
 

Vážení rodičia!                                                 

 

        Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej 
školy. „Na dobrom začiatku všetko záleží“. Tieto slová Komenského je možné uplatniť 
i na začiatku školskej dochádzky. Vstup dieťaťa do prvej triedy je významným 
medzníkom v jeho živote. Závisí od neho, aký bude vzťah dieťaťa ku škole a ďalšiemu 
vzdelávaniu.  

  

I preto sa prvý „ozajstný“ kontakt so školou – zápis do 1. ročníka – stáva 
pre dieťa stupienkom jeho úspešného zaškolenia. Veľmi záleží na tom, ako je 
predškolák na vstup do prvej triedy pripravený. Školská pripravenosť je 
pripravenosťou zvládnuť požiadavky školy, čo znamená, že 6 – ročné dieťa má byť 
na takej úrovni telesného, duševného a sociálneho vývinu, aby bez problémov 
zvládlo prácu v škole.    

 
      Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských 
zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) a sociálnu  zrelosť posudzujú 
bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko-psychologických poradní. 
      

 Predkladáme Vám základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa 
pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby  zvládlo nároky 1. 
ročníka bez väčších problémov. 

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ: 

 samostatne sa obliecť a obuť  

 pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky  

 samostatne sa najesť a obslúžiť na WC  

 správne vyslovovať všetky hlásky  

 vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách  

 kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené  

 nakresliť ľudskú postavu  

 vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary  

 poznať základné farby  

 spočítať predmety do "päť"  

 porozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu  

 naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku  

 vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach  

 orientovať sa v priestore, vedieť kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", 
"vpravo", "vľavo"  



 
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 a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, 
neskrýva sa za rodičov, neuteká)  

 ochotne plní požiadavky dospelého 

 dokáže prijímať hodnotenie a hodnotiť svoje i cudzie správanie 

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

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

 v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky ako napríklad: cmúľanie 
prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie  

 nezajakáva sa pri reči  

 nepomočuje sa  

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

školskú dochádzku, navštívte centrum pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie (okresnú pedagogicko-psychologickú poradňu), kde psychológ dokáže 

presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa. Poradí Vám, ako môžete 

svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne 

Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály. Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých 

oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. 

Dieťaťu môžete odložiť školskú dochádzku o jeden rok podľa zákona 245/2008 Z.z. § 

19 ods. 4 : „Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť 

a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne 19) o 

odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok 

alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť 

zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade 

začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do 

nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe 

predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to 

vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo 

rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou školskou dochádzkou bude navštevovať 

materskú školu alebo nultý ročník.“  



 
Prečo práve ZŠ Jarná? 
 
ZŠ Jarná našim žiakom ponúka 
 

 vyučovanie cudzieho jazyka už od 1. ročníka, druhého cudzieho jazyka  
od 3. ročníka 

         

 športové triedy so zameraním na bežecké lyžovanie a atletiku od 5. ročníka 
 

 vyučovanie základov informatiky a práce s počítačom pomocou edukačných CD 
nosičov v rôznych predmetoch 

 

 počet hodín v jednotlivých vzdelávacích programoch nájdete na stránke školy: 
>> Vzdelávací program ,  >> Školský VP 

 

 v centre výchovno-vzdelávacej činnosti je osobnosť žiaka 
 

 úspešnosť pri prijímaní žiakov na stredné školy  
 

 pri zápise budúceho prváka ponúkame aj prijatie staršieho súrodenca 
 

 v školskom roku 2017/18 otvárame prípravný ročník určený pre deti, ktoré by 
inak mali odklad (tento ročník nie je určený pre žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia) Bližšie informácie – vedenie školy 

 

 výučbu pomocou LEGO DACTA s uplatnením prvkov projektu „Otvorená škola“ 
 

 zapojenie do projektu eTwining –  medzinárodná spolupráca škôl v Európe 
 

 zapojenie sa do projektu Zdravá škola a iných environmentálnych projektov 
 

 rozvíjanie tvorivosti a talentu žiakov v mnohých záujmových krúžkoch 
 

 učebne na výučbu cudzích jazykov, technickej výchovy, 2 telocvične, posilňovňa, 
3 učebne informatiky s pripojením na internet, učebňa špecifickej prípravy 
dievčat (školská kuchynka) 

