
Čo potrebuje prvák 

     Základné školské potreby, ktoré sú nutné pre dieťa pred nástupom do školy, Vám 
zabezpečí naša ZŠ v spolupráci s OcÚ, ako sme Vám povedali na zápise do základnej 
školy. Všetky potrebné pracovné zošity, písanky, 2 ceruzky, 2 perá, strúhadlo, gumu, 
výkresy, náčrtník, nožnice, obrus, 1 sadu pasteliek, farebných papierov, doplnkových 
pracovných zošitov, pracovný zošit na výučbu anglického jazyka. písanky na 
precvičovanie, vodové farby alebo temperové farby, štetce, počet určí škola (väčšinou 2 kusy 
plochých štetcov, jeden malý a druhý veľký), pastelky alebo voskové farbičky, ale aj darček 
bude mať Váš prváčik pripravené v škole.  
NA VÁS RODIČOCH zostáva zabezpečiť školskú tašku, ktorý už mnohí máte,. peračník, 
2 stredne tvrdé obyčajné ceruzky (označenie 2 alebo HB)a kvalitné pastelky a nožnice 
na doma. Pero zatiaľ netreba, keď bude čas na jeho používanie, dostané pero v škole.  
 
     Samozrejme pri výbere školských pomôcok záleží pomerne veľa na finančných možnostiach 
rodiny, ktoré pomôcky a v akej cenovej relácii dieťati budú kúpené. Obchody ponúkajú rôzne 
výhodné lacnejšie varianty, no na druhej strane sú budúci prváci lákaní na obľúbené detské 
motívy, ktorých ceny sú zvyčajne vyššie. Rodič si musí uvedomiť, že školské potreby ako napríklad 
pero a ceruzky, peračník a iné, sú potrebnou a nenahraditeľnou súčasťou vyučovacieho procesu. 
Preto je dobré zvážiť, ako dlho lacnejšie školské potreby dieťaťu vydržia. Rodič musí počítať 
s určitými stratami a mať vždy doma v prípade núdze pripravenú pohotovostnú variantu, ako sú 
náhradné perá, ceruzky, gumy, strúhadlá a podobne. 

     Netreba zabudnúť ani na to, že dieťa by malo mať svoje veci podpísané. Ide do nového 
prostredia s novými vecami. Môže sa stať, že zabudne i samo, ktoré sú jeho veci a v prípade, že 
bude mať veci podpísané, je ľahšie aj pre učiteľov identifikovať, komu čo v škole patrí. 
  
     Dieťa by malo mať doma i svoj vlastný stôl, kde si bude môcť robiť domáce úlohy a učiť sa. 
Osvetlený by mal byť z ľavej strany a dieťa by malo pri ňom sedieť tak, aby sa nehrbilo alebo inak 
nekrčilo. 
  
Aktovka, školská taška 

      Na trhu sú v súčasnosti školské tašky rôzneho druhu, tvaru, s rozličnými motívmi (rozprávky, 
detskí hrdinovia, herci či herečky a pod.) a, samozrejme, v rôznych cenových hladinách. Výber 
školskej aktovky nie je vôbec jednoduchý, treba prihliadať aj na životnosť výrobku, kvalitu, 
zdravotné hľadisko (dajú sa kúpiť anatomicky tvarované aktovky), cenu, ale aj napríklad váhu (či 
nie je pre vaše dieťa príliš ťažká), rozmery (či nie je príliš veľká), praktickosť výrobku (či aktovka 
má samostatný priestor na desiatu, či má miesto na fľašu s vodou) a pod. 
 
     Výber záleží samozrejme i na podmienkach, ako dieťa bude dochádzať do školy. V prípade, že 
ho budete denne voziť autom, nie je potrebné investovať príliš veľa financií do školskej tašky len 
preto, že je najlepšie a najmodernejšie anatomicky tvarovaná, pretože dieťa ju na chrbte tak často 
nenosí. V prípade, že dieťa chodí do školy denne pešo, je vhodné dieťaťu vybrať aktovku, ktorá 
nielen bude vhodne anatomicky tvarovaná, ale bude i dostatočne ľahká, aby dieťaťu chrbát príliš 
nezaťažovala. Z praktického hľadiska je dobrá aktovka i tá, ktorá má oddelené priečinky napríklad 
na desiatu, zošity a peračník a zvlášť i na prezuvky. Dieťa si ich tak nemusí nosiť v ruke ani 
ich nemá uložené v taške spolu s pomôckami do školy a jedlom. Podľa odborníkov je dobré ísť 
kupovať školskú tašku spolu s dieťaťom, pokiaľ to nie je prekvapenie. Tak si môže dieťa tašku 
vyskúšať, ako mu sedí. 

