
 
 

POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPOSOBILOSTI 
(k zápisu do ZŠ) 

 
Meno dieťaťa (krstné meno dieťaťa a iniciály (prvé 3 písmená) priezviska): 
Dátum narodenia ( mesiac / rok – 05/2014): 
MŠ navštevuje od: 
Adresa MŠ: 
Vyplnil/a (učiteľka MŠ - iniciály): 
Dátum vyplnenia: 
 Označte x 

V prípade potreby prečiarknite, dopíšte. áno nie 

1. Pohyby sú koordinované, dieťa je obratné, dokáže udržať rovnováhu, 
skáče, behá, prelieza, vie chytať a hádzať loptu.   

2. Je samostatné v samoobslužných činnostiach (vie si zapnúť gombíky, 
zaviazať šnúrky, používa príbor...).   

3. Výslovnosť je čistá (ak nie, uveďte konkrétny problém, napr. chybná 
výslovnosť c, s, z, dz, č, š, ž, dž, r, l...)   

4. Primeraná slovná zásoba, rozpráva v rozvinutých vetách  (5-6 slovných 
vetách).   

5. Vie samostatne porozprávať obsah príbehov, popísať obrázok.   

6. Vie počítať do 10, odhadom do 5 (prsty).   

7. Rozlišuje množstvo, veľkosť a poradie (viac-menej, väčšie-menšie, 
prvé-posledné...)   

8. Vie sa orientovať v priestore a pozná, kde je „hore“, „dolu“, „vpredu“, 
„vzadu“.   

9. Pozná dni v týždni, ročné obdobia.   

10. Vie rozpoznať prvú a poslednú hlásku v slove.   

11. Pozná celé svoje meno, mená členov rodiny, adresu.   

12. Pozná základné farby.   

13. Pri kreslení je držanie ceruzky isté, má osvojený správny úchop 
ceruzky, ruka je dostatočne uvoľnená.   

14. Lateralita vyhranená – uveďte dominantnú ruku. 
pravá ľavá 

15. Kresba postavy je proporcionálna, so všetkými základnými znakmi.   

16. Dokáže odkresliť jednoduché geometrické tvary.   



POSUDZOVACIA ŠKÁLA ŠKOLSKEJ SPOSOBILOSTI 
(k zápisu do ZŠ) 

17. Ľahko sa učí básničky.

18. Dokáže sa sústrediť cca 20 minút.

19. Dokáže sústredene počúvať.

20. Dokončí začatú prácu.

21. Ľahko nadväzuje kontakty s okolím.

22. Vie spolupracovať, podriadi sa pravidlám hier, berie ohľad na druhé
deti, pri hre spolupracuje.

23. Ovláda pravidlá slušného správania.

24. Je spokojné, správa sa citovo primerane, spontánne prejavuje radosť.

25. Adaptácia na MŠ bola primeraná.

26. MŠ navštevuje pravidelne.

Poznámky (Dôležité informácie môže dopísať učiteľka MŠ alebo zákonný zástupca dieťaťa napr: zdravotný 
problém, návšteva logopéda, odporúčam odklad šk. dochádzky, uvažujeme o odklade šk. dochádzky atď.):  

Podpis zákonného zástupcu(rodiča): 

V    dňa: 
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