
Základná škola, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

Vzdelanie – Výchova - Porozumenie 



O škole 
Škola:     32 tried/684 žiakov 

I. stupeň ZŠ:    15 tried/ 301 žiakov 

II. stupeň ZŠ:   17 tried/ 383 žiakov 
 

Pedagogický zbor:  

 riaditeľ ZŠ:     Mgr. Ondrej Kanka 
 zástupkyne RŠ:  PaedDr. Jana Verešová 
                              Mgr. Ľudmila Markovičová 
 I. stupeň:                   15 PGZ 
 II. stupeň:                    25 PGZ 
 Asistenti učiteľa:             4  PGZ  
 Vychovávatelia:          8  PGZ 
 

Odborní zamestnanci: 
 Školský špeciálny pedagóg 
 Sociálny pedagóg 

 



Spolupráca s MŠ – úspešný vstup do ZŠ 

 Partnerské MŠ: 

 MŠ, Centrum 2496/29 

 MŠ, Prachatická 2421/45 

 Súkromná MŠ Slniečko  

 

 Kultúrno-spoločenské aktivity 

 Športové aktivity 

Náučné aktivity 

Otvorené vyučovanie v 1. roč. 

Návšteva ZŠ 











 
Čo by ste mali vedieť o PŠD § 20 ods. 2 Zákona 245/2008 Z. z. (školský zákon) 

 
Nikoho nemožno oslobodiť od plnenia PŠD 
PŠD začína začiatkom šk. roka, v ktorom dieťa dovŕši 6.rok veku  
a dosiahne šk. spôsobilosť. 

 

01.09.2010 – 31.08.2011 
 

 

 ZZ dieťaťa sú povinní prihlásiť dieťa na plnenie PŠD.  
 Povinnosť si musia splniť  obaja rodičia.  
 Nesplnenie tejto povinnosti = priestupok  

(§ 37 ods. 1,2 zákona č. 596/2003 Z. z., pokuta  do výšky 331, 50 €) 

 
 21. apríl (piatok)  14.00  – 18.00 hod. 
      22. apríl (sobota) 08.00 - 12.00 hod.  
 

 

 



Školská spôsobilosť / školská zrelosť 

I. Telesná zrelosť nemusí byť v súlade so psychickou 
a sociálnou zrelosťou; posudzuje ju pediater (fyzický 
vek, výška, váha zdravie),  

II. Psychická zrelosť zahŕňa : pracovnú, sociálnu, 
emocionálno-vôľovú a rozumovú pripravenosť 

 



Čo sa od budúceho prváka očakáva 
 Samostatné seba obslužné činnosti (obuť sa, obliecť sa, zaviazať si šnúrky). 

 Základné hygienické návyky (používanie WC, umývanie rúk). 

 Správna výslovnosť, sluchová analýza (vyhláskovať slovo, zložiť slovo). 

 Plynulá komunikácia.  

 Čísla do 10 (určenie počtu predmetov, spočítanie predmetov). 

 Základné geometrické tvary (pomenovanie a rozlišovanie) . 

 Recitácia básničky alebo zaspievanie pesničky spamäti. 

 Správne držanie ceruzky. 

 Nákres jednoduchej postavy, vymaľovanie obrázka. 

 Základné farby (pomenovanie, určovanie a rozlišovanie ). 

 Orientácia v priestore (hore/dole, vpravo/vľavo, vpredu/vzadu). 

 Sústredená činnosť, hra cca 20 – 30 minút. 

 Dokončenie začatej práce. 

 Základné prejavy slušného správania sa, spolupráce s ostatnými deťmi a 
rešpektovanie dospelých, rozlišovanie vykania a tykania. 

 
 



Odklad PŠD o jeden šk. rok § 19 ods. 1 Zákona 245/2008 Z. z. (šk. zákon) 

 O odklade PŠD rozhoduje RŠ na základe: 

1. písomnej žiadosti  oboch ZZ dieťaťa (nájdete na www.6zs-
zvolen.sk),  

2. odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast, 

3. odporučenia príslušného CPPPaP. 
 ZZ majú právo rozhodnúť o tom, či dieťa s odloženou šk. dochádzkou bude 

navštevovať materskú školu alebo nultý ročník.   
 

 O dodatočnom odklade PŠD môže rozhodnúť RŠ u žiaka, ktorý 
nemal odklad a neabsolvoval nultý ročník a v 1. polroku sa zistilo, že 
nedosahuje šk. spôsobilosť. 

