
ŠKOLSKÁ   ZRELOSŤ  ALEBO  PRIPRAVENOSŤ  DIEŤAŤA  NA  ŠKOLU 

 

     Vstup do základnej školy je významný medzník v živote dieťaťa. V porovnaní s relatívnou voľnosťou 
denného režimu v predškolskom období, si dieťa, no i jeho rodičia musia zvykať na nové každodenné 
povinnosti. Priebeh celej školskej dochádzky  je výrazne podmienený vzťahom dieťaťa ku škole,  
k učeniu, či už v kladnom alebo zápornom slovazmysle, ktorý sa utvára práve v prvých mesiacoch 
školskej dochádzky.  Začiatok školskej dochádzky býva ukazovateľom toho, ako je dieťa pripravené na 
školu. 

      Vstupom do školy sa zásadne mení celkový spôsob života dieťaťa. Hrová činnosť ustupuje do 
pozadia, hlavnou činnosťou je učenie. Žiak sa musí prispôsobiť požiadavkám školy.  U dieťaťa 
dochádza k rozvoju poznávacích procesov (myslenie pamäť, pozornosť, vnímanie), citov a vôle. 
Významné zmeny nastávajú aj v socializácii žiaka, dieťa sa začleňuje do nového a oveľa väčšieho 
kolektívu, ako doposiaľ a musí sa vyrovnať s požiadavkami, ktoré naň škola kladie. Hoci množstvo 
povinností a nárokov na začiatku školskej dochádzky dočasne vykoľají nejedného prváčika,  zrelé 
dieťa sa s novými skutočnosťami a povinnosťami vyrovná rýchlejšie a bez väčších problémov. 

 

KEDY JE DIEŤA ZRELÉ NA VSTUP DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Pripravenosť dieťaťa na školu sa chápe ako určitý stupeň telesného a psychického rozvoja, ktorý 
umožňuje dieťaťu bez problémov plniť požiadavky školy. Za základné kritériá školskej pripravenosti  
(zrelosti) psychológovia a pediatri pokladajú: 

- dosiahnutie určitého veku 
- telesnú zrelosť 
- psychickú vyspelosť, ktorá sa hodnotí z hľadiska mentálnej, emocionálnej a sociálnej 

vyspelosti. 
 

1. VEK:    Povinná školská dochádzka u nás začína pre všetky deti, ktoré k prvému septembru 
dovŕšili šesť rokov. Keďže sa jedná o formálne kritérium, dôležitý význam majú ostatné 
kritériá. 

2. TELESNÁ  ZRELOSŤ: posudzuje ju pediater z hľadiska pomeru výšky  hmotnosti, proporcií 
postavy (predškolákova postava je pretiahnutá, predĺžia sa končatiny, dieťa si dočiahne 
pravou rukou cez hlavu na ľavý ušný lalôčik), dobrej funkcii analyzátorov. 
 
Telesná zrelosť znamená, že dieťa: 

- je natoľko zdatné, aby prekonalo vzdialenosť od domu do školy 
- unieslo školskú tašku 
- dokázalo sedieť v lavici počas vyučovacej hodiny 
- zvládne bežné pohyby, chôdzu, beh skok aj na jednej nohe, hádzanie, chytanie a pod. 



- pri cvičení chápe pravoľavú orientáciu, malo by zvládnuť krížené pohyby  bez väčších ťažkostí 
(položiť pravý lakeť na ľavé koleno a naopak a pod.) 

- má dobre vyvinutú jemnú motoriku (kreslí primerane svojmu veku, dokáže nakresliť rôzne 
grafické tvary uvoľnenou rukou) 

- má vyvinutú vizuálno-motorickú koordináciu, čiže podľa predlohy, ktorú sleduje zrakom , 
dokáže rukami  vykonávať pozorovanú činnosť a zároveň si kontrolovať, či to robí správne 
(navliekať korálky, prekresľovať predpísané tvary, dokresľovať chýbajúce tvary, skladať 
stavebnicu podľa návodu, skladať papier podľa inštrukcie a pod.) 
Úroveň vizuálno-motorickej koordinácie nie je podmienená len zrelosťou pohybových  
funkcií, ale aj zrelosťou poznávacích procesov (vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie), viď 
nasledujúci odsek. 
 

