
 

 
 

Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou? 

Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava 

         ponúka umiestnenie Vášho dieťaťa do nultého ročníka  

v školskom roku 2017/2018 
 

Podmienky pre zaradenie do nultého ročníka: 

 Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov. 

 K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie 

/vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1. ročníka/. 

 Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok. 

 Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

 Nultý ročník odporúča obvodný lekár. 

 

 

Hlavné ciele: 

 Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických 

predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych 

a pohybových schopností/. 

 Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka. 

 Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého 

ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva. 

 

Organizácia práce v nultom ročníku: 

 V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň. 

 Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách 

a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností. 

 Žiaci pracujú v skupine 8 až 16 rovnocenných detí. Po dennej činnosti odchádzajú domov 

alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu. 

 

Informácie na t. č.:  02/45 644 713, 02/45 644 714, 02/45 644 715   

ZŠ Biskupická – 7,30 – 8,00h / 13,00 – 15,00 denne / 8,00 – 10,00 h piatok 

zsbiskupicka@gmail.com 
 

Mgr. Iveta Horváthová 

            riaditeľka školy 
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Zoznam pomôcok a školských potrieb do 1. ročníka 

 

Prezuvky 
- so svetlou podrážkou a s uzavretou p tou. Nie šľapky! 

 

 

Hygienické potreby 

- menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, toaletný papier   ks, 

hygienické vreckovky, malý te tilný obrúsok pod desiatu. 

 

Vrecúško na   V 

- tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky, 

halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou. 

 

Pomôcky na V V  uložené 

v škatuli od topánok, 

kufríku, pevnom vrecúšku 

- kupujte až pod a 

pokynov triednej učite ky) 

- vodové farby – najlepšie anilínové farby, stabilný pohár na vodu                      

 nie sklenený ,   ks guľatých štetcov  tenší a hrubší , hrubý plochý štetec, 

mastný pastel  voskovky , nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, 

lepidlo disperzné  napr. gama fi   a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený 

obrus       cm  nie v čší , staršie tričko, košeľa alebo zástera, farebný 

papier. 

- výkresy A4 30 ks 

- výkresy  3 20 ks 

 

Peračník 

-   ks ceruza m kká  č.   ,   ks atramentové pero  najl. zn.    N     

alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –    ks  silne 

pigmentované , strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo 

 vysúvacia lepiaca tyčinka , pravítko. 

  

Ostatné

  
 

- základná sada pomôcok pre 1. ročník – ponuka v hodnote   , 7 € 

 cenovo veľmi výhodná   

- sada zošitov od autorky „Nemčíková“  HUPS  

- dosky malé  na zošity  a veľké  na šlabikár a PZ  – obaly na zošity                    

a učebnice 

- ŠK     €/mesiac 

- Z PŠ    € 

- prefotená kartička poistenca  

 

Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!! 

 veci vo vrecúškach   V, V V, na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch...) 

 

 

 



Zoznam pomôcok a školských potrieb do 0. ročníka 

 

Prezuvky 
- so svetlou podrážkou a s uzavretou p tou. Nie šľapky! 

 

 

Hygienické potreby 

- menší uterák s uškom na zavesenie, tekuté mydlo, toaletný papier   ks, 

hygienické vreckovky, malý te tilný obrúsok pod desiatu. 

 

Vrecúško na   V 

- tepláková súprava, krátke športové nohavice, biele tričko, ponožky, 

halové tenisky alebo tenisky s bielou nešmykľavou podrážkou. 

 

Pomôcky na V V  uložené 

v škatuli od topánok, 

kufríku, pevnom vrecúšku 

- kupujte až pod a 

pokynov triednej učite ky) 

- vodové farby – najlepšie anilínové farby, stabilný pohár na vodu                      

 nie sklenený ,   ks guľatých štetcov  tenší a hrubší , hrubý plochý štetec, 

mastný pastel  voskovky , nožnice s guľatým hrotom, handrička, tuš, 

lepidlo disperzné  napr. gama fi   a lepidlo tyčinkové, plastelína, gumený 

obrus       cm  nie v čší , staršie tričko, košeľa alebo zástera, farebný 

papier. 

- výkresy  4 30 ks 

- výkresy  3 20 ks 

 

Peračník 

-   ks ceruza m kká  č.   ,   ks atramentové pero  najl. zn.    N     

alebo pero na bombičky, malá bavlnená handrička, farbičky –    ks  silne 

pigmentované , strúhadlo, guma, nožnice s guľatým hrotom, lepidlo 

 vysúvacia lepiaca tyčinka , pravítko. 

  

Ostatné

  
 

- slovníček č.  44 

- veľký čistý zošit 

- farebný papier +    výkresov formát  4 

- obaly na zošity a učebnice 

- ŠK     €/mesiac 

- Z PŠ    € 

- prefotená kartička poistenca  

 

Všetky pomôcky aj veci na oblečenie označiť menom!!! 

 veci vo vrecúškach   V, V V, na prezuvkách, nožnice, lepidlá v peračníkoch...) 

 

 

 



 