 ZZ majú právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou 
dochádzkou bude navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. 

 Ak dieťa ani po odložení začiatku PŠD alebo po dodatočnom odložení 
plnenia PŠD nedosiahlo šk. spôsobilosť, najneskôr však 1. septembra, 
ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo ôsmy rok veku, bude 
zaradené do 1. roč. ZŠ alebo so súhlasom ZZ do nultého ročníka ZŠ. 

 



Kedy uvažovať o odklade PŠD 

• nezrelosť v niektorej oblasti vývinu (napr. hravosť, prílišná citová viazanosť na 
rodiča, zvýšená bojazlivosť a v dôsledku toho neschopnosť si zvyknúť na nové 
prostredie), 

• výrazné ťažkosti v kresbe, 
• stredný stupeň rečovej poruchy (dieťa nesprávne vyslovuje viac hlások, reč je 

menej zrozumiteľná), nedokáže formulovať vety, 
• narušená  pozornosť a nepokoj – dieťa je neposedné, chodí po triede,  nedokáže sa 

sústrediť, nedokáže sa orientovať v čase a v priestore, 
• nezáujem o školu, o vzdelávanie, nie je prirodzene zvedavé, nekladie otázky, 
• sociálna zanedbanosť, 
• nedodržiava osobnú hygienu, neovláda základné seba obslužné činnosti 

(samostatne sa obliecť, obuť, jesť príborom, používať toaletu), 
• neovláda údaje o svojej osobe (svoje meno a priezvisko, vek, rodinu, adresu), 
• dlhodobé ochorenie, plánované operácie a iné vážne zdravotné postihnutia, 
• neurotické problémy, zajakavosť, zlé znášanie zmien, 
• dieťa sa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi. 
 

 Platí, že riziko nižšej školskej úspešnosti vzrastá až pri kombinácii viacerých 
rizikových faktorov súčasne. 

 



Nadané deti a deti so zdravotným znevýhodnením  

 

 RŠ môže prijať do školy aj dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku                           
(01.09.-31.12.2011) na základe: 

 
1. písomnej žiadosti oboch ZZ, 
2. súhlasného vyjadrenia príslušného CPPPaP, 
3. súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 Do školy možno zapísať aj žiaka so ŠVVP alebo žiaka s nadaním: 

1. písomnej žiadosti oboch ZZ, 
2. súhlasného vyjadrenia príslušného CPPPaP, 
3. súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast.  

 

 Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti 
dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa 
vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného 
odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia 
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  



Rozhodnutia riaditeľa školy §60 a § 61 Zákona 245/2008 Z. z. (šk. zákon) 

 O prijatí/neprijatí dieťaťa - do 15. júna, následne do 30. júna zašle 

zoznam detí prijatých na plnenie PŠD obci, v ktorej majú trvalý pobyt (meno, 
priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu prijatého dieťaťa).  

 O prijatí dieťaťa so ŠVVP - pred prijatím do školy so vzd. programom pre 

žiakov so ŠVVP poučí ZZ o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa. 

 O odklade PŠD alebo o predčasnom zaškolení - po predložení  žiadosti  

(obaja rodičia) a súhlasnom vyjadrení lekára a CPPPaP. 

 
 Rozhodnutia sú zasielané obom rodičom. 

 Možnosť odvolania – dodržať termín. 

 Nevyhnutné presne uviesť korešpondenčnú adresu oboch ZZ. 

 



Čo potrebujete k úspešnému zápisu dieťaťa do školy 

 

Zápisu sa zúčastňuje dieťa so svojimi ZZ. 

 

 občianske preukazy (kontrola osobných údajov ZZ), 

 rodný list dieťaťa (kontrola osobných údajov dieťaťa), 

 u zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho 
zdravotnom znevýhodnení, 

 zápisný lístok (zverejnený na www.6zs-zvolen.sk sekcia informácie pre 

rodičov alebo vypíšete na zápise) 

 ak sa dieťa nemôže na zápise zúčastniť, rodičia dohodnú       
s RŠ náhradný termín (01.04.-30.4.).  

 dieťa možno zapísať aj v jeho odôvodnenej neprítomnosti na 
základe  potrebných dokladov. 

 



Zápisný lístok  = žiadosť o prijatie do 1. roč. ZŠ 
 ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie PŠD vyžaduje osobné údaje v rozsahu: 
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, 

štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa,  
b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov.  
 

 Zápisný lístok  musí byť podpísaný oboma ZZ, pokiaľ jednému  

 z nich nebolo súdom odňaté právo na dieťa.  
 

 V zázname vyznačíte: 

1. prihlášku na ETV/NBV na príslušný školský rok, 
2. informáciu o žiadosti o odklad PŠD,  
3. záujem o predčasné zaškolenie dieťaťa, 
4. záujem o ŠKD, 
5. dotazník o dieťati. 
 

 Údaje skontroluje zapisovateľka podľa OP rodičov a RL dieťaťa. 
 Všetko prebieha v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. 



Školské obvody - (VZN č. 175) 

•Žiak plní PŠD v ZŠ v šk. obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak ZZ nevyberú inú ZŠ. 

•Žiak môže plniť PŠD v inej škole, ak ho RŠ prijme na základné vzdelávanie. 

• Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať žiakov s trvalým pobytom v šk. 
obvode. 

•Žiak bez trvalého bydliska- školu určí orgán miestnej štátnej správy. 

 1. Mája  Fialková Konvalinková Podbeľová 

9. Mája  Francisciho L. Novomeského Povstaleckých letcov 

A. Hlinku Hurbanova Levanduľová Prachatická 

Bakova Jama  I. Krasku    Lieskovská cesta Púpavová 

Bela IV. J. A. Komenského Lukovská cesta S. Chalúpku 

Bratov Veselovcov J. Bottu  Lukovské úhrady Slnečná 

Buzulucká J. Donča Ľ. Podjavorinskej Snežienková 

Centrum J. G. Tajovského M. Kukučína Sokolská 

Družstevná J. Hollého M. Rázusa Somolického 

E. M. Šoltésovej J. Jesenského Môťovská Strakonická cesta 

Elektrárenská J. Kalinčiaka Nevädzová Š. Višňovského 

Ferjenčíkova J. Švermu (od Belu IV.) Nezábudková Zolnianska 

F. Kráľa  Jaselská P. J. Šafárika Železničná 

J. Švermu  súpis. č.: 582, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 791, 846, 855, 872, 877, 879, 884,  885, 886, 887, 981, 1047, 1057, 

1154, 1202, 1565, 1707, 1763, 2188,  2517  



Mapa školských obvodov 



Plnenie PŠD osobitným spôsobom 
Formy osobitného spôsobu PŠD sú:  

a) individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti                
na vzdelávaní v škole,  

b) vzdelávanie v školách mimo územia SR,  

c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR so súhlasom 
zastupiteľského úradu iného štátu,  

d) vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa 
medzinárodných programov na základe poverenia ministerstva školstva,  

e) individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov ZŠ,  

f) podľa individuálneho učebného plánu,  

g) vzdelávanie v Európskych školách. 

 Rozhodnutia vydáva RŠ na základe žiadosti ZZ a potrebných 
dokladov, ktoré vyžaduje zákon. 

 Komisionálne skúšky sa vykonávajú výlučne na žiadosť rodičov. 



Priebeh zápisu 

 

 Privítanie dieťaťa, dekorovanie 
 Orientačné posúdenie spôsobilosti dieťaťa na školu 
 Pani učiteľky hravou formou pracujú s dieťaťom 
 Deti plnia úlohy na chodbách školy 
 Vypĺňajú pracovný list v triede 

 

Rodičia majú možnosť konzultácie s odbornými zamestnancami: 
 

Mgr. Zlatica Michálková – školský špeciálny pedagóg 
Mgr. Jozef Vierik – sociálny pedagóg 
Šp. pedagóg z príslušného centra vých. poradenstva a prevencie 
 

 Dieťa dostane pamätný list zo zápisu a upomienkový darček 
 Fotografovanie pri žirafe 
 



Rozlišovanie a pomenovanie farieb  



Rozlišovanie a poznávanie  čísel 



Určovanie geometrických tvarov 



Motorické zručnosti 



Aktivity v učebni 

uviazanie mašličky 

vyhľadávanie správneho tvaru 

rozprávanie podľa obrázkov 

ovocie/zelenina/zvieratá 

hra na rytmické nástroje 

vypracovanie pracovného listu 

podpis dieťaťa - odtlačok ruky 



Jemná motorika – uviazanie mašličky 



Jemná motorika – úchop ceruzky, prítlak 



Vyhľadávanie správnych tvarov 



Vypracovanie pracovného listu 



Komunikácia- rozprávanie podľa obrázkov 



„Podpis“ účastníka zápisu 



Zápisné fotografovanie 



Prvácke desatoro 

1. Poznám svoje meno a priezvisko; viem, ako sa volajú moji rodičia. 
2. Dokážem sa rýchlo obliecť a prezliecť do cvičebného úboru a zaviazať 

