
 Môžem ísť do školy? 

 

„Príprava dieťaťa na vstup do základnej školy je vyvrcholením vzdelávania v predprimárnom veku, 

respektíve celé obdobie dieťaťa v oblasti výchovy a vzdelávania od jeho narodenia až do šiesteho 

roku života.“                                                                                            (Jaroslav Jirásek,1966) 

 

 Určiť, kedy sú jahody zrelé, vie hádam posúdiť každý. No vedieť, kedy je dieťa dostatočne 

„zrelé“ na vstup do základnej školy, je otázka pre odborníka – psychológa, pedagóga či lekára. 

  Chvíle strávené v triedach s vašimi deťmi nám, pedagógom veľmi chýbajú. Preto milí 

rodičia a priatelia našej školy, ponúkame vám pohľad pedagógov materskej školy zamyslením sa 

nad tým, ako je vaše dieťa pripravené/zrelé zvládnuť adaptáciu v novom prostredí v základnej škole. 

Do konca školského roka zostávajú tri mesiace. Nevieme, čo  prinesie daná situácia …, ale 

rozhodne chceme, aby naše deti boli zdravé, šťastné a múdre. Po celé toto obdobie sa vám budeme 

prihovárať touto cestou a postupne nazrieme do problematiky výchovy a vzdelávania v prostredí 

materskej školy predovšetkým ako partneri, koordinátori vo výchove a vzdelávaní z pohľadu 

dlhoročnej praxe a poznania vašich detí. Pokúsime sa spoločne venovať našim deťom, aby im 

vzniknutá situácia veľa nevzala, ale naopak, veľa dala. Ponúkame vám aktuálnu tému týkajúcu sa 

veku 5 – 6 ročných detí - Školská zrelosť. 

       Školská zrelosť je odborne charakterizovaná ako stav dieťaťa, ktorý zahŕňa zdravotnú, 

psychickú a sociálnu spôsobilosť začať školskú dochádzku. Aby dieťa zvládalo požiadavky školskej 

dochádzky, je potrebné, aby bolo zrelé a pripravené na vstup do prvej triedy, a to po stránke: 

 fyzickej (telesnej), 

 psychickej, 

 sociálnej a emocionálnej. 

Fyzická kondícia zohráva dôležitú úlohu, pretože dieťa lepšie znáša únavu a fyzickú záťaž, ktorá je 

kladená v školskom vyučovaní. Avšak nie je dominantná pre školskú zrelosť. Fyzickú kondíciu 

najlepšie posudzuje lekár. 

V materskej škole sa fyzickej kondícii venujeme pri zdravotných cvičeniach, pobyte vonku, relaxácií, 

využívame pohybové športové hry a dodržujeme psychohygienu … vyvážené zaťaženie organizmu. 

Doplnkom je aj správna životospráva, pravidelná strava a dodržiavanie pitného režimu. 

Psychická zrelosť je podmienená zrením organizmu - centrálnou nervovou sústavou, je chápaná 

ako určitá úroveň dosiahnutá v oblasti poznávacích procesov. Táto oblasť je dôležitá pri 

posudzovaní školskej zrelosti, pretože súvisí s myslením a rečou. Sú to tieto charakteristiky: 

- prechod od globálneho vnímania k diferencovanému (vnímanie detailov) 



 rozvoj analyticko-syntetických činnosti (napr. sluchovo rozlíši hlásku na začiatku a konci slova,  

vytvorí nové slovo na danú hlásku) 

- pamäť (dokáže si zapamätať riekanky, dlhšiu báseň) 

- odpútanie sa od egocentrizmu, magického (fantázie) myslenia, od prezentizmu (viaže okolnosti na 

prítomnosť) i fenomenizmu (všetko je také ako vyzerá) 

- posun od názorného k logickému mysleniu 

- bohatá slovná zásoba, gramaticky správna reč bez vážnych porúch výslovnosti (tvorba viet, 

správne odovzdať odkaz) 

- vyspelá grafomotorika (správne držanie kresliaceho materiálu, kresba s detailami, kreslí 

geometrické tvary, vie napodobniť písmená, kreslí postavy …) 

Prístup učiteľa v tejto oblasti je založený nielen na odborných poznatkoch, ale aj na schopnosti 

„učiť“. Táto oblasť je najviac zastúpená a hlavne cielene rozvíjaná u deti v materských školách. Tu 

sa prejavia najväčšie predpoklady dieťaťa ako je, a ako môže byť pripravené na školu, pokiaľ je 

dostatočne zrelé. Využívame predovšetkým hry, výtvarné a pracovné činnosti, hry s obrázkami, 

knihami, didaktický materiál, maľovanky, riešenie úloh, hlavolamov, pracovné zošity, kreslenie, hry 

s písmenkami, učenie sa básničiek, riekaniek, piesní, počúvanie príbehov, rozprávok … následné 

riešenie úloh, vedenie dialógu o rozprávkach … a mnohé iné.   

Sociálna a emocionálna zrelosť osobnosti/dieťaťa je v súčasnej dobe najkomplikovanejšia a 

najťažšie zvládnuteľná oblasť. Deti pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia/rodiny, kde platia 

rôznorodé pravidlá. Objavuje sa sociálna a citová nezrelosť, ktorá môže byť vážnym dôvodom na 

OPŠD (odklad povinnej školskej dochádzky). Deti majú problém v spolunažívaní v societe, 

spoločnosti, nevedia komunikovať (vyjadriť svoje pocity, prosby, myslenie), sú plačlivé a nesmelé. 

