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Abstrakt

Tématem této diplomové práce je podpora čtenářské pregramotnosti v přípravných 

třídách. V teoretické části je nejprve diskutována gramotnost obecně, čtenářská gramotnost 

jako její klíčová doména a pregramotnost, coby příprava k získávání vlastních znalostí. Je 

zde  vymezena  úloha  rodiny  a  předškolního  zařízení  v  její  podpoře.  Dále  se  zabývá 

přípravnými třídami, školní zralostí dítěte předškolního věku a odkladem povinné školní 

docházky, jakožto ukazatelem pro přijetí do přípravných tříd.

Cílem výzkumného  šetření  bylo  zjistit,  jakým způsobem podporují  pedagogové 

čtenářskou pregramotnost v přípravných třídách. Data byla získána polostrukturovanými 

rozhovory  s  učiteli  přípravných  tříd  školního  roku  2017/2018.  Výzkumné  otázky byly 

zaměřené na populaci přípravných tříd, na metody a postupy učitelů vedoucí k podpoře 

čtenářské pregramotnosti, na spolupráci s dalšími odborníky a organizacemi podporující 

čtenářskou pregramotnost a na pomůcky, které při výuce používají.

Ze  zkušeností  učitelek  daných  přípravných  tříd  vyplývá,  že  se  respondentky  o 

čtenářskou pregramotnost zajímají a v problematice se orientují. Ve výuce jsou iniciativní a 

čtenářské  pregramotnosti  přikládají  velkou  váhu,  považují  ji  zejména  za  důležitou  pro 

úspěšné  pokračování  svých  žáků  ve  vzdělávání  a  školní  docházce.  V  rozhovorech 

vyjmenovaly  mnohé  metody  a  pomůcky,  které  na  podporu  čtenářské  pregramotnosti 

používají a které se osvědčily vzhledem ke specifickým problémům daných žáků. Jedná se 

často o logopedické vady způsobené odlišným mateřským jazykem nebo nedostatečnou 

komunikací a podporou z rodinného prostředí.

Klíčová slova

Čtenářská pregramotnost, čtenářství, kniha, přípravná třída, odklad povinné školní 

docházky, školní zralost



Abstract

This diploma thesis focuses on the support of reading preliteracy in preparatory 

classes. The theoretical part discusses literacy in general, reading literacy as its key domain 

and  literacy  as   preparation  for  acquiring  knowledge.  The  support  role  of  family  and 

preschool is defined. Further this thesis discusses preparatory classes, school maturity of 

pre-school children and postponement of compulsory school attendance as an indicator for 

admission to preparatory classes.

The aim of this research was to find out how teachers support reading literacy in 

preparatory classes. Data was obtained through semi-structured interviews with teachers of 

preparatory classes for the school year 2017/2018. The research questions focused on the 

population of preparatory classes, methods and practices of teachers to support reading 

literacy,  collaboration  with  other  professionals  and  organizations  supporting  reading 

literacy and the tools used in teaching.

The experiences of teachers of preparatory classes show that the respondents are 

interested  in  reading  literacy  and  are  knowledgeable  in  this  issue.  The  educators  are 

initiative during the classes and reading literacy is highly valued. It is considered to be of 

great  importance mainly for the successful continuation of the pupils  in education and 

school attendance. In the interviews, the teachers listed a number of methods and tools 

used  to  support  reading  literacy that  have  proven to  be  helpful  to  the  pupils'  specific 

problems. These are often speech disorders caused by different mother tongue or lack of 

communication and support from the family environment.

Keywords

Reading preliteracy, reading, book, preparatory class, postponement of compulsory 

school, attendance, school maturity
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Úvod 

Čtení je pro lidstvo velmi důležitým aktem. Lidé se s knihami a texty setkávají od 

raného  dětství,  dříve  než  nastoupí  do  mateřské  školy.  Dětem  předčítáme,  vyprávíme 

příběhy, ukazujeme obrázky, učíme je básničky, a to vše je cestou ke čtenářství. V mnoha 

společnostech lidé věří tomu, že knihy a čtení jsou nejlepší investicí pro vzdělání. 

Čtenářská gramotnost je jednou z nejdůležitějších gramotností, kterou je zapotřebí 

zvládnout  pro  úspěšné  pokračování  ve  vzdělávání  a  ve  školní  docházce.  Bez  čtení  a 

porozumění  textů  bychom nemohli  počítat  příklady ani  se  dozvídat  nové  informace  z 

různých zdrojů. 

