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ŠKOLSKÁ ZRELOSŤ 
Znaky a kritériá školskej zrelosti 

Školská zrelosť predstavuje významný stupeň zrelosti centrálnej nervovej sústavy, ktorá predpokladá 

odolnosť voči záťaži, schopnosť sústrediť sa, emocionálnu stabilitu a schopnosť adekvátne 

vyhodnocovať interakčné situácie, ktoré vznikajú v triede i mimo nej. Zrelosť CNS je predpokladom 

úspešnej adaptácie na školský režim.  

- Vek – Priemerný vek pripravenosti na školu je 6 – 6,5 – 7 rokov. Chlapci zvyčajne dozrievajú 

neskoršie, hlavne motorika ruky, reč a sústredenie sa zdokonaľujú pomalšie. Sú viac živší, 

impulzívnejší, akčnejší. Všeobecne platí, že ak má rodič alebo učiteľ pri prvom pohovore s dieťaťom 

pochybnosti, je lepšie posúdiť školskú zrelosť individuálne, odborným pracovníkom.  

 

- Telesná spôsobilosť – Predpokladá vyspelosť, zrelosť nervových dráh a neurotransmiterov. 

Posudzuje sa výška a hmotnosť dieťaťa, ktorá predstavuje kvalitatívnu premennú telesnej stavby 

dieťaťa, predĺženie končatín, relatívne zmenšenie, výrazné zväčšenie hlavy, zúženie a sploštenie 

trupu, zníženie tukovej vrstvy, nástup druhej dentície. Pohyby dieťaťa sú presnejšie, úspornejšie, 

jemnejšie. Dozrievanie mozgu sa prejavuje v raste mozgu, v dôsledku pokračujúceho procesu 

myelinizácie, ktorý zabezpečuje pre nervy ochranné puzdro, ktoré urýchľuje proces neurálnych 

impulzov. Myelinizácia značne prispieva k vývinovým schopnostiam dieťaťa, v oblasti mozgu 

zodpovedné za koordináciu oka a ruky, ide o schopnosť udržať sústredenú pozornosť, ktorá je veľmi 

dôležitá pri koordinácii čítania riadkov a písaní. Treba zdôrazniť, že myelinizácia prebieha až do konca 

detstva, vyvíja sa, no môže sa prejaviť aj fáza spomalenia, resp. prechodnej alebo trvalejšej fáze. 

Školské spôsobilosti ako čítanie, ktoré si vyžaduje pozornosť a kontrolovanú koordináciu medzi 

očným svalstvom a niektorými oblasťami mozgu a písanie, ktoré zahŕňa mentálnu koordináciu 

zvukov, písmen, slov a drobných pohybov prstov, sú závislé na určitej úrovni dozrievania mozgu.  

 

- Mentálna spôsobilosť – Myslenie u detí staršieho predškolského veku sa stáva analytickejším, 

zdokonaľuje sa schopnosť vystihnúť podstatné znaky a vzťahy medzi jednotlivými javmi, schopnosť 

reprodukovať vypočutý text s pridávaním vlastných fantazijných dodatkov. Prudko sa zvyšuje slovná 

zásoba dieťaťa, obsah je bohatší, objavuje sa spontánny záujem o čísla a písmená. Dochádza 

k diferencovanejšiemu vývinu v základných duševných schopnostiach, zvlášť vo vizuálnej a sluchovej 

diferenciácii, v rozlišovaní tvaru a priestoru, ako aj v rozvoji kauzálneho myslenia. Grafomotorika, 

lateralita, čo je zvládnutie správneho držania ceruzky, pera, sklon zošita, primeraná manipulácia 

a tlak pri písaní to sú úlohy, ktoré dieťa zvláda postupne a schopnosť vzniká jedine na základe 

opakovaného učenia. Ľavorukosť, pravorukosť, či zmiešanú lateralitu učiteľ musí postrehnúť 

a podporiť dieťa v prirodzenom vývine mozgových pologúľ, ktoré regulujú dominanciu párových 

orgánov.  

 

- Emocionálna zrelosť – Predstavuje dosiahnutie začínajúcej relatívnej emocionálnej stability; u zrelých 

jedincov je čitateľný ústup impulzívnych reakcií a nadmernej vzrušivosti. Imperatívom sú impulzívne 

konania, citová labilita, nesamostatnosť, precitlivelosť, plačlivosť, nesústredenosť, nesamostatnosť, 

vzdorovitosť, agresivita, ktoré patria medzi znaky nespôsobilosti pre školskú dochádzku. 
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- Sociálna zrelosť – Predpokladá vyvinutú potrebu dieťaťa stretávať sa s inými deťmi, rovesníkmi, 

schopnosť podriadiť sa zásadám a záujmom detských skupín. Dieťa musí byť dostatočne samostatné 

a primerane veku nezávislé od rodičov, musí byť schopné prevziať patričnú zodpovednosť za svoje 

konanie a i za plnenie školských povinností a prevziať rolu školáka.  

 

- Reč a sluchové vnímanie – Reč je predpokladom úspešnej školskej zrelosti, nakoľko dieťa, ktoré sa 

v tomto veku vyjadruje plynule, zvyčajne nemá problémy s interakciou a jeho reakcie na podnety sú 

adekvátne. Reč, ak je výrazne spomalená, alebo zrýchlená, zvyčajne generuje problémy, zvlášť, ak sú 

spojené s dysláliou a inými odchýlkami, ktoré mohli vzniknúť napodobňovaním, alebo 

nedostatočným vývinom. Rečová chyba často sprevádza ťažkosti v čítaní a písaní, čo sa môže javiť ako 

dyslexia. Primárne treba logopedicky upraviť chybu reči. Fonologické uvedomovanie dieťaťa je jeden 

zo základných predpokladov, vedúcich k rýchlemu a úspešnému zvládnutiu a prevziať rolu školáka. 

