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Podmienky prijatia dieťaťa do 1. ročníka základnej školy 

 

 
Do prvého ročníka môže nastúpiť dieťa, ktoré v čase nástupu na povinnú školskú 

dochádzku dovŕši 6 rokov.  

 

Aké sú podmienky prijatia? 

 dieťa dovŕši šiesty rok veku do 31. 08. 2020

 dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť

 v prípade, ak vaše dieťa nedovŕšilo šiesty rok veku a chcete požiadať o to, aby bolo na 

plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté, je potrebné doložiť :

 súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

 súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast 

 pre prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami je 

potrebné :

 písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

 

 

Zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať aj o odloženie začatia povinnej školskej dochádzky 

jeden školský rok za týchto podmienok: 

 

 dieťa dovŕši vek šesť rokov k 31. 08. 2020 a nedosiahlo školskú spôsobilosť

 pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia

 zákonný zástupca požiada o odklad povinnej školskej dochádzky na základe 

odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenia príslušného 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

 

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje a na základe predchádzajúceho odporučenia 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Ale vždy s informovaným súhlasom 

zákonného zástupcu. 

 

 

Aké sú dôvody na odklad povinnej školskej dochádzky? 

 

 fyzická a psychická nezrelosť dieťaťa

 dieťa je dlhodobo choré – je potrebné doložiť stanovisko od detského pediatra alebo 

psychológa

 dlhodobejší pobyt v zahraničí

 prílišná emocionálna naviazanosť dieťaťa na rodičov

 dieťa - má problémy s výslovnosťou alebo nevie formulovať vety

- nevydrží sústredené a nezapamätá si vetu 

- nedokáže sa orientovať v čase, neovláda priestorovú orientáciu 

- nevie dodržiavať základnú hygienu, samostatne sa obliekať, obúvať, 

vyzliekať 
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-  nevie sa samostatne najesť 

- nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek) 

- nemá záujem o učenie, nie je prirodzene zvedavé na nové veci, nekladie 

otázky 

- je nezrelé, neposedné, netrpezlivé 

- dieťa je príliš malé na to, aby mohlo sedieť v školskej lavici a pod.
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