Nevedia prijať pravdu, prehru, ohodnotiť svoje správanie a konanie. Sú málo samostatné. Práve 

tieto atribúty sú posudzované pri školskej zrelosti. Materská škola sa cielene podieľa na odbúravaní         

týchto prejavov v spolupráci s rodičmi dieťaťa, pretože oni sú hlavnými piliermi pre svoje deti. My 

dopĺňame rodinnú výchovu, no nenahrádzame ju. Najväčšiu lásku, pochopenie, trpezlivosť a 

toleranciu potrebujú od svojich rodičov. Tým, že dieťa trávi čas v materskej škole dochádza k 

personalizácií a socializácií dieťaťa, čo je nenahraditeľnou súčasťou jeho bytia. 

   

V nasledujúcej tabuľke uvádzame pre porovnanie dôležité atribúty pri školskej zrelosti a školskej 

pripravenosti.   

Školská zrelosť Školská pripravenosť 
 emocionálna stabilita 
 kvalitne zamerané sústredenie pozornosti 
 odolnosť voči záťažiam (školský režim) 

 rešpektovať hodnoty a zmysel školského 
vzdelávania (motivácia k učeniu a školských 
povinností) 



 vyhranená lateralita (pravák alebo ľavák) 
manuálna zručnosť (hrubá aj jemná motorika), 
goordinácia zraku a ruky-posturika tela – 
grafomotorika 
 sluchová vyspelosť (diferenciácia 
hlások) 
 myslenie na úrovni konkrétnych 
logických operácií 
 autoregulácia založená na vôli spojená s 
vedomím povinností 

 diferencovať a hodnotiť správanie, 
rozlišovať rôzne druhy správania 
 úroveň verbálnej komunikácie 
 rešpektovať bežné normy v správaní i v 
hodnotovom rebríčku 

 

Námety pre hry/aktivity na podporu školskej zrelosti (rozvoj vnímania – zrak, sluch, čuch, hmat, 

chuť, orientácia v priestore) 

 skladanie puzzle, 

• kartové hry – Čierny Peter, Kvarteto, 

 hľadanie rozdielov (rovnaké obrázky na ktorých hľadáme rozdiely) 

• hra: Čo sa na mne zmenilo? (Ide o identifikáciu zmien, ktoré si vytvoríme napr. zmenou 

oblečenia na sebe, alebo čo sa zmenilo na poličke v obývačke). 

• hra: Nedokončené obrázky (Nakreslíme deťom časť obrázka a dieťa ho dokončí. Napr. dom, 

kvety vo váze, zvieratko a iné). 

• vyfarbovanie maľovaniek (rozlišovanie farieb, pomenovanie objektov na obrázku, 

rozprávanie a vymýšľanie príbehu). 

• hra: Na ňucháča (Túto hru využijeme pri varení obeda. Deti sa pokúšajú hádať čo je na obed 

podľa vône). 

• hra: Na kuchárika (Podobná hra ako Na Ňucháča, ale tu deti hádajú podľa chuti, čo je na 

tanieri. Deťom môžeme zaviazať oči šatkou, aby nevideli). 

• hra: Ľavá – pravá (Hra spočíva v určovaní pravej a ľavej strany. Deťom dávame pokyn: 

- Zodvihni pravú ruku. 

- Ľavou rukou dones pohár zo stola. 

- Urob tri kroky vpravo. … a iné, Hru je možné hrať kdekoľvek aj v aute. Rodič popisuje predmety 

a dieťa určuje polohu vpravo – vľavo. Napr. Vidím strom. Dieťa odpovie – vpravo. 

- Podobne môžeme určovať polohu na ploche papiera. Vyberieme si akékoľvek detské figúrky (z 

kinder vajíčka), postavíme na papier/výkres, vymýšľame príbeh a pri tom určujeme polohu. 

• hra: Kde sa schovala lopta (Malú loptičku schovávame v priestore, kdekoľvek. Určujeme 

polohu loptičky. Riekanka, ktorú je možné použiť pri hre: 

Guľatá som maličká, 

volajú ma loptička. 



Skáčem sem, skáčem tam, 

malé deti zabávam.   

 

• hra: Skladačka (Staršiu pohľadnicu alebo ľubovoľný obrázok rozstriháme na niekoľko častí.  

Úlohou je opäť obrázok poskladať.) 

 slovná hra: Na papagája (Hra na sluchové vnímanie a určovanie hlások v slove. Môžeme si 

urobiť kartičky s písmenkami, alebo použiť to, čo doma máme (magnetické písmenka, písmenka v 

knihe. Pýtame sa: Papagáj vytiahol kartičku s písmenkom „M“. Deti vymýšľajú nové slova.) 

Podobná hra môže byť: Stratila rybička písmenko „K“. Deti vymýšľajú, tu nemusia byť kartičky.   

- odporúčame pracovať s knihou Abeceda pre Barborku alebo Maľovaná abeceda. Deti z triedy 

Motýľov ju poznajú, pracujeme s básničkami z tejto knihy, samy vám ukážu ako. 

 

Poznámky: 

Výber týchto hier je určený pre deti pred vstupom do základnej školy. Hry sú jednoduché, 

nepotrebujeme žiadne náročné prípravy ani materiál. Venujte sa deťom priebežne (rozprávajte sa s 

nimi, čítajte si, spievajte, tancujte, tvorte, varte, choďte na prechádzky do prírody.) 

Čas, lásku, porozumenie a postupné nastavovanie pravidiel je to najlepšie, čo môžete svojmu 

dieťaťu dať. 

Námety na hry/aktivity budeme priebežne uvádzať na našej stránke materskej školy. Sú 

vypracované v súlade so Školským vzdelávacím programom – Bajkalská rybička.     

 

 