Poznať prvé, posledné písmeno v slove, syntéza a analýza slov, hlások, sú dôležitým predpokladom 

a základom úspešnosti v ďalšom zvládaní učebných materiálov.  

 

- Rozvoj matematických schopností – V rozvoji matematických schopností je veľmi dôležité 

postrehnúť, či dieťa má dostatočný cit pre pochopenie počtu a tvaru predmetov. Zároveň dôležité je 

osvojenie poznania označenia kvality: málo – veľa, viac – menej. Deti v tomto období posudzujú 

rozdiely v počte na základe vizuálneho odhadu. Dieťa v staršom predškolskom veku by malo byť 

schopné posúdiť atribúty spojené s hĺbkou, dĺžkou, veľkosťou, hrúbkou, poradím, aspoň v krajnom 

rozhraní, čím vie odhadnúť aj možnosť ublíženia inému dieťaťu alebo aj sebe v dôsledku odhadu 

situácie, ktoré môžu vzniknúť hrou, prípadne pri riešení konfliktov. 

Zrelý budúci prvák by mal vedieť bez pomoci a zásahu dospelého: 

- Samostatne sa obliecť a obuť, najesť sa a obslúžiť na toalety, 

- zapínať gombíky a zaviazať šnúrky, 

- správne vyslovovať všetky hlásky, 

- vyjadrovať sa plynulo v zložitejších vetách, 

- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené, uspokojivo obkresliť podľa predlohy rôzne útary 

(štvorec, kruh, srdce atď), uspokojivo obkresliť rôzne znaky podľa predlohy (body na hracích 

kockách, štvorlístok atď.), 

- nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (musí mať hlavu, trup, končatiny, oči), 

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, 

- poznať a rozlíšiť základné farby, 

- spočítať počet vecí do 5 

- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu, schopnosť reprodukčnej schopnosti 

(zopakuje vetu, čísla), 

- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku, 

- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach, 

- orientovať sa v priestore, vedieť, kde je vpredu, vzadu, hore, dole, vpravo, vľavo, 

- oientačné a rozlišovacie schopnosti – orientácia v sociálnom prostredí (poznať svoje meno, adresu, 

vek), prírode (poznať niektoré zvieratá), v priestore, v čase, orientácia v prvej desiatke čísel (vie 

koľko prstov má na ruke, nohe, spolu). 
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Správanie budúceho prváka: 

- 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, nehádže veci, nevykrikuje, nezlostí sa)z 

- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medi deťmi bojazlivý 

a plačlivý, 

- nie je agresívny, 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. 

Treba postrehnúť aj: celkový zdravotný a psychický stav, vyspelosť reči (poruchy vývinu reči, slabozrakosť, 

poruchy sluchu, nízky vzrast, vrodené vývinové chyby, predčasne narodené deti), pozornosť 

a hyperaktivitu, adaptáciu na nové prostredie a cudzích ľudí, citovú pripútanosť (zväčša k matke), 

(ne)samostatnosť, hravosť, dátum narodenia (jún, júl, august), rozumové schopnosti na dolnej hranici 

normy alebo mentálna retardácia, nevyhranená lateralita (pravo/ľavorukosť). 

Nezrelý budúci prvák má zvyčajne tieto prejavy: oneskorený vývin reči, citová labilita, hravosť, nadmerná 

pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, neschopnosť vyčleniť zo získaných informácií podstatné, 

znížená alebo zvýšená interaktivita, častá chorobnosť, nepozornosť, vyrušovanie, neschopnosť dokončiť 

prácu, odmietanie písať domáce úlohy, zvýšená únava, strach zo školy, priveľa námahy na učenie, ťažkosti 

v prispôsobení sa kolektívu atď. Tieto prejavy zvyčajne indikujú neschopnosť zvládať požiadavky školy.  

Ukazovatele zrelosti detského organizmu: 

- Pomer výšky a hmotnosti – závažné sú len extrémy, t.j. veľmi malé a slabé deti môžu mať 

následkom telesnej stavby problémy, 

- tzv. „filipínska miera“ – dieťa si dočiahne pravou rukou ponad hlavu na ľavý ušný lalôčik, 

- premena postavy, stráca sa detská tuková vrstva na úkor svalov, menia sa telesné proporcie – 

postava sa predlžuje, predlžujú sa končatiny, zužuje sa trup, zmenšuje sa veľkosť hlavy v pomere 

k telu, 

- začína sa výmena mliečnych zubov za trvalé, 

- koordinácia pohybov, lepšie šetrenie silami, schopnosť vykonávať drobnejšie a presnejšie pohyby, 

- realistickejšie chápanie sveta, 

- menšia závislosť v okamžitých potrebách, 

- rozlišovanie častí a detailov – v akustickej a vo vizuálnej sfér, 

- kontrola impulzov a citov, schopnosť odložiť svoje plány, 

- väčšia vytrvalosť, dlhšia pozornosť, 

V prípade, že dieťa tieto požiadavky nespĺňa, je vhodné zvážiť odklad povinnej školskej dochádzky 

 

Zdroj: Soroková, T.: Školská zrelosť ako problém dnešnej doby a predpoklad úspešnosti dieťaťa. In: 

Manažment školy v praxi č. 7-8/2015. Bratislava Wolters Kluwer, 2015, S. 26.-29.  