 

 dobrú komunikáciu vedenia školy s rodičmi a žiakmi 
 

 prezentáciu našich žiakov na rôznych podujatiach za účasti rodičov 
 

 škola organizuje plavecký výcvik, základný lyžiarsky výcvik, školy v prírode 
 

 spoluprácu s pedagogicko-psychologickou poradňou 
 

 detskú stomatologickú ambulanciu v priestoroch školy 
 

 účasť žiakov v súťažiach Euroregiónu Tatry (medzinárodné súťaže 
vo vedomostných súťažiach, cezpoľnom behu a  klasickom lyžovaní), kde 
jedným z organizátorov je práve naša škola 



 

 nové školské ihriská (atletický štadión s 300m  tartanovou dráhou, multifunkčné 
ihrisko s umelým povrchom a  multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom)  

 

 škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň, v ktorej majú žiaci (jedálny lístok k dispozícii 
aj na web stránke školy) 

 

 dobrú spoluprácu s rodičovským združením 
 

 najdlhšiu prevádzku v školskom klube detí (ŠKD) v meste Poprad        
         (od 6. 00 hod. do 17. 00 hod.) 
 

 v našom ŠKD už niekoľko rokov pracujú tzv. špecializované kluby – oddelenia 
pod vedením vychovávateliek sa zameriavajú na určitý druh záujmovej činnosti 
(práca s počítačom, aerobic, gymnastika, moderný tanec, golf, ....) 

 

 novú, pravidelne aktualizovanú web stránku školy (www.jarna.edupage.org) 
a elektronickú žiacku knižku 
 

...chcete zapísať svoje dieťa do základnej školy 

 

Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2016/17 sa v základných školách v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad uskutoční v prvý aprílový týždeň v 
súlade so schváleným Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 
17/2015 takto: 
 
04. apríla  2017 - utorok            od 12.00 hod. do 17. 00 hod., 
05. apríla  2017 - streda            od 12.00 hod. do 17. 00 hod., 
06. apríla  2017 - štvrtok          od 12.00 hod. do 17. 00 hod. 

Vo výnimočných prípadoch na základe žiadosti zákonného zástupcu po 
dohode s riaditeľom školy môže byť dieťa zapísané aj v náhradnom termíne. 

 

Na zápis je potrebný občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list 
dieťaťa alebo jeho  kópia.  

 
 

Zápis do základnej školy nie je limitovaný počtom žiakov. Pokiaľ sa po 
zápise rodič dieťaťa rozhodne pre inú školu, môže ho zapísať do tejto školy, 
predchádzajúcej škole však musí dať včas vedieť (nie je zákonom stanovená lehota, 
ale mali by ste to urobiť najneskôr do konca augusta), že jeho dieťa bude chodiť do 
inej školy. 



...čo sa skúma pri zápise a akým spôsobom 

 cieľom zápisu nie je len úradná registrácia detí, ktoré dovŕšili 
predpísaný vek, ale na základe hravých činností zistiť stupeň 
pripravenosti predškolákov na vstup do 1. ročníka 

 ide o tieto aktivity väčšinou začlenené do rozprávky 

- dieťa by sa malo samé vyzliecť, obliecť a uložiť si veci 

- v rozhovore preukázať svoje vedomosti a schopnosti 
v oblasti jazykovej výchovy – poznávanie písmen s cieľom 
zistiť, či dieťa už nevie čítať, matematických predstáv, 
poznania prírody a situácií z bežného života 

- dieťa porozpráva obsah rozprávky, zarecituje alebo zaspieva 
a nakreslí ľudskú postavu 

 
 

 Zápis do základných škôl  (všeobecné informácie) 

 

Povinná školská dochádzka (PŠD) sa plní v základných školách, v stredných 

školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. PŠD 

je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok 

veku. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 

šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, teda ak dovŕši šesť rokov k 31. 

augustu. 