3. PSYCHICKÁ  VYSPELOSŤ: posudzuje ju psychológ prostredníctvom testov školskej zrelosti,  
ale čiastočne aj predškolský pedagóg, ktorý sleduje prejavy správania i výsledky činnosti 
dieťaťa v materskej škole. 
 
a) Mentálna (niekedy uvádzaná aj ako kognitívna) vyspelosť znamená, že dieťa má 

psychické procesy  rozvinuté na určitej úrovni. 
-  vnímanie má byť výberové (dieťa lepšie rozlišuje časti, detaily obrazu, ktoré predtým 
vnímalo ako celok, v spleti rôznych  znakov dokáže nájsť požadované písmeno alebo číslo 
a pod.), analytické (sluchom by malo rozlíšiť počutú hlásku a pod.), má vyvinutú vizuálno-
motorickú koordináciu 
- fantázia je reálnejšia 
- pozornosť by mala byť  zámerná, sústredená, úmyselná (dieťa by sa malo vedieť 
sústrediť na činnosť určitý čas) 
- pamäť má byť zámerná 
- myslenie- prechod od konkrétneho, názorného ku mysleniu pojmovému, abstraktnému, 
so schopnosťou analyticko-syntetickej činnosti (predpoklad zvládnutia čítania, delenie 
slov na slabiky a hlásky, spájanie hlások a slabík do celku) 
- reč – dieťa by malo vedieť svoje myšlienky vyjadriť presne, jasne a zrozumiteľne, 
primerane chápať pojmy a mať primeranú slovnú zásobu. V reči dieťaťa by sa nemali 
vyskytovať jazykové defekty (nesprávna výslovnosť hlások a iné) 
- úroveň poznatkov – dieťa  má určité poznatky o svete, o prírode, orientuje sa v čase, 
chápe pojmy ráno večer, deň, noc, včera, dnes, zajtra. Ďalej  by malo chápať základné 
číselné kategórie ako málo, veľa, menej, viac, umiestnenie v priestore – hore, dole, vedľa 
a pod. Malo by mať počtovú predstavu do 10 (nielen mechanicky počítať).                                  
 

              b)  Emocionálna (citová) zrelosť : 

                     -  dieťa vie kontrolovať svoje správanie 

                     -  má primerane rozvinuté sebavedomie  

                      - nemalo by byť ustrašené, uplakané, roztržité alebo apatické                                                  

                      - malo by byť schopné sústrediť sa na samostatnú prácu 



                      - malo by sa vedieť podriadiť autorite učiteľa 

c) Sociálna zrelosť:    
 
- dieťa musí pochopiť seba v roli žiaka                      

                      - musí zotrvať nejaký čas bez blízkych osôb bez negatívnych citových zážitkov 

                      - musí byť schopné začleniť sa do kolektívu 

                      - musí byť samostatné pri nadväzovaní kontaktov s rovesníkmi 

                      - má byť schopné podriadiť sa autorite 

 

ČO  BY  MAL   BUDÚCI   PRVÁK  VEDIEŤ 

 

- Samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky, zaviazať si šnúrky 
- Samostatne sa najesť 
- Samostatne sa obslúžiť na WC, zautomatizované všetky návyky 
- Vedieť behať, skákať, hádzať, chytať, preliezať, robiť kotrmelce 
- Správne držať písacie potreby, nakresliť kompletnú postavu človeka aj s detailami 
- Vyfarbovať, strihať podľa predkreslenej čiary, lepiť, modelovať, navliekať korálky 
- Poznať a nakresliť geometrické tvary, napodobniť tvary písma, rôzne grafické tvary (čiary, 

