Aby škola nebolela

Čo by mali vedieť budúci prváci?



















samostatne sa obliecť a obuť; pozapínať gombíky, uviazať šnúrky
samostatne sa najesť
obslúžiť sa na toalete, dodržiavať zásady osobnej hygieny
vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa 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 do " desať"
rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu; poznať naspamäť detskú
pesničku alebo básničku;
vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
orientovať sa v priestore, vie, kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo",
"vľavo".
vydržať pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút; začatú prácu alebo hru dokončiť,
nezačínať neustále niečo nové, neodbiehať;
na nové prostredie a osoby si zvykať bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za
rodičov, neuteká);
väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi
bojazlivé, plačlivé;
nie je agresívne, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov,
ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
nezajakáva sa pri reči; nepomočuje sa.

Ak máte pochybnosti, či Vaše dieťa zvládne požadované nároky, môžete požiadať
o psychologické vyšetrenie zamerané na posúdenie školskej spôsobilosti v príslušnom
zariadení výchovného poradenstva a prevencie. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku
nedosiahlo školskú spôsobilosť, zákonný zástupca dieťaťa môže požiadať o ročný odklad
povinnej školskej dochádzky. Súčasťou žiadosti je odporučenie zariadenia výchovného
poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Dôvody na odklad povinnej školskej dochádzky:
















dieťa sa narodilo medzi májom a augustom
dieťa má ťažkosti s výslovnosťou s niektorých hlások alebo nedokáže samostatne
formulovať vety
nedokáže zotrvať pri začatej činnosti dlhšie než pätnásť minút
nedokáže sa orientovať v čase a priestore
nedodržiava osobnú hygienu
nedokáže sa samostatne obliecť a obuť
nedokáže stolovať- samostatne sa najesť príborom
nemá záujem o učenie, nekladie otázky, neteší sa do školy
nepozná základné údaje o sebe a blízkej rodine
je neposedné, hravé
dieťa je príliš malé, fyzicky nezrelé
má problémy zvyknúť si na nové prostredie
je príliš naviazané na rodičov
nevie sa vyrovnať s drobnými stresovými situáciami, napr. keď sa mu niečo nepodarí
má problémy s rešpektovaním autority