V  první  části  diplomové  práce  se  budeme  věnovat  termínu  čtenářská 

pregramotnost, která předchází jak čtenářské gramotnosti, tak gramotnosti obecně. Dále se 

text  práce  zabývá  vlivy  rodinného  a  školního  prostředí  na  čtenářskou  gramotnost  a 

podporou čtenářství u dětí v České republice.

V  následující  kapitole  je  věnována  pozornost  problematice  přípravných  tříd, 

legislativnímu rámci, kterým je ošetřen odklad povinné školní docházky dětí. Řešíme zde 

otázku,  za  jakých  podmínek  mají  žáci  odloženou  povinnou  školní  docházku.  Jakým 

způsobem učitelé přípravných tříd pracují s žáky a jaká jsou specifika práce s těmito žáky. 

Stěžejním tématem této práce je, jakým způsobem pedagogové přípravných tříd podporují 

čtenářskou pregramotnost a zda mají možnost ovlivňovat čtenářství svých žáků. Zajímá 

nás také z jakého Rámcového vzdělávacího programu přípravné třídy vycházejí.

V poslední kapitole teoretické části se zaměříme na charakteristiku dítěte ve věku 

5-7  let   a   charakterizujeme  dítě  s  odkladem  povinné  školní  docházky.  Bude  zde 

diskutována  školní  zralost  a  připravenost  a  podmínky pro  přijetí  či  nepřijetí  dítěte  do 

základní školy a tedy i do přípravné třídy.

Praktická část diplomové práce se věnuje výzkumu v dané problematice. Výzkum 

byl realizován formou kvalitativní metody za pomoci rozhovorů s pedagogy přípravných 

tříd. V této části je přiblížena metodologie výzkumného šetření, je zde popsán výzkumný 

vzorek a výzkumné otázky, které byly pokládány při rozhovorech. 

Cílem diplomové práce je popsat, jakým způsobem pedagogové přípravných tříd 

podporují  čtenářskou pregramotnost.  Zaměřujeme se na specifika populace přípravných 

tříd,  v  nichž  působí  respondenti,  na  používané  metody  a  postupy  vedoucí  k  přípravě 
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čtenářské  pregramotnosti  při  výuce,  na  spolupráci  s  dalšími  organizacemi  a  odborníky 

podporující  čtenářskou  pregramotnost  a  na  pomůcky  používané  při  výuce.

Zkušenosti  pedagogů  přípravných  tříd  se  čtenářskou  gramotností  shrnuje 

vyhodnocení  výzkumu.  V  této  části  vyhodnocujeme  odpovědi  na  výzkumné  otázky. 

Výzkumné šetření je v závěru porovnáno a konfrontováno se zahraničními výzkumnými 

články, které jsou zaměřeny na čtenářskou pregramotnost u dětí předškolního věku.
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1 Čtenářská pregramotnost

V této kapitole se nejprve budeme zabývat čtenářskou gramotností, která je vedle 

matematické,  přírodovědné,  finanční  a  ICT  (informační  a  komunikační  technologie) 

gramotnosti, považována za tu nejdůležitější. Poté definujeme čtenářskou pregramotnost, 

která je stěžejním tématem této práce. V další části této kapitoly se zaměříme na úlohu 

rodiny a předškolního vzdělávání na čtenářskou pregramotnost dětí. V závěru ukážeme, jak 

je čtenářská pregramotnost zakotvena v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání,  ze  kterého při  tvorbě Školního vzdělávacího programu vychází  i  přípravné 

třídy základních škol.

1.1 Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost je klíčem k dalším oblastem vědění, jelikož díky ní máme 

přístup ke vzdělávání a získávání nových vědomostí, dovedností a zkušeností. Gramotnost 

jako taková je definovaná jako „schopnost ovládat různé druhy komunikace a početních  

úkonů  za  účelem  využívání  textových  informací  v  rozmanitých  životních  situacích.  

Gramotnost je komplikovaným, komplexním a zároveň proměnlivým jevem. Jeho obsah i  

způsob vymezování reaguje na konkrétní sociální kontext, odráží vývoj podmínek a měnící  

se potřeby společnosti, její kulturu, jazyk a normy. V průběhu posledních padesáti let, kdy  

byl  zvýšen  zájem  společnosti  o  tento  jev,  se  proto  postupně  setkáváme  s  několikerým  

vymezením tohoto pojmu.“ (Průcha, 2009, s.223).  

