
Ak máte pochybnosti, či Vaše dieťa zvládne požadované nároky, môžete požiadať 

o psychologické vyšetrenie zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti v príslušnom 

zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku 

nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o ročný odklad 

povinnej školskej dochádzky. K žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky je potrebné 

priložiť odporučenie CPPPaP spolu s odporučením všeobecného lekára pre deti a dorast 

o nespôsobilosti dieťaťa pre vstup do základnej školy. 

 

DôvoDy vyšetrenia školskej zrelosti: 

K najčastejším dôvodom na predškolské psychologické a špeciálno – pedagogické vyšetrenia 

patrí: 

 Podozrenie na poruchu pozornosti a hyperaktivity. 

 Sťažená adaptácia na cudzie prostredie a cudzích ľudí, výrazná citová pripútanosť, 

zväčša na matku. 

 Hraničný dátum narodenia – jún, júl, august. 

 Nesamostatnosť, hravosť. 

 Mimoriadne nadané deti narodené v septembri, októbri, novembri a decembri, ktorým 

„zle vychádzajú roky“ a hrozí im automatický odklad o 1 rok – predčasné zaškolenie. 

 Rozumové schopnosti na dolnej hranici normy alebo mentálna retardácia, kde je 

potrebné rozhodnúť, či dieťa ostane v MŠ, pôjde do nultého ročníka ZŠ alebo do 

špeciálnej ZŠ. 

 Zdravotné a iné problémy, ako sú poruchy reči, slabozrakosť, nedoslýchavosť, nízky 

vzrast, vrodené vývinové chyby. 

 Nevyhranená lateralita / pravo – ľavorukosť, deti predčasne narodené alebo s nízkou 

pôrodnou hmotnosťou. 

Snaha rodičov je pomocou vyšetrenia objektívne zhodnotiť danosti dieťaťa, v čom vyniká, 

v čom je slabšie a pripraviť ho na vstup do školy. 

 

oDklaD povinnej školskej DocháDzky: 

Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ sa týka detí, ktoré do 1. 

septembra 2020 dovŕšia šiesty rok veku. 

Ak dieťa v predškolskom veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže zákonný zástupca 

požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky. 

Dôvody na odklad PŠD: 

 Dieťa sa narodilo medzi májom a augustom. 

 Nepozná údaje o sebe (rodine, adresu, svoj vek). 



 Dieťa má ťažkosti s výslovnosťou niektorých hlások alebo nedokáže samostatne 

formulovať vety. 

 Nedokáže zotrvať pri začatej činnosti dlhšie než 15 minút. 

 Nevydrží sa sústrediť na činnosť a nezapamätá si vetu. 

 Je neposedné a netrpezlivé, je hravé. 

 Je plačlivé, ustráchané, neisté. 

 Nemá záujem o učenie, nekladie otázky, neteší sa do školy. 

 Nedokáže sa orientovať v čase a priestore. 

 Nevie dodržiavať základnú hygienu, samo sa nevie obuť, obliecť, jesť. 

 Nedokáže stolovať – samostatne sa najesť príborom. 

 Dieťa je príliš malé, fyzicky nezrelé. 

 Má problém zvyknúť si na nové prostredie. 

 Je príliš naviazané na rodičov. 

 Má problémy s rešpektovaním autority. 

 Nevie sa vyrovnať s drobnými stresovými situáciami, napr. keď sa mu niečo nepodarí. 

 Nemá rozvinuté schopnosti potrebné pre školskú prácu (pamäť, sluchové vnímanie, 

jemná motorika, predmatematické schopnosti, sluchová a zraková diferenciácia). 

 

Nestačí, aby dieťa bolo na školu zrelé. Je potrebné, aby bolo na ňu aj pripravené. 

 

 

 


