
Základná škola kráľa Svätopluka,  
Dražovská 6, 949 01 Nitra 



1. Pozrite si internetovú stránku školy, prečítajte si  

      hodnotiacu správu školy za uplynulý školský rok! 

Na ktoré oblasti je zameraný ŠkVP? 

Aké mimoškolské aktivity 

škola ponúka? 

Aké výsledky dosahuje v  

celoslovenskom  

testovaní deviatakov? 

Aká je kvalifikovanosť  

učiteľov, vyučuje sa cudzí  

jazyk kvalifikovane? 

Je na škole špeciálny pedagóg, školský psychológ? 

Do akých projektov je škola 

zapojená? 



2. Navštívte školu a spoznajte prostredie, v ktorom bude 

Vaše dieťa pracovať! 

                      - Čo ponúka školská jedáleň? 

                      - Ako pracuje školský klub detí? 

                      - Aké priestory pre športové aktivity 

                         škola ponúka? 

- Ako sú vybavené jazykové  a počítačové učebne? 

- Má škola multimediálne učebne? 

- Využívajú učitelia moderné metódy výučby? 

 



1. Zistiť si, či škola organizuje deň resp. týždeň          
otvorených dverí a pozrieť si aj jednu otvorenú       
hodinu 
 
2. Informovať sa u známych, ktorí majú           
    školopovinné deti, ako sú spokojní s výberom  
    školy. 
 
3. Pokúste sa zistiť názor stredných škôl na     
    absolventov jednotlivých ZŠ.  





Potrebnú zrelosť môže dieťa  
dosiahnuť ešte pred 
dovŕšením  
6 roku . 

Práve „deťom s predčasne rozvinutými 
školskými povinnosťami“ je určená táto 
možnosť, ale iba na odporúčanie zariadenia 
výchovného poradenstva a prevencie. 



Ak má rodič pochybnosti o vývine dieťaťa v jednej 
zo štyroch hlavných vývojových oblastiach: 
telesnej, mentálnej, sociálnej, emocionálnej, 

predloží pri zápise písomnú žiadosť o odklad. 

 

Súčasťou žiadosti je:  

1. Odporučenie všeobecného lekára pre deti a 
dorast 

2. Odporučenie  zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie. 



Má problémy  

s výslovnosťou 

Nevie sa samo 
obliekať,  
obúvať, jesť 
príborom 

Je neposedné, 
netrpezlivé 
nevie sa sústrediť 

Je príliš malé, aby mohlo sedieť v školskej 
lavici 

Nedokáže sa  
orientovať v čase 

Nepozná základné  
údaje o sebe (meno,  
adresu, vek) 

Nemá záujem o učenie,  
nie je zvedavé na nové 
veci 



Zapínať gombíky, zaviazať šnúrky 

Vyslovovať všetky hlásky 

Porozprávať krátku rozprávku, naučiť sa krátku básničku 

Nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi, poznať 
základné farby 

Vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predlohy 

Orientovať sa v priestore (hore, dolu, vzadu, vpravo...), 
orientovať sa v okolí domu, poznať cestu do škôlky... 

Poznať domáce zvieratá 

Poznať znaky ročných období 



Viete, že dôležité „maličkosti“, akými sú  

základné hygienické návyky a návyky  

slušného správania sú pre spolužitie v škole   

nevyhnutné?  

Urobte si malý test o svojom dieťati a odpovedzte si na nasledujúce 
otázky: 

1. Vie sa umyť, očesať, obuť, používa vreckovky?  
2. Vie udržať poriadok vo svojich veciach?  
3. Vie sa ospravedlniť, poprosiť, pozdraviť, poďakovať? 
4. Vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 – 20 minút?  
5. Dokáže riešiť spory s inými deťmi bez bitky, hádky a vzdorovitosti? 

Väčšinu návykov treba stále a dlhodobo upevňovať.  
Najväčšiu trpezlivosť vyžaduje odstrániť nejaký 
zlozvyk. 



Napriek snahe, niektoré situácie s deťmi sa  
rodičom nepodarí vždy zvládať tak, ako by  
chceli. 
Najčastejšími dôvodmi je: 

Uponáhľanosť, nedostatok času, nedostatok porozumenia pre deti 

Kladenie náročných požiadaviek na dieťa, jeho preťažovanie 

Odporúčame: 
Pokojný, chápajúci, tolerantný prístup k dieťaťu 
Dôsledný a jednotný prístup dospelých 
Odviesť pozornosť od konfliktu iným smerom 
Zdôrazniť kladné vlastnosti dieťaťa 
Klásť primerané požiadavky 



  nasleduje prezentácia 
našej školy. 