Čtení  je  v  životě  člověka  důležitou  činností,  díky  které  se  dozvídáme  nové 

informace a pomáhá nám rozvíjet  další  gramotnosti  a mimo jiné nám zprostředkovává 

prožití kvalitního života. Díky čtení se učíme třídit informace, porovnávat je a získávat 

ucelený pohled v dané problematice. Samotné čtení ale nestačí. Proto, aby nám tato činnost 

přinášela radost a užitek, je zapotřebí textu plně porozumět. 

Podle Ivy Tomáškové (2015) se ve čtenářské gramotnosti  prolíná několik rovin, 

které nelze opomínat. Jedná se o:

 Vztah ke čtení – čtením se postupně kultivuje potěšení z četby a následně vzniká 

spontánní potřeba číst

 Doslovné  porozumění –   k  němuž  je  nutné  zapojení  dosavadních  znalostí  a 

zkušeností
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 Posuzování a hodnocení – což je proces vyvozování závěrů z přečteného textu a 

kritické hodnocení textů z různých hledisek včetně autorových záměrů

 Metakognice – jedná se o dovednost reflektovat záměr vlastního čtení a díky tomu 

záměrně volit texty, způsob čtení a strategie pro lepší porozumění

 Sdílení – prožitků a porozumění s dalšími čtenáři, sdílení a porovnávání odlišných 

pohledů

 Aplikace – využívání čtení k seberozvoji a aplikace nabytých znalostí a prožitků v 

běžném životě.

Čtenářská  gramotnost  tedy  zahrnuje  rozvíjení  celé  osobnosti  člověka.  Oslovuje 

všechny složky komunikace, koncentraci, myšlení, paměť, ale i fantazii a představivost. V 

rámci  čtenářské  gramotnosti  dokážeme pracovat  s  informacemi,  potenciálně  vyvozovat 

závěry a umět si obhájit vlastní názor a přijmout názory jiných. Jedná se o celoživotní  

rozvíjení vědomostí a dovedností a také postojů a hodnot.

Shrnutí  tohoto  všeho můžeme nalézt  v  definici  pedagogického slovníku,  kde  je 

čtenářská gramotnost vymezena jako  „komplex znalostí  a dovedností  jedince,  které mu  

umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi (např. jízdní  

řád, návod na použití výrobku). Jde o dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a  

porozumět jim, ale také dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace obsažené v textu,  

reprodukovat obsah textu apod.“ (Průcha a kol., 2003, s. 34). 

Na cestě ke čtenářské gramotnosti můžeme podle Zdeňka Heluse (2012) definovat 

čtyři klíčové vývojové události:

1.  Fáze  vytváření  bázových  predispozic  dítěte  pro  čtení,  jejich  předškolního 

rozvíjení, kdy je důležitá socializační orientace spontaneit  dítěte na oblasti,  podporující 

rozvoj čtecích předpokladů.

2.  Fáze  soustavné školní  výuky  čtení  a  psaní,  kdy si  klademe za  cíl  založit, 

upevnit a rozvinout u dítěte tyto kompetence.

3. Fáze uvádění dítěte do čtenářství, kdy dítě prohlubuje vztah k četbě a četba se 

pro  něj  stává  kulturně  a  informačně  důležitá.  Čtenářská  gramotnost  se  stává  funkční 

gramotností.
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4.  Fáze aktivního čtenářství, kdy se na bázi funkční gramotnosti rozvíjí aktivní 

gramotnost a dítě se prostřednictvím čtení začíná realizovat a prožívat četbu i v estetické 

rovině. 

Základem čtenářské gramotnosti není pouze čtení, ale také psaní. V první řadě zde, 

stejně  jako  u  čtení,  záleží  na  individuálních  schopnostech  dítěte (grafomotorická 

vyspělost, percepční zralost, kognitivní předpoklady), dále na osobnostní charakteristice 

dítěte (zájem,  motivace,  odolnost  při  překonávání  překážek)  a  na  zkušenosti  dítěte 

(kresebné a povědomí o písmu) (Kucharská, Veverková, 2012).

Škola je pro čtenářskou gramotnost v životě dítěte zlomovou událostí, protože čtení 

a  psaní  začne  být  důležité  v  kontextu  systematické  výuky.  Děti  se  vzájemně  začnou 

porovnávat  a  snažit  se  být  soběstačné.  Děti  již  v  předškolním věku  mají  přirozeně  o 

písmena a text zájem a ve školním prostředí se tento zájem ještě více prohlubuje a dítě 

typicky touží si samostatně přečíst zadání všech úloh.

Rozvoj čtenářské gramotnosti sleduje i mnoho mezinárodních výzkumů. Jeden z 

nich je například PISA (Programme for International Student Assessment – Mezinárodní  

průzkum znalostí studentů)  prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

(OECD), kdy se jedná o mezinárodní projekt zjišťování kompetencí patnáctileté mládeže. 