Od plnenia povinnej školskej dochádzky nemožno nikoho oslobodiť. Zákonný 

zástupca môže požiadať o odklad začiatku plnenia PŠD alebo žiak môže začať plnenie 

PŠD v nultom ročníku. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak absolvoval 

desať rokov vzdelávania v školách alebo dňom 31. augusta príslušného školského 

roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Plnenie PŠD môže byť posunuté až do 17. 

roku veku žiaka (môže to umožniť riaditeľ pre žiakov, ktorí v ôsmom ročníku dovŕšia 

16. rokov veku a je predpoklad, že úspešne ukončia deviaty ročník) alebo do 18. roku 

veku žiaka (platí pre žiakov s ťažkým zdravotným postihnutím). PŠD možno plniť aj 

osobitným spôsobom, a to formou individuálneho vzdelávania, vzdelávaním v školách 

v zahraničí, v školách zriadených iným štátom na území SR, podľa individuálneho 



učebného plánu. Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje v zmysle § 20 ods. 4 

školského zákona. Riaditeľ základnej školy vydá rozhodnutie o prijatí žiaka do školy . 

Za organizáciu a priebeh zápisu je zodpovedný riaditeľ školy. 

 

Informácie k odkladu povinnej školskej dochádzky  

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku 

plnenia PŠD o jeden školský rok alebo o jeho zaradení do nultého ročníka. 

Rozhodnutie sa vydáva na základe žiadosti zákonného zástupcu. K písomnej žiadosti 

je potrebné doložiť: 

- odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

- odporučenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva 

a prevencie (psychologická poradňa – teraz Centrum 

pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie CPPPP)  

Návrh odkladu môže podať aj materská škola na základe 

odporučenia CPPPP, ale vždy s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu. Zákonný zástupca rozhodne, či dieťa s 

odkladom bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 

Ak dieťa malo odklad v minulom školskom roku, je potrebné 

ho opätovne zapísať do základnej školy. 

Nultý ročník (NR) základnej školy – je určený pre deti, ktoré majú šesť rokov (k 1. 

septembru príslušného školského roka), ale nedosiahli školskú spôsobilosť, 

pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a nie je u nich predpoklad 

zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie NR 

sa považuje za prvý rok plnenia PŠD. Do NR sa prijíma dieťa, u ktorého je predpoklad, 

že jeho zaradením do NR sa jeho vývin vyrovná. NR môže žiak navštevovať len jeden 

rok. Cieľom nultého ročníka je pripraviť žiaka na vstup do prvého ročníka, 

minimalizovať adaptačné problémy, osvojenie si školského režimu a školských 

povinností. 

 



Školský obvod 

Staršia generácia si pamätá, že školský obvod základnej školy (určený podľa ulíc v 

okolí školy a trvalého pobytu) bol pre žiaka záväzný. Rodič musel svoje školopovinné 

dieťa zapísať iba do školy v školskom obvode a presunúť ho do inej mohol, len so 

súhlasom riaditeľa školy a školskej správy. Aj dnes musí mať zo zákona každá základná 

škola v obci alebo meste vymedzený školský obvod. Robí sa to prostredníctvom 

všeobecne záväzného nariadenia mesta. V čom je však podstatný rozdiel? 

Žiak má prednostné právo navštevovať základnú školu v školskom obvode, v ktorom 

má trvalý pobyt a rodič (zákonný zástupca dieťaťa) má právo vybrať si ktorúkoľvek 

školu pre svoje dieťa bez ohľadu na zriaďovateľa, na školský obvod a miesta trvalého 

pobytu . Aký význam má určenie školského obvodu? Školská dochádzka je u nás 

povinná. Za jej plnenie zodpovedá rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa. Počas 

plnenia povinnej školskej dochádzky môže žiak navštevovať súkromnú, cirkevnú alebo 

štátnu školu, školu v mieste trvalého alebo prechodného bydliska, mimo miesta 

bydliska, v zahraničí, môže byť vzdelávané doma, v škole pri zdravotníckom zariadení, 

počas výkonu trestu alebo navštevovať špeciálnu školu. Riaditeľ základnej školy, ktorú 

dieťa na základe výberu rodiča navštevuje, je povinný túto skutočnosť oznámiť 

riaditeľovi tzv. kmeňovej školy. V čase zápisu sú prednostne prijímané deti z obvodu, 

až potom z iných obvodov. Ani v tomto prípade nie je dotknuté právo rodiča na výber 

školy. 

 

 

 

 

 

 



 

 


