
Keď ide dieťa prvýkrát do školy.
Užitočné rady a fakty pre rodičov a ich predškolákov

Vaša ratolesť už čoskoro pôjde prvýkrát do školy. Ide o výnimočný okamih, ktorý vo vás môže 
vzbudzovať rôzne otázky. Brožúra Keď ide dieťa prvýkrát do školy by vám ich rada zodpovedala: 

nájdete tu užitočné tipy a triky, príbehy z reálneho života, ako aj zrozumiteľné informácie. Táto 
brožúra preložená do vášho materinského jazyka vám poslúži ako cenná pomôcka.

”O vaše dieťa je tu dobre postarané“  
p. Ellenová, učiteľka na základnej škole Klaverdries v Drongene

”V spolupráci s pracovníkom starostlivosti o deti sa starám o to, aby sa 
každé dieťa cítilo v škole príjemne a rýchlo napredovalo. Cítim sa ako mama-
kvočka dohliadajúca na svoje malé kuriatka. Mimoriadnu váhu prikladám 
aj dobrému vzťahu s rodičmi. Výrazne to zjednodušuje komunikáciu. 
Preto som veľmi rada, keď rodičia prídu na návštevu po vyučovaní a 
deti im môžu ukázať, čo robili. Ich žiariace tváričky sú magické.“

”K dispozícii je špeciálny pedagóg, ktorý dokáže 
dieťaťu pomôcť s výukou jazyka“
Ola Bogdanowidzová, matka Amélie

”Amélia začne o 2 mesiace chodiť do školy. Tento mesiac sme sa už raz boli v škole pozrieť. Učiteľka aj triedna 
učiteľka vyzerali veľmi priateľsky. A všetky tie nádherné nové hračky: presne to má Amélia rada. Doma sa 
rozprávame po poľsky. V deň otvorených dverí ma sprevádzali flámski priatelia a pomohli mi s registráciou. 
V škole je k dispozícii špeciálny pedagóg, ktorý v prípade potreby dokáže dieťaťu pomôcť s výukou jazyka.“

Päť otázok rodičov
1   Moje dieťa nehovorí po holandsky. Môže 
chodiť do predškolského zariadenia?

Áno, samozrejme. Dieťa sa v škole pri hrách 
holandčinu rýchlo naučí. Väčšina škôl v prípade 
potreby ponúka deťom pomoc s výukou holandčiny.

2   Prichádzajú v škole do úvahy 
plienky a poobedňajší spánok?  

Niektoré predškolské triedy majú k dispozícii 
priestory na spanie, zatiaľ čo iné nie. Ak vaše dieťa 
stále potrebuje poobedňajší spánok, môže začať 
tým, že bude školu navštevovať len na pol dňa. O 
dostupných možnostiach sa môžete porozprávať s 
učiteľom. Tiež je dobré sa spýtať na zaužívané postupy, 
pokiaľ ide o učenie dieťa chodiť na WC. Vaše dieťa 
smie navštevovať školu aj v prípade, ak stále nosí 
plienku. Pritom vám však odporúčame začať dieťa 
učiť chodiť na WC, keď na to bude pripravené.

3   Koľko stojí predškolské zariadenie?

• Pomôcky a školské výlety nevyhnutné na 
dosiahnutie vzdelávacích cieľov sú bezplatné.

• Pokiaľ ide o teplú stravu, nápoje a dohľad 
počas obeda, školy majú právo žiadať 
príspevok v primeranej výške.

• Výdavky na doplnkové školské výlety alebo časopisy 
nesmú prekročiť sumu 45 eur na jeden školský rok.

• Školské tašky a obuv na telocvik si 
uhrádzate vo vlastnej réžii.

Nízkopríjmové rodiny môžu za určitých podmienok 
získať finančnú podporu. Tá sa nazýva grant na 
žiaka. Jej výška je pri dieťati v predškolskom veku 
93,21 eura (v školskom roku 2016-2017).
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Tento balík okrem iného obsahuje:
Kartu školského príbehu. „Ako bolo v škole?“ Pre predškolákov táto otázka nie je vôbec 
jednoduchá. Váš rozhovor môže uľahčiť, ak si dieťa predstaví školské priestory. Po škole sa spolu 
pozrite na obrázky na karte. Dieťaťa sa spýtajte, čo robilo v škole, na ihrisku alebo v jedálni.

Nálepky. Urobilo si vaše dieťa vzorný poriadok? Alebo sa mu úspešne podarilo 
udržať svoju spodnú bielizeň v suchu? Odmeňte ho nálepkou.

Začiatočnícka príručka pre rodičov: Keď ide dieťa prvýkrát do 
školy Tu nájdete viac informácií, tipov a príbehov.

4   Kedy by malo dieťa začať chodiť do školy?

Dieťa môže začať navštevovať predškolské zariadenie 
od veku 2 a pol roka. Pre predškolákov sú definované 
fixné dátumy začiatku školskej dochádzky: prvý školský 
deň po každých prázdninách, prvý školský deň vo 
februári a prvý školský deň po Dni nanebovstúpenia.

Ako rodič si môžete slobodne vybrať školské 
zariadenie. Vždy sa však musíte riadiť registračnými 
postupmi. Tieto závisia od konkrétnej školy a 
regiónu. Tieto informácie je dobré si zaobstarať 
v čase, keď dieťa dosiahne vek 1 roka. Kind en 
Gezin môže tiež poskytnúť informácie a pomoc.

5  Prečo je navštevovanie predškolského zariadenia 
dôležité pre budúce vzdelávanie môjho dieťaťa?

Učiteľ bude dieťa viesť k tomu, aby experimentovalo, 
nevzdávalo sa a abstraktne myslelo. Týmto spôsobom 
bude pri učení pociťovať radosť a zadosťučinenie. 
Vďaka tomu mu učenie v budúcnosti pôjde ľahšie.

V škole sa zdokonaľuje aj v jazyku: ako je 
potrebné komunikovať s dospelými a inými deťmi? 
Rozvinuté jazykové schopnosti zjednodušujú 
rozmýšľanie a štúdium. Ak dieťa pravidelne 
navštevuje predškolské zariadenie, zvykne si 
aj na časové rozvrhnutie života študenta.

Chceli by ste sa 
naučiť po holandsky?

Nájdite si školu pre dospelých vo  
svojom susedstve na stránke  

www.huizenvanhetnederlands.be 
 alebo si v škole svojho dieťaťa 

vyžiadajte adresu.