Jiným vodítkem může být PIRLS (Progress in  International Reading Literacy Study –  

Mezinárodní testování čtenářské gramotnosti žáků) organizovaný Mezinárodní asociací pro 

hodnocení výsledků vzdělávání IEA (The International Association for the Evaluation of  

Educational Achievement), který si klade za cíl zmapovat význam rodinného, školního a 

širšího  prostředí  žáků  pro  rozvoj  čtenářské  gramotnosti.  Tyto  výzkumy  především 

zdůrazňují funkční povahu čtení, které považují za proces, díky kterému čtenář  dojde k 

porozumění (Česká školní inspekce, online, cit.: 2018-06-22).

Čtenářská gramotnost se v dnešní době stává velmi diskutovaným tématem a stále 

se jedná o čím dál tím větším propojení kariérní úspěšnosti a čtenářství. „Úpadek čtení je  

nepřímým ohrožením demokracie, jak zdůrazňovali někteří publicisté v USA poté, co v roce  

2004 vyšlo najevo, že počet čtenářů beletrie poprvé poklesl pod hranici 50%. Průzkum  

ukázal,  že  silní  čtenáři  beletrie  jsou  i  ti  nejaktivnější  v  různých  komunitních  a  

společenských činnostech, tedy v základní síti demokratické společnosti. Vzrůstající počet  

funkčně negramotných absolventů škol  je  pro společnost  časovanou bombou. Omezená  

zaměstnatelnost,  náklady  na  často  asociální  následky,  manipulovatelnost  a  příklon  k  
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hlasatelům jednoduchých řešení. Čtení jde výrazně za vzděláním. Nejčastějším společným  

prvkem úspěšných žáků, bez ohledu na jejich rodinné poměry, vzdělání rodičů, sociální  

postavení či kvalitu školy, je pravidelné čtenářství a vztah ke knihám.“ (Šlapal, 2012, s. 9).

1.2 Čtenářská pregramotnost

Jako každá z domén gramotnosti má i ta čtenářská takzvanou pregramotnostní fázi, 

tzv. čtenářská pregramotnost, o které můžeme též mluvit jako o fázi předčtenářské. Toto 

období pregramotnosti začíná narozením dítěte a končí vstupem dítěte do školy. Rozumíme 

tím přípravu a  rozvoj  schopností,  dovedností  a postojů,  které dítě  bude potřebovat pro 

pozdější školní výuku. Dále se také jedná o pozitivní vztah k literatuře a k textu v širokém 

slova  smyslu.  V raném  dětství  je  zapotřebí  rozvíjet  řeč  (správnou  výslovnost,  slovní 

zásobu, gramatiku), myšlení a znalosti o světě, psychické funkce (paměť, rytmické cítění, 

analyticko-syntaktickou  činnost),  představy  o  psané  řeči  a  zájem o  knihy,  poslech   a 

vyprávění (Kropáčková a kol., 2014).

Tyto kompetence dítě získává postupně díky spontánním aktivitám v běžném životě 

i v sociálních situacích v institucích předškolního typu. K tomu mu napomáhá vzájemné 

působení mezi dětmi a dospělými a také vlastní snaha a vůle osvojit si tyto dovednosti pro 

vlastní potřebu. Dítě je přirozeně zvídavé, proto se o čtení a psaní často pokouší ještě před 

vstupem do základní školy. Toto je ale obvyklé pouze v takovém rodinném prostředí, kde 

rodiče či jiní rodinní příslušníci děti ve čtení podporují, sami například před dětmi čtou, a 

tak  se  pro  děti  stávají  přirozeným  vzorem  a  ony  je  chtějí  napodobovat.  Vlastními 

různorodými činnostmi se tak rodiče snaží ve čtení a psaní napodobovat. Můžeme tedy 

říci,  že  kvalita  a  úroveň  pregramotnosti  je  ovlivněna  kulturou  sociálního  prostředí,  ve 

kterém děti vyrůstají. Toto prostředí je pro ně jedinečným a děti ho tak či onak vždy budou 

následovat. Z toho můžeme vyvodit i pravidlo, že rodiče, kteří hodně a rádi čtou budou 

svými dětmi následováni a i ty budou mít pozitivní vztah ke čtení (Doležalová, 2010).

