
Využitie: Cieľom každého zápisu je zistiť, či je dieťa primerane zrelé na začatie 
školskej dochádzky.

Kľúčové pojmy: Smerujeme ku kompetenciám – slovne sa vyjadrovať, rozlišovať množstvo,  
orientovať sa v priestore, rozlišovať farby, kresliť.
Učivo – školská zrelosť, psychická a fyzická zrelosť, sociálna zrelosť, zápis 
do 1. ročníka ZŠ.

Pomôcky: Dotazníky pre rodičov, nástenky s obrázkami zo života školy, obrázky 
remesiel A4 po 1 ks (príloha č. 1) a rovnaké obrázky všetkých remesiel 
veľkosti A6 podľa počtu detí na zápise (príloha č. 2), kartičky na krk podľa 
počtu detí na zápise (príloha č. 5), farebné kocky, figúrky zvierat, obrázky 
z albumu (príloha č. 4), tanier, príbor hrnček, obrúsok, bábika s dlhými 
vlasmi, mašľa, papierové kartičky s písmenami, koláče, rožky, jablká, 
mrkva... (pomôcka na matematiku pre 1. roč.), pokladnica, košík, detské 
peniaze, papier, ceruzky, predtlačené obálky A5 podľa počtu detí (príloha č. 
3), ďalšie darčeky pre deti vyrobené žiakmi, zoznam pomôcok do 1. triedy.

Vstupné informácie:

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ je každý rok dôležitou udalosťou v základnej škole. Mal by byť príjemným 
zážitkom pre budúcich prváčikov aj ich rodičov. 

Očakávania v súvislosti so zápisom sú rôzne:                   
  Pre dieťa je dôležitá motivačná a zoznamovacia časť. Je potrebné vzbudiť u neho záujem o školu, 

zoznámiť ho s prostredím školy aj niektorými zamestnancami školy. 
   Pre rodičov je najdôležitejšou zoznamovacia a informačná stránka zápisu. Aj rodič sa zoznamuje 

so školou, získava informácie o pomôckach, vzdelávacom programe, o organizácii školy a ďalších 
aktivitách. 

 Pre učiteľov je najdôležitejší informačný a poznávací aspekt. Získavajú základné informácie 
o deťoch a rodičoch. Pri rôznych činnostiach by mali overiť školskú zrelosť dieťaťa. Všímať si musia 
somatickú, psychickú i sociálnu vyspelosť. Práve to nie je vždy jednoduché. Omnoho lepšie sa 
školská zrelosť overuje v príjemnom pokojnom prostredí, v ktorom sa dieťa dobre cíti. 
Osvedčilo sa realizovanie zápisu formou projektov. Príspevok predstavuje jednu z možností 
realizácie takéhoto projektu.

Postup:
1. Pri vchode do školy privítajú budúcich prváčikov a ich rodičov žiaci školy. Každé dieťa pri vchode 

dostane kartičku so svojím menom a poradovým číslom (príloha č. 4). Poradové číslo deťom 
prideľujeme preto, aby sa mohli v pokoji hrať a prezerať si školu, bez obáv rodičov, že by ich niekto 
predbehol v poradí. Rodičia pred zápisom vyplňujú dotazník. Deti sa počas toho môžu hrať 
v školskom klube, na chodbe si pozrieť vystavené pomôcky, ktoré budú do 1. ročníka potrebovať, 
fotografie zo života školy i videoprojekciu z vyučovania. 

2. Priestor triedy je rozdelený na niekoľko stanovíšť. Ide o stoly s veľkým obrázkom určitého povolania 
(príloha č. 1) a ďalšími pomôckami. Na každom stole sú aj malé obrázky daného povolania  (príloha 
č. 2), ktoré po splnení úlohy postupne deti získávajú.

3. Pri vstupe do triedy, v ktorej prebieha zápis, sa ujme dieťaťa jeden učiteľ. Po vzájomnom 
predstavení učiteľ s dieťaťom prechádza jednotlivými stanovišťami a snaží sa zistiť jeho zrelosť. 
Rodičia počas toho sedia pri stole s iným učiteľom, ktorý kontroluje dotazník a informuje rodičov 
o všetkom, čo ich zaujíma. Sú v rovnakej miestnosti ako stanovištia, takže rodič môže svoje dieťa 
sledovať. Bojazlivejším deťom dodáva odvahu, že sú rodičia nablízku. Rovnako rodičia vidia svoje 
deti a nemusia sa obávať o ich správanie. Na jednotlivých stanovištiach deti poznávajú podľa 
obrázkov nakreslené povolania. Podľa potreby im učiteľ radí. 
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OSR ENV MEV MUV DOV OŽZ

Zápis do 1. ročníka – remeslá
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Šírenie a kopírovanie je v rozpore s autorským zákonom.
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Šírenie a kopírovanie je v rozpore s autorským zákonom.
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Príloha č. 2

Šírenie a kopírovanie je v rozpore s autorským zákonom.

12                                                                           © INFRA Slovakia, s. r. o., 2015, www.kafomet.sk


