
 
1

Riaditeľka Základnej školy vo Valaskej Belej 
 

Oznamuje rodičom, že 
  

zápis  do 1.ročníka  
na školský rok 2007/2008 

 
 

sa uskutoční 
Dňa : 2 . 2. 2007 / piatok / 

V čase : o 16,00 hod 
Miesto : v priestoroch ZŠ 

 
 

Povinnosť zápisu platí podľa  zákona č. 29/1984 Zb. z.  o sústave základných 
a stredných škôl v znení neskorších predpisov  pre všetky deti, ktoré do 

31.8.2006 dovŕšia 6.rok veku. 
 
 

Upozornenie pre rodičov : 
 

 Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo  školskú spôsobilosť, 
riaditeľka ZŠ rozhodne  o odklade  začiatku  povinnej školskej dochádzky  
o jeden školský rok na základe  žiadosti zákonného zástupcu alebo po 
odporúčaní praktického lekára pre deti a dorast, poradenského zariadenia, ak 
ho dieťa navštevuje, a to vždy so súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. 
 
  Pokiaľ sa u žiaka prvého ročníka základnej školy v priebehu prvého 
polroka školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť 
na školskú dochádzku, môže riaditeľka školy  po prerokovaní so zákonným 
zástupcom dodatočne odložiť plnenie školskej dochádzky na nasledujúci rok. 
 

 
 
 
 

PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA NA ZÁPISE JE NEVYHNUTNÁ! 
 
 

 
Vo Valaskej Belej 
                                                                                 ......................................... 
23. január 2007   Mgr. Príbelszká Ingrid                  

riaditeľka ZŠ 
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                  Milá mamička a otecko 
 
      Blíži sa zápis nových prvákov do školy a tento rok sa naň chystáte už aj so mnou. Určite sa 
na jednej strane tešíte, že už bude zo mňa školák, ale možno je Vám aj trochu ľúto, že som tak 
rýchle vyrástol. Ja sa do školy teším tiež, všeličo si predstavujem, hlavne aká to bude zábava, 
pretože tu, v škôlke už všetko poznám. Ale trochu sa aj bojím, viem, že škola je niečo iné ako 
škôlka a ja by som strašne chcel byť najlepší žiak. Teda ak nie najlepší, tak aspoň výborný, aby 
ste na mňa boli pyšní. Aby sa mi to podarilo, budete mi však musieť trochu pomáhať. V škôlke 
som sa už tiež všeličo naučil: 
   

1.Viem pekne kresliť, správne držím ceruzku, dodržím líniu kresby. 
   Poznám farby, moja kresba je bohatá. 
2. Rozprávam pekne čisto. Viem rozprávať obsah rozprávky, filmu, ktorý som si                          

pozrel. Možno niekedy nerád recitujem pred inými, ale básničku sa naučím. Som 
rád, keď sa so mnou niekto rozpráva, lebo som hrozne zvedavý. 

3. Viem počítať do desať, aj keď nie vždy spamäti a naraz.  
    Rozprávam čo je viac a čo menej, viem čo je veľké a čo malé. Rozoznám                  

geometrické tvary, viem čo je štvorec, trojuholník, kruh a iné.  
4. Dokážem sa sústrediť a pracovať s deťmi viac ako 25 minút. 
    Neskáčem, nebehám, nestrkám do iných detí, keď na niečom pracujeme  alebo si 

rozprávame. Keď sa ma niekto na niečo opýta, dokážem pekne a slušne odpovedať.  
5. Už dávno nepotrebujem ku všetkému Vašu pomoc. 
    Oblečiem sa, najem sa sám. 

 
Nepocikal som sa už strašne dávno, len raz, keď som bol v zime prechladnutý, ale to sa mi len 
tak pritrafilo. Niektorým deťom sa to však často stáva, to mi je ich ľúto. Ani chorí často 
nebývam, ja viem, že tu to tak veľmi nevadí a ja som s mamičkou rád doma. Ale v škole by mi to 
určite veľmi chýbalo, keby som často vymeškával. Odkedy ma však ocko začal otužovať, 
choroby ma už tak často nenaháňajú, ako keď som bol menší. 
 
No teda dúfam, že to naozaj všetko tak je. Ale Vy by ste to mali vedieť najlepšie, predsa som 
Váš.  
 