Dobře to ilustruje obrázek, na kterém sedí dvě maminky s dětmi. Maminka č. 1 drží 

telefon a stejně tak i její dítě, maminka č. 2 čte knihu a i její dítě si čte. První maminka se 

té druhé ptá: „ Jak jste to dokázala, že Vaše dítě čte knihu?“. A právě v tomto příkladu  to  

celé vězí. Dítě se přirozeně učí nápodobou od svých nejbližších, se kterými tráví nejvíce 

času. A jen velmi těžko se tyto jejich naučené stereotypy budou nabourávat.
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V předškolním období na dítě působí společně s rodinou a nejbližším okolím také 

mateřská škola či jiné instituce předškolního vzdělávání a zvláště důležitá je spolupráce 

mezi nimi. Mateřská škola dítěti zprostředkovává přirozené sociální prostředí vrstevníků a 

také dítě kultivuje v celé šíři jeho osobnosti.  Mateřská škola by měla dítěti  poskytovat 

rozvoj schopností vedoucích k následné výuce čtení a psaní na základní škole. Tento rozvoj 

by měl  probíhat nenásilnou formou, pomocí her.  Je zapotřebí,  aby dítě mělo spontánní 

přístup k objevování psané řeči. Mateřské školy často do svých výchovně vzdělávacích 

činností  zapojují  vyprávění a vedou děti  ke komunikaci jak verbální,  tak neverbální za 

pomoci pohybu či kresby. Proto může být působení mateřské školy zvláště přínosné pro 

děti z málo podnětného prostředí.

„Předškolní období je vnímáno jako jeden ze základních pilířů rozvoje čtenářské  

gramotnosti,  obecněji  i  celého komplexu gramotnosti.  V České republice není  smyslem  

tohoto období systematicky a cíleně učit dítě číst  a psát, ale vytvářet u dítěte pozitivní  

vztah k psané řeči, otevřít a stimulovat u něj schopnosti a dovednosti, které mu umožní se  

ve čtení a psaní v budoucnu optimálně rozvíjet.“ (Kropáčková a kol., 2014, s. 490).

Cílem období před vstupem dítěte do školy je u něj  rozvíjet  pozitivní  vztah ke 

knihám i k jiným formám psané řeči, celkově k vyprávění a tedy také k psaní a kreslení. V 

předškolním období není zapotřebí cíleného učení, ale je potřeba rozvíjet předpoklady pro 

čtení a psaní, zvláště pokud děti projeví o tyto činnosti zájem.

1.3 Úloha rodiny v rozvoji čtenářské pregramotnosti

Jak  už  je  výše  zmíněno,  dítě  se  učí  nápodobou  a  přebírá  tedy  vzor  chování 

nejbližšího okolí,  což je ve většině případů nejbližší  primární  rodina.  Můžeme říci,  že 

vztah ke knize a čtení se tvoří od narození. Rodiče jsou pro dítě vzorem a děti po nich vše 

napodobují. Je ale důležité si uvědomit, že děti napodobují jak chvályhodné, tak ostudné 

chování  dospělých.  Je  tedy  zapotřebí  se  před  dětmi  vyvarovat  některých  rizikových 

činností a také jim předávat správný řečový vzor.

Výsledky slovenské studie Tomášové a Šulganové z roku 2016 potvrzují, že vývoj 

čtenářství dětí a jejich čtenářská pregramotnost se vyvíjí v závislosti na vztahu rodičů ke 

čtení.  Vztah  dětí  ke  čtenářství  je  také  velmi  ovlivňován  prarodiči,  kteří  často  svým 

vnoučatům vypráví příběhy a vzbuzují v nich touhu po čtení a v počátcích po prohlížení 

knih. A v neposlední řadě čtenářství dětí ovlivňuje přítomnost knih v domácnosti, které je 
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podněcují ke zvídavosti a vedou k poznávání písmen a textů. Autorky v tomto článku došly 

k  závěru,  že  pokud  dítě  žije  v  podnětném prostředí  a  rodina  ho  vede  ke  čtenářským 

aktivitám, bude pro něj i pozdější výuka snazší a jeho komunikační schopnosti budou na 

lepší úrovni.

„Věk do šesti let je rozhodující pro to, jak se bude dítě dál vyvíjet, jaké bude mít  

pracovní  návyky,  jaký  bude mít  vztah  ke  čtení,  k  celoživotnímu vzdělávání,  k  ostatním  

lidem, jak bude úspěšné v dospělosti, a v tomto období by v žádném případě neměla chybět  

kniha, která by se měla stát důležitou součástí života jedince.“ (Tomášková, 2015, s. 13). 

Zároveň by v rodinách bezesporu kromě knih neměla chybět láska a pohoda a také 

pozitivní přístup a pocit bezpečí, