vzory správania, aj 
vtedy, keď si to my dospelí neuvedomujeme. Učí sa pozdraviť, poprosiť, poďakovať, pomáhať 
v domácnosti a pri nákupoch. Aj preto je také dôležité, aby názory dospelých v rodine na výchovu dieťaťa 
boli približne zhodné a dieťa sa v tom, čo sa smie –nesmie,  patrí –nepatrí  vedelo dobre zorientovať.  Tí 
čo pracujú s deťmi vedia, že dieťa  svojim správaním vypovedá  veľa o prostredí, z ktorého prichádza. 

Materská škola pôsobí na dieťa predovšetkým pravidelnosťou denného programu, premysleným 
režimom dňa. Učiteľky v MŠ majú prirodzene možnosť pozorovať  dieťa po dlhší čas, než rodičia. Je uži-
točné, ak sa pravidelne zaujímame o ich názor na naše dieťa a  vypočujeme pozorne aj  ich postrehy.  
Vedia poradiť,   v čom je potrebné  dieťaťu  doma venovať viac pozornosti.  

Zápis do školy je deň, ktorý je pre naše dieťa ale i pre nás významný. Takých významných dní je 
v našom živote len  niekoľko. Vždy znamenajú výraznú zmenu a to na pomerne dlhé obdobie. Napriek 
mnohým povinnostiam si začíname naše dieťa viac všímať práve s ohľadom na to, že o pár mesiacov vy-
mení hru za učenie a to päť dní v týždni, počas celého dopoludnia. Aj popoludňajší režim sa po nástupe 
školskej dochádzky zmení. Vychádzajúc z vedomia tejto zmeny by sme mali postupne dieťa  pri činnos-
tiach i pri hre pripravovať na túto zmenu, na ktorú sa napokon  väčšina detí veľmi teší. Hry, ktoré doma 
hrávame, sa môžu zmeniť na hry na školu - učíme deti zaobchádzať s pracovnými pomôckami, vyčkať na 
to, čo povie mama – „pani učiteľka“, akú ďalšiu úlohu  nám zadá, uložiť si po sebe hračky, oblečenie, ve-
dieť sa samostatne obliecť, stolovať, obslúžiť na toalete a iné činnosti, pri ktorých sa od dieťaťa bude vy-
žadovať v škole už plná samostatnosť. Kde mu  nebudeme môcť už pomáhať a budeme naopak chcieť, 
aby si vedelo  samo poradiť. 

 
Vážení rodičia,  
ak máte nejaké otázky a nejasnosti ohľadne pripravenosti Vášho dieťaťa pre prácu v škole, alebo jedno-
ducho Vás zaujíma, ako na tom Váš budúci školáčik je, môžete sa dohodnúť na stretnutí so psychologič-
kou v našom Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. 
Termín stretnutia si treba dohodnúť vopred na  č. tel. 02/ 44 88 23 96.  
 
Želáme Vám, aby ste s Vašim dieťaťom zažili veľa objavných chvíľ . Nezabúdajte na to, že čas rýchle 
plynie a toto obdobie je  významné  práve tým, že Vás  dieťa  poteší každý deň niečím, čo sa práve naučilo 
– či už v škole alebo s Vami doma. Je to krásne obdobie a želáme Vám, aby ste si ho plne užili. 
 
 
List pre rodičov s pomocou odbornej literatúry vypracovala PhDr.Horáková Eva, psychologička 