Ak si myslíte, že to, čo som Vám tu povedal nie je celkom pravda, tak potom na ten zápis 
pôjdeme, ale povieme pani učiteľke, že radšej ešte počkám. Veď škola neutečie a ja naozaj 
chcem byť dobrým žiakom. Babka sa bude možno aj hnevať, ale ja nechcem, aby to Vy ste mali 
so mnou trápenie. Teda aj tak ho určite mať budete, ale aspoň nie také, čo byť nemusí. 
 
 

Rozhodnite sa správne. 
Som Váš. 

 
 
PS: Vážení rodičia, ak máte pochybnosti, či je Vaše dieťa do 

školy zrelé, môžete si to overiť v Pedagogicko- psychologickej 
poradni v Prievidzi, p. Dr. Dudžíková, J. Červaňa 34, t.č.5438159, 

5438160.  Stretnutie si treba dohodnúť vopred. 
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DOTAZNÍK ŠKOLSKEJ ZRELOSTI 
 
 
Vážení rodičia! 
 
Vaše 6-ročné dieťa by malo nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy. Začiatok 
školskej dochádzky je pre dieťa veľká zmena.  
Aby vstup do školy bol začiatok úspechov a radosti, malo by dieťa mať osvojené určité 
vedomosti a zručnosti.  
K orientácii o tom, čo vaše dieťa vie a dokáže. Vám poslúži tento dotazník. Pozorne si prečítajte 
otázky a vyberte si jednu z odpovedí. 
 

1. Vie sa samostatne obliecť a obuť. 
       /aj pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky/                              Áno     Niekedy  Nie             
 
2.    Vie sa samostatne najesť a obslúžiť na WC           Áno     Niekedy  Nie             
 
3.    Vie správne vyslovovať všetky hlásky       Áno     Niekedy  Nie               
4.    Vie sa vyjadrovať plynule aj v zložitejších vetách          Áno     Niekedy  Nie                  
 
5.    Vie kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené Áno  Niekedy  Nie 
 
6. Vie vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy  
                                                                                              Áno   Niekedy    Nie 

    
      7.    Pozná základné farby Áno    Niekedy    Nie 
 
      8.    Vie spočítať predmety do ...päť    Áno Niekedy   Nie 
 

9. Vie porozprávať obsah krátkej rozprávky a 
        rozumie jej obsahu    Áno Niekedy  Nie 
 
10.   Vie sa naučiť naspamäť detskú pesničku alebo básničku        Áno   Niekedy   Nie 
 
11.   Vie vysloviť 1-2 slabičné slovo samostatne po hláskach       Áno    Niekedy   Nie 
 
12.   Vie sa orientovať v priestore, vie kde je „vpredu“ 

a „vzadu“, „hore“ a „dole“, „vpravo“ a „vľavo“                     Áno    Niekedy  Nie 
  
       13.   Vydrží pri hre alebo inej činnosti 10-20 min    Áno    Niekedy  Nie 
 
       14. Začatú prácu alebo hru dokončí    Áno    Niekedy  Nie 
 

15. Na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších 
Problémov /neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká/          Áno     Niekedy  Nie 

 
       16.  Väčšinou sa hráva spolu s deťmi    Áno     Niekedy  Nie 
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17.  Spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti 
     Áno Niekedy    Nie 

 
 
  Vyhodnotenie:   Za každé áno  ..................... 2 body 
                              Za každé nie  ...................... 1 bod 
                              Za každé niekedy  ..............0 bodov 
 
 
Ak ste dosiahli 34 bodov, Vaše dieťa je pripravené úspešne začať povinnú školskú dochádzku. 
Ak ste dosiahli 24 a menej bodov, nemusí to byť ešte dôvod na znepokojenie. Bolo by však 
dobré prekonzultovať školskú pripravenosť Vášho dieťaťa s odborníkom psychológom. 
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Desatoro „prváčika“ 
 
 
 

      Mamička, otecko: 
 

 
 

1. vyžaduj odo mňa jasnú a správnu výslovnosť, 

2. veďte ma, aby som kľudne a pozorne načúvalo čítaniu 

rozprávok, 

3. vyžadujte , aby som reagoval ihneď na vhodne daný rozkaz a dôsledne sleduj ako ho 

plním, 

4. pri vykonávaní práce nedovoľ, aby som sa zaoberal vedľajšími vecami, 

5. zvykajte ma na to, aby som dohral začatú hru, dokončil rozrobenú prácu, 

6. navykaj ma, aby som denne plnil drobné úlohy pri domácich prácach, 

7. veď ma k tomu, aby som po hre uložil hračky, po obede svoje  riady a príbor, 

8. nauč ma pozdraviť, poprosiť, poďakovať, chovať sa správne k dospelým a k deťom, 

9. veďte ma k tomu, aby som si pri hre, vychádzkach všímal zvieratá, kvety a všetky zmeny 

okolo seba, 

10. navykajte ma, aby som v rovnakú hodinu vstával, jedol, chodil spať /spánok 10 hodín/, 

umýval si vždy ruky pred jedlom a po použití WC. 
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Objednávka povinných školských 
učebných pomôcok prostredníctvom ZŠ 

Prvá  kniha: 199.-Sk ( dohoda s p. uč. 1. ročníka) 
Moje prvé čiary  27.-Sk 
Písanie v 1. roč. ( 5 písaniek)  80.-Sk 
Učíme sa čítať ( PZ na čítanie)  60.-Sk 
Čísla a hry ( kartičky)  20.-Sk 

Spolu : 187.-Sk 
Je nutné zaplatiť pri zápise: Pracovné zošity na písanie a matematiku 187.-Sk 

Základná sada – 1. ročník 
firma Daffer 

 
 Počet kusov Cena za kus spolu 
Zošit 511 2 4,80 9,60 
Zošit 512 1 4,80 4,80 
Zošit 513 5 4,80 24,00 
Zošit 420 2 9,40 18,80 
Zošit 644 - slovník 1 5,80 5,80 
Výkres A4 20 1,30 26,00 
Výkres A3 20 2,60 52,00 
Náčrtník A4 2 19,00 38,00 
Farebný papier A4 8 farieb 2 11,50 23,00 
Žiacka knižka 1 15,00 15,00 
  Spolu: 217,00.-Sk 
Pero plniace bombičkové 1 59,00 59,00 
Ceruzka č. 2 4 3,00 12,00 
Guma obyčajná 1 5,00 5,00 
Pastelky 12 kusov 1 39,00 39,00 
Voskovky 12 kusov 1 25,00 25,00 
Nožnice malé kovové 1 35,00 35,00 
Vodové farby obdĺžnikové 1 49,00 49,00 
Atramentová bombička 6 kusov 1 9,00 9,00 
Strúhadlo na ceruzky kovové 1 12,00 12,00 
Lepidlo disperzné 120 ml 1 37,00 37,00 
Lepidlo tyčinkové 9g 2 29,00 58,00 
Štetec plochý č. 12 1 17,00 17,00 
Štetec guľatý č. 8 1 16,00 16,00 
Plastelína malá 1 25,00 25,00 

  Spolu: 398,00 Sk 
  Spolu za sadu: 615.-Sk 

 
Celková suma základnej sady prostredníctvom ZŠ je: 
615,- Sk. ( možno zaplatiť priebežne do 30. 6. 2007) 
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Školské potreby odporúčané ZŠ: 
 
Potreby na telesnú výchovu: 

• tenisky, tričko, ponožky 
• cvičky s bielou podrážkou 
• krátke nohavice 
• tepláková súprava 
• vrecko, ktoré sa dá stiahnuť 

 
 
Hygienické vrecko: 

• prezúvky / nie šľapky/  
• toaletný papier 
• mydlo 
• uterák 
• hyg. vreckovky 
• pohár 

 
 
 

Všetko treba mať podpísané alebo označené značkou! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Na zápis treba doniesť: 

q Vyplnený protokol / nachádza sa v tomto letáku/ 
q Podľa vlastného záujmu: sumu peňazí za prvú knižku  a školské potreby. 
q Možno zaplatiť základnú sadu firmy Daffer aj priebežne do 30.6. 2007 
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Naša škola  ponúka: 
 
 
 

 Výučbu cudzích jazykov( AJ, NJ) už od          
3. ročníka ako povinný predmet 

 Možnosť osvojiť si základy práce s PC a internetom 
formou krúžku alebo povinného, nepovinného predmetu od 1. ročníka 

 Kvalitné stravovanie v školskej jedálni s ponukou pestrého jedálneho lístka 
 Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch ( široký výber ) 
 Rozvoj záujmov v ŠKD ráno už od 6, 00 hod, poobede až do 15, 30 hod 
 Možnosť umeleckého rastu prostredníctvom ZUŠ- odbor tanečný, hudobný 
 V príslušnom ročníku: plavecký, lyžiarsky výcvik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informačný leták pre rodičov vypracovali: 
 

o  Mgr. Ingrid Príbelszká 
o  Mgr. Natália Juríková 
o  Mgr. Alena Baginová  