vlnovky, osmičky, oblúčiky a pod.) 
- Poznať základné farby 
- Počítať aspoň do desať, mať predstavu  o počte 
- Orientovať sa , kde je vpravo, vľavo, hore, dole, vpredu, vzadu a pod. 
- Rozlišovať pojmy menej, viac rovnako 
- Orientovať sa v čase 
- Orientovať sa v mieste svojho bydliska 
-  Poznať svoje meno, priezvisko, adresu 
- Malo by mať dostatočnú slovnú zásobu, hovoriť čisto a zrozumiteľne 
- Malo by mať rozvinutú sluchovú analýzu (mal by vedieť vytlieskať slovo na slabiky, určiť počet 

slabík, povedať hlásku na začiatku a na konci slova 
- Malo by sa dokázať naučiť naspamäť básničku, či pesničku 
- Rozprávať obsah rozprávky a rozumieť jej obsahu 
- Malo by mať základné poznatky o svete (svet okolo nás, príroda a pod.) 

 

 

 

 



AKO   BY  SA  MAL  BUDÚCI  PRVÁK  SPRÁVAŤ 

 

- Vydrží pri hre alebo činnosti  aspoň 20 minút 
- Začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína stále niečo nové, od činnosti neodbieha 
- Na nové prostredie a osoby si zvyká bez problémov, neplače, neuteká preč, neskrýva sa za 

rodičov 
- Hráva sa s deťmi, nestráni sa ich 
- Nie je agresívny, spory dokáže riešiť bez bitky a vzdorovitosti 
- V jeho správaní by sa nemali objavovať zlozvyky ako cmúľanie prstov a obhrýzanie nechtov, 

žmurkanie a pod. 
- Nezajakáva sa  
- Nepomočuje sa 
- Vie sa sám pri príchode pozdraviť 
- Vie si po sebe upratať 
- Vie sa podeliť o hračku 
- Vie rozoznať hru od povinnosti 
- Vie spolupracovať s inými deťmi 
- Vie povedať svoje želania, prípadne čo ho trápi 
- Chce vedieť viac,  zaujíma sa o nové úlohy 

 
 

POSUDZOVANIE ŠKOLSKEJ PRIPRAVENOSTI 
 

 
 
           Pripravenosť  na školu posudzujú pediatri, psychológovia a pedagógovia komplexne.  
Telesnú zrelosť posudzuje pediater. Na posúdenie mentálnej vyspelosti sa používajú testy 
školskej zrelosti. Naša materská škola spolupracuje s Centrom psychologického poradenstva 
a prevencie na Hrobákovej ul. So súhlasom rodiča dieťa absolvuje prvé testy školskej zrelosti 
priamo v materskej škole. Na základe výsledkov predbežných testov, s ktorými budú rodičia 
oboznámení, psychológ vysvetlí  rodičom v čom má dieťa ešte rezervy, na čo sa majú zamerať 
pri predškolskej príprave. Niektoré deti (najmä narodené v letných mesiacoch)  budú 
pozvané na tzv. veľký test,  pri ktorom sa prejaví zrelosť, či nezrelosť poznávacích procesov, 
vôle a citov.  
          Rodičia detí, ktoré nie sú zrelé na vstup do základnej školy, môžu požiadať o odklad 
školskej dochádzky o jeden rok. Odklad školskej dochádzky je veľmi užitočný pre chronicky 
choré deti (odporúča  pediater).Takisto je vhodný pre dieťa, ktoré má problémy psychického 
charakteru, je emocionálne alebo sociálne nezrelé, prípadne jeho poznávacie procesy nie sú 
dostatočne zrelé na to, aby zvládlo požiadavky prvého ročníka (odporúča psychológ). Avšak 
samotný odklad nerieši problém dieťaťa, je potrebné v spolupráci s odborníkmi aplikovať 
rozvojový program (rozvíjania reči, poznania, grafomotoriky, sluchovej diferenciácie, 
vizuálno-motorickej koordinácie, prosociálneho správania). 



          Žiadať o odklad školskej dochádzky z neopodstatnených dôvodov (chcem mu predĺžiť 
detstvo, práve v tomto roku nebudem mať toľko času sa mu venovať a pod.) je však skôr na 
škodu dieťaťu. Ak je dieťa zrelé a na školu pripravené, je dôležité, aby ju začalo navštevovať 
práve vtedy, pretože túžba po poznávaní ovplyvní jeho výkon a vôľu nevzdať sa. 