   
Peračník 



      Je vhodné zabezpečiť dieťaťu peračník, do ktorého dieťa nebude mať problém uložiť si nielen 
pero, ceruzky, ale i náhradné perá, strúhadlo, gumu, prípadne viacfarebné ceruzky či pastelky. 
Nemusí ísť však o niekoľko poschodový peračník, ten môže dieťaťu zbytočne zaberať miesto 
v aktovke a môže ju zbytočne zaťažovať. Žiaci v prvom ročníku pomerne veľa kreslia, je vhodné, 
aby dieťa malo dostatočný výber farieb pri kreslení. Nepotrebuje však celé farebné spektrum, ide 
skôr o to, aby malo k dispozícii okrem základnej červenej, modrej a žltej napríklad i oranžovú, 
fialovú, hnedú, zelenú, ružovú, čiernu a bielu.  

Pero 
    Pero zatiaľ netreba, keď bude čas na jeho používanie, dostané pero v škole. Ďalšie 
zakúpite podľa potreby a hlavne podľa toho, aké bude vášmu dieťaťu vyhovovať. 
Vyrábajú sa rôzne druhy plniacich „bombičkových“ pier, so špičkou typickou pre plniace perá alebo 
so špičkou, ktorá sa používa pri klasických guľôčkových perách. Táto je vhodná pre dieťa, ktoré 
pri písaní priveľmi tlačí. Rodič by mal počítať s možnosťou, že nové pero bude potrebné kupovať 
dieťaťu pomerne často. Dieťa môže pero stratiť, zlomiť, ohnúť alebo inak znehodnotiť. 
Na najvhodnejší typ pera pre dieťa rodič príde vyskúšaním rôznych druhov pier. 

Handrička na utieranie pera 

      Vhodný je kúsok látky z dobre savého materiálu. Nie je potrebné kupovať špeciálnu 
handričku.  

Ceruzky 
     Opäť treba kúpiť len na domáce používanie. Vhodné sú ceruzky, ktoré sa nelámu. Sú síce 
o niečo drahšie, ale keďže sa dieťa ešte nevie dôkladne postarať o svoje veci, to vyjde rodiča 
v konečnom dôsledku lacnejšie. Dieťa bude potrebovať obyčajné ceruzky (približne 2 – 3 kusy) 
i farebné. Vhodnejšie sú klasické drevené ceruzky. Pastelky odporúčame trojhranné – nabádajú 
k správnemu držaniu, najlepšie hrubšie, ktoré majú mäkkú tuhu – netreba s nimi tlačiť (tricolor, 
...) 

Guma 
      Najvhodnejšia by bola mäkká biela guma, pri ktorej je menšia pravdepodobnosť, že zašpiní 
a roztrhá zošit farbou. Ale kvalita je v podstate u všetkých gúm už rovnaká, takže výber môžete 
nechať na fantázii dieťaťa. Dostať kúpiť gumy rôznych farieb a tvarov. 

Strúhadlo 
      Vhodný je typ, ktorý má uzavretý zásobník na ostrúhaný odpad. Tak si môže dieťa ostrúhať 
ceruzky aj počas hodiny bez chodenia po triede k odpadkovému košu alebo strúhaniu priamo nad 
zošitom. 

Pravítko 
      Opäť treba kúpiť len na domáce používanie. V prvej triede žiaci ešte nepotrebujú veľké 
pravítka, postačí jedno menšie napríklad trojuholníkové, aby sa zmestilo do peračníka alebo do 
dosiek na zošity. Dieťa ho bude mať uložené a vždy po ruke. Škola však môže presný typ pravítka 
určiť.  

Nožnice 
      Opäť treba kúpiť len na domáce používanie. Predávajú sa rôzne druhy a tvarovo odlišné 
nožnice. Pre prváka sú vhodnejšie tie, ktoré majú mierne zaoblené špičky.  

Obaly na zošity 

      Pre lepšiu orientáciu dieťaťa v zošitoch je vhodnejšie zabezpečiť budúcemu žiačikovi čisté 
priesvitné obaly. Farebné alebo iné obrázkové obaly totiž nemusia byť natoľko priehľadné, aby 



dieťa vedelo hneď identifikovať zošit na daný predmet. Vyhne sa tak zbytočnému stresu pri 
hľadaní toho správneho zošita. 

Box (dosky) na zošity 

      Je lepšie, ak má dieťa zošity uložené v ochrannom obale, kde ich má nielen chránené proti 
poškodeniu, ale ich má i usporiadané a nie rozhádzané po taške. Dostať kúpiť obaly s tvrdou 
väzbou, ale ak rodič nechce, aby bol detský chrbátik zbytočne zaťažený, je možnosť kúpiť i obaly 
s mäkkou väzbou, ktoré sú i cenovo prijateľnejšie. 

Prezuvky 
      Neodporúčajú sa šľapky. Deti počas prestávok alebo v školskom klube behajú a v nevhodnej 
obuvi by mohli prísť k úrazu. Preto sú dobré napríklad klasické papuče s pogumovanou podrážkou 
alebo pevné sandále. 

Odev na telesnú výchovu 

      Tepláky (skôr tenšie) alebo pre dievčatá legíny, krátke trenírky, tričko s krátkym rukávom, 
tričko s dlhým rukávom, ak by bolo chladnejšie, teplákovú bundu, ponožky a tenisky, môžu byť 
i klasické „číňany“, dieťa ich môže použiť ako prezuvky, ak si tie zabudne doma. Neodporúčajú sa 
klasické cvičky, sú príliš mäkké a dieťa si môže ľahko pri cvičení vykĺbiť nohu. 

Vrecúško na telesnú výchovu 

     Vhodným je vzdušný materiál, aby sa úbor na telesnú výchovu mohol dostatočne vetrať. 

Potreby na výtvarnú výchovu 
     Ochranné oblečenie (starú košeľu alebo tričko po rodičoch, ale dostať kúpiť i gumené zástery), 
nerozbitnú fľašu na vodu (vhodná je napríklad zrezaná fľaša od octu - má plochý spodok a lepšie 
stojí na stole ako obyčajná fľaša z minerálky), savú handričku na utieranie štetcov. Vodové farby 
alebo temperové farby, štetce, počet určí škola (väčšinou 2 kusy plochých štetcov, jeden malý 
a druhý veľký), pastelky a voskové farbičky dostane v škole. 
 
 
     Dôležitou pomôckou je aj lepidlo. Praktické je používanie  vysúvateľných lepiacich tyčiniek, ale 
väčšinou je potrebné kúpiť dieťaťu i klasické disperzné lepidlo. Potrebný je i igelitový obrus, ktorý 
si dieťa prestrie na stôl počas výtvarnej výchovy. Presný výber potrieb na výtvarnú výchovu by 
mala poskytnúť škola. 
Vrecúško na výtvarnú výchovu. Vhodné je vrecúško, ktoré sa dá umývať a neprepúšťa vodu. 
Často sa stane, že dieťa si farby poriadne nezavrie alebo neočistí poriadne štetce, prípadne si do 
vrecúška vloží ešte mokré veci. 

Hygienické potreby 

      Papierové vreckovky a desiatový box (na ovocie, zeleninku, príp. desiatu, ak si ju bude nosiť 
dieťa z domu). Toaletný papier, antibakteriálne mydlo, uteráky zatiaľ stále dokáže zabezpečiť 
škola.  

Peňaženka 
      Je potrebná v prípade, že bude dieťa cestovať do školy autobusom, alebo ak je potrebné 
poslať po dieťati do školy peniaze na výlet alebo iné potreby. V našej ZŠ deti stravné lístky 
nepotrebujú, takže v prípade, že budete platby uhrádzať osobne, peňaženku netreba.  

 



Čo robiť, ak žiak nezvláda prvý ročník  

    Spoločne budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme toto náročné obdobie 
zvládli úspešne, a dokonca aj v pohode a bez stresov. Jednoznačne však budeme 
potrebovať Vašu pomoc, podporu a vytváranie pokojnej tvorivej atmosféry nielen 
v škole, ale aj doma. Možno bude potrebná veľká dávka trpezlivosti, ale výsledok 
určite bude stáť za to. 
 
 Ak predsa len nebude zvládnutie prvého ročníka v našich silách, stále bude možnosť riešiť 
to tak, aby to bolo pre dieťa čo najlepšie.  
 
Ak by sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej 
dochádzky a neabsolvoval nultý ročník základnej školy, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne 
zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť, môže riaditeľ školy na žiadosť zákonného zástupcu 
rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o jeho zaradení 
do nultého ročníka. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre 
deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Zákonný 
zástupca má právo rozhodnúť o tom, či dieťa s dodatočne odloženou školskou dochádzkou bude 
navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. Zaradenie do nultého ročníka je však možné len 
u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
 

 


