KEDY JE VHODNÉ UVAŽOVAŤ O ODKLADE ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY
Milí rodičia, ponúkame Vám súbor otázok k školskej spôsobilosti. Môžu Vám pomôcť zorientovať sa, v
ktorej oblasti je Vaše dieťa menej zrelé. Ak má dieťa problémy vo viacerých oblastiach, odporúčame
kontaktovať poradenského psychológa mailom prípadne využiť možnosť online poradenstva.
1. Pripravenosť na písanie
Vaše dieťa nejaví záujem o kreslenie alebo sa vyhýba
kresleniu?
Pri kreslení silno tlačí, úchop ceruzky je kŕčovitý?
Sú línie kresby neplynulé, kostrbaté?
Pri kreslení si prekladá ceruzku z jednej ruky do druhej?
2. Pripravenosť na čítanie
Stáva sa, že píše napr. svoje meno sprava doľava?
Nevidí rozdiel medzi zrkadlovo obrátenými obrázkami/tvarmi? (Napr. často píše písmenká zrkadlovo
opačne.)
Nevie podľa sluchu určiť prvú hlásku v slove (napr. dom- D, pes- P)?
3. Pripravenosť na matematiku
Mýli sa pri vymenovaní číselného radu do 10?
Mýli sa pri počítaní prvkov do 6?
Nerozumie pojmom viac-menej, hore-dole, vpravo-vľavo aj
keď mu to názorne vysvetlíte (napr. na hračkách, či priamo v
priestore)?
4. Rečová pripravenosť (porozumenie textom, zadaniam,
slovné odpovede)
Začalo vaše dieťa rozprávať neskôr v porovnaní s rovesníkmi
alebo má narušený vývin reči?
Nesprávne vyslovuje ešte niektoré hlásky?
Stáva sa často, že nerozumie tomu, čo mu hovoríte, čo od neho chcete?
Ťažšie si pamätá básničky, pesničky, nevie po vás zopakovať dlhšiu vetu?
5. Zrelosť v oblasti pozornosti a pracovnej výdrže
Pri menej obľúbenej činnosti vydrží veľmi krátko
(menej ako 15min.)? (Napr. má potrebu často
odbiehať od začatej činnosti, nevydrží v kľude.)
Je vaše dieťa ešte veľmi hravé, nejaví záujem o
kreslenie, predškolské učenie, či pracovné listy?
6. Sociálna a emocionálna zrelosť,
samostatnosť

Nerád sa hrá s inými deťmi alebo má ťažkosti v nadväzovaní kontaktu s deťmi? (Napr. nezapája sa do
spoločných činnosti, hra sa väčšinou samé, bije sa s deťmi.)
Je stále príliš na vás naviazané, utiahnuté, úzkostlivé, obáva sa nových situácií, nemá rado zmeny?
Je nesamostatné (potrebuje pomoc) v obliekaní, jedení, hygiene?
7. Fyzická / vývinová zrelosť
Je vzrastovo veľmi drobné, často choré, prípadne má vážnejšie zdravotné problémy?