si šnúrky. 
3. Dokážem si upratať knižky, pastelky a hračky tam, odložiť ich tam, kam 

patria. 
4. Dokážem kresliť ceruzkou a pastelkami, maľovať farbami. 
5. Poznám farbu červenú, zelenú, modrú, žltú, hnedú, čiernu a bielu. 
6. Dokážem vystrihnúť obrázok nožnicami s okrúhlym zakončením. 
7. Dokážem sa  nadesiatovať a pred jedlom i po ňom si umyť ruky. 
8. Dokážem počúvať maminkino/ockovo rozprávanie so záujmom a v 

pokoji. 
9. Televízne rozprávky, filmy a pesničky pozorne sledujem a rozprávam 

sa o nich s rodičmi. 
10. Do školskej tašky si viem sám uložiť veci. 

 



Školské prostredie 

Vstupom do šk.  prostredia dieťa preberá na seba ďalšiu 
rolu - rolu žiaka a bude sa vyrovnávať s novými 
skutočnosťami: 

 

novým prostredím, 

 odlišným štýlom práce, 

 vytváraním nových sociálnych vzťahov, 

 zmenou každodenného rytmu a režimu, 

 novým druhom povinností.  

 



Zákonom stanovený počet žiakov v ZŠ 

• Najvyšší počet žiakov v triede 1. ročníka ZŠ je 22 žiakov. 
 

• Ak sú splnené požiadavky podľa osobitného predpisu, 

najvyšší počet žiakov v triede sa môže zvýšiť o 3 žiakov 
z dôvodu: 

 

 zmeny trvalého pobytu žiaka,  

 opakovania ročníka žiakom,  

 prestupu žiaka z inej školy,  

 osobitného spôsobu plnenia šk. dochádzky žiaka podľa § 23, 

 preradenia žiaka do vyššieho roč. bez absolvovania 
predchádzajúceho ročníka ,  

 preradenia žiaka do ZŠ.  

 



Vzdelávacia oblasť Predmet 1.ročník 

 
Jazyk a komunikácia 
 

 

SJL   9 

ANJ 2 

Príroda a spoločnosť PRV 1 

Človek a hodnoty ETV/ NBV 1 

Matematika a práca s informáciami 
 

MAT 
 

4 

Umenie a kultúra 
VYV 2 

HUV 1 

Zdravie a pohyb TSV 2 

Spolu: povinná časť  a voliteľné hodiny 22 

Školský vzdelávací program  ISCED 1 



Jedinečná špecializácia 

Od roku 1999 naša škola poskytuje výchovu a vzdelávanie aj deťom 

s telesným  a zdravotným  postihnutím.  

Žiaci sú individuálne integrovaní v bežných triedach. 
 

Školský špeciálny pedagóg :  Mgr. Zlatica Michálková 
Sociálny pedagóg:  Mgr. Jozef Vierik 
Rehabilitačný pracovník:  Mária Selecká 
Pedagogické asistentky 
Externý logopéd:   Mgr. Ivana Švecová 
    

 

 

 



Školský klub detí (6. 15 hod. – 17. 00 hod.) 

• Maximálny počet žiakov v jednom oddelení je 25. 

• Poplatok stanovuje mesto ako zriaďovateľ 8 € / mesačne.  

• Poplatok za dieťa musí byť zaplatený mesiac vopred, do 10. dňa v 
mesiaci. 

• Rodič, alebo iný zákonný zástupca prihlasuje svoje dieťa do ŠKD na 
základe písomnej žiadosti o prijatie. 

• O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, ktorý informuje 
rodičov písomne o prijatí do ŠKD. 

 

 prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času detí 

 orientuje sa na tvorivú aktivitu detí (záujmová činnosť) 

 plní výchovno-vzdelávaciu činnosť 

 tvorí medzistupeň medzi vyučovaním v škole a výchovou v rodine  

 



  

  www.6zs-zvolen.sk; tel. č.: 045/54 014 08  

 

Ďakujem za pozornosť. 

http://www.6zs-zvolen.sk/
http://www.6zs-zvolen.sk/
http://www.6zs-zvolen.sk/

