RODIČOM BUDÚCICH PRVÁKOV
zápis na šk. r. 2019/2020

V súlade s § 19 a 20 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je
povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej
škole (ďalej len „zápis“). Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré do dňa začatia
nového školského roku dovŕši 6 rokov, i to, ktoré malo v predchádzajúcom roku
odklad povinnej školskej dochádzky.
Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje v súlade s § 20 a § 157
zákona č. 245/2008.:
Zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť:
• občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
• podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú zrelosť, môže
riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu rozhodnúť
o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky. Povinnou súčasťou
žiadosti sú odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast a súčasne
odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky dieťaťa aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje. Návrhu
predchádza odporučenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to s
informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej
dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k
žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a
dorast.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v
ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca pre svoje dieťa nevyberie inú
základnú školu.

Školský obvod pre ZŠ so sídlom na Pankúchovej č. 4:
Bulíkova, Blagoevova, Dolnozemská cesta, A. Gwerkovej, Haanova (párne
čísla okrem 14 a 14A), Jankolova, Klokočova, Kočánkova, Mamateyova,
Májová, Medveďovej, Pankúchova, Pobrežná, Poloreckého, Sosnova,
Sklodowskej, Šustekova (nepárne čísla od 1 po 31);
Do ZŠ Pankúchova môžu dochádzať žiaci aj z iných častí Petržalky, hlavného
mesta a blízkeho okolia. Riaditeľ spádovej školy je však povinný prednostne prijať
na plnenie povinnej školskej dochádzky deti, ktoré majú miesto trvalého pobytu v
školskom obvode spádovej školy.

KEDY BUDE ZÁPIS?

Oznámenie o presnom termíne zápisu vydá Miestny úrad Bratislava
Petržalka, nájdete ho aj na stránke školy či v materských školách.
Pre školský rok 2019/2020 bude zápis:
5. 4. 2019 (piatok) od 15.00 do 18.00
6. 4. 2019 (sobota) od 8.00 do 12.00

Deň otvorených dverí
Každoročne sa na našej škole uskutočňuje „Deň otvorených dverí“ v deň
zápisu žiakov do 1. ročníka. Rodičia sa dozvedia o tejto akcii na stránke školy a na
rodičovskom združení v MŠ.
V „Deň otvorených dverí“ prídu rodičia do školy a postupne navštívia
vyučovacie hodiny v 1. ročníku v jednotlivých triedach, kde pobudnú 10 – 15
minút. Sledujú vyučovanie na hodinách slovenského jazyka, matematiky, prvouky,
angličtiny,... Zoznámia sa s prácou žiakov v triede s interaktívnou tabuľou.
V sprievode p. zástupkyne navštívia bazén, kde prebieha plavecký výcvik
a telocvičňu, kde prváci cvičia. Rodičia si pozrú školskú jedáleň, herňu školského
klubu a ďalšie priestory školy. Zástupkyňa školy odpovie rodičom na ich otázky
a predstaví im budúce učiteľky prvákov.

Čo bude vaše dieťa robiť na zápise?
Po príchode do školy Vaše dieťa privítajú starší žiaci, ktorí ich odprevadia

do triedy. Tam si dieťa prevezme pani učiteľka, ktorá sa mu bude venovať. Hravou
formou sa ho bude pýtať na rôzne veci, aby zhodnotila zrelosť dieťaťa a jeho
pripravenosť na vstup do prvého ročníka. Počas zápisu učitelia skúmajú
predovšetkým úroveň psychickej a sociálnej zrelosti, výslovnosť dieťaťa,
komunikačné schopnosti, samostatnosť, sústredenosť, orientáciu v priestore. Pani
učiteľka sa bude pýtať na farby, adresu bydliska, počítanie do 10, bude sledovať
správne držanie ceruzky,... Deti spolu s pani učiteľkou vypracujú pracovný list,
budú vyfarbovať, kresliť, spájať, počítať, rozprávať sa, niektorí spievať, recitovať
a hrať sa. Za snahu si bude môcť budúci prváčik vybrať pekný darček, ktorý mu
zhotovili starší žiaci, dostane sladkosť a vyskúša si i interaktívnu tabuľu, kde sa mu
bude venovať ďalšia pani učiteľka.
Zatiaľ čo sa vášmu dieťaťu budú venovať pani učiteľky, vy vyplníte
prihlášku potrebnú pre školu. Skúste už teraz porozmýšľať, či bude vaše dieťa
navštevovať školský klub detí a či bude chodiť na náboženskú alebo etickú
výchovu. Prihlášku môžete vyplniť na papier alebo elektronicky už doma. V škole
je potrebné vytlačenú prihlášku podpísať a skontrolovať všetky údaje.
S elektronickou prihláškou vám v škole radi pomôžu pani učiteľky.
Rodičia si môžu pri zápise objednať sadu pomôcok do prvého ročníka

Čo potrebuje žiak 1. ročníka
•
•
•
•
•
•
•

školskú tašku
peračník
atramentové pero
pastelky, fixky
strúhadlo
ceruzky č. 2 – aspoň 2 kusy
mäkkú gumu

Na výtvarnú výchovu:
•
•
•
•
•

vodové farby
štetce guľaté, štetce ploché
nožničky so zaobleným hrotom
pohár z umelej hmoty alebo mištičky na vodu
paletu

•
•
•

plášť, zásteru (môže byť aj stará košeľa)
igelit na prikrytie lavice
plastelínu

Na telesnú výchovu:
•
•
•
•
•

tričko
krátke nohavice
cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
ponožky
teplákovú súpravu.

Veci na výtvarnú výchovu, telesnú výchovu a prezuvky je potrebné dať do osobitných
vrecúšok a všetky ich označiť menom dieťaťa.

Budúci prvák by mal vedieť:
• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety najmenej do "päť";
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

Ako by sa mal správať budúci prvák:
• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov,
neuteká);
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a
plačlivý;
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.

