
      

 

 
Zákonnú povinnosť zapísať dieťa 

do základnej školy na Slovensku 

má každý rodič, ktorý je občanom 

SR a takisto aj jeho dieťa má 

slovenské občianstvo, bez ohľadu 

na to, kde žije.  

V prípade, že zákonní zástupcovia 

nezapíšu dieťa po dosiahnutí veku 

začatia povinnej školskej 

dochádzky do základnej školy na 

Slovensku, porušia zákon (§ 37 zák. 

č. 596/20036 Z.z. o štátnej správe). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Najkrajšie starosti 2   

AK DIEŤA DOVŔŠILO VEK 3 ROKY 

 

Oprávnená osoba je povinná písomne 

oznámiť na UPSVaR (Vazovova 7/a, 816 

16 Bratislava) alebo elektronicky (so 

zaručeným elektronickým podpisom), 

akým spôsobom a kde bude zabezpečená 

starostlivosť o dieťa do začiatku plnenia 

povinnej školskej dochádzky: 

1. Predĺžená rodičovská dovolenka – 

nárok na prídavok na dieťa do veku 6 

rokov má oprávnená osoba, ktorá sa 

stará o dieťa, ktoré má dlhodobo 

nepriaznivý zdravotný stav. Žiada sa 

písomne s doložením zdravotnej 

dokumentácie na UPSVaR. 

2. Prijímanie do materskej školy – 

žiadosť podávajú písomne (dostupná v 

každej MŠ  a na jej internetovej stránke, 

aj na www.petrzalka.sk). Prijímanie detí 

do materskej školy sa realizuje spravidla  

v mesiaci marec (na ďalší školský rok), 

kedy si zákonní zástupcovia podávajú 

žiadosť na vybranú materskú školu. 

Riaditeľ materskej školy písomne 

informuje rodiča o prijatí resp. neprijatí 

dieťaťa do materskej školy.  

 

Predprimárne vzdelávanie pre deti vo 

veku 5 rokov nie je povinné. V zmysle 

školského zákona sa prednostne do 

materskej školy prijímajú deti vo veku 5 

rokov. 

Zákonný zástupca môže na základe 

písomnej žiadosti požiadať riaditeľa školy o 

odklad povinnej školskej dochádzky o 

jeden rok, ak dieťa po dovŕšení 6. roku 

veku nedosiahlo školskú zrelosť. Súčasťou 

žiadosti je odporučenie lekára pre deti a 

dorast ako aj príslušného zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie.  

 

Dôvody odkladu povinnej školskej 

dochádzky sú: 

 

• dieťa má problémy s 

výslovnosťou alebo nevie 

formulovať vety; 

• nevydrží sa sústrediť a 

nezapamätá si vetu; 

• nedokáže sa orientovať v čase, 

neovláda priestorovú orientáciu; 

• nevie dodržiavať základnú 

hygienu, samostatne sa obliekať, 

obúvať, vyzliekať, nevie 

samostatne stolovať; 

• nepozná údaje o sebe (rodine, 

adresu, svoj vek); 

• nie je prirodzene zvedavé, 

nekladie otázky; 

• je neposedné a netrpezlivé. 

 

 

 

ZÁPIS PRVÁKOV 
Zápis do prvého ročníka určí zriaďovateľ školy 

v termíne od 15. januára do 15. februára (podľa 

schválenej novely školského zákona sa termín 

posunie na apríl). V zmysle zákona plní žiak 

povinnú školskú dochádzku v škole vo svojom 

školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. 

spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú 

školu, túto skutočnosť je povinný oznámiť 

spádovej škole. Pri zápise dieťaťa rodič resp. 

zákonný zástupca vyplní tlačivá s údajmi o dieťati 

a predloží občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a  

v prípade zdravotných problémov aj vyjadrenie 

všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak má dieťa 

zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom 

hendikepované, mal by o tom rodič - vo vlastnom 

záujme a predovšetkým v záujme svojho dieťaťa - 

informovať jeho budúcich učiteľov. 

 

PRVÁK BY MAL OVLÁDAŤ 
 
 samostatne sa najesť, obliecť a obuť, 

pozapínať si  gombíky a zaviazať šnúrky na 

obuvi, obslúžiť sa na WC, umyť si ruky, 

spláchnuť a pod., 

 správne vyslovovať všetky hlásky,  vysloviť 

krátke slovo samostatne po hláskach, 

 vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, 

 spočítať predmety do „päť“, 

 interpretovať obsah krátkej rozprávky, 

 poznať naspamäť detskú pesničku alebo 

básničku, 

 kresliť pevné a neroztrasené línie, 

 nakresliť postavu so všetkými základnými 

znakmi, 

 vystrihnúť jednoduchý tvar podľa 

predkreslenej čiary, 

 poznať základné odtiene farebného spektra, 

 orientovať sa v priestore, vie, kde je „vpredu“, 

„vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“. 
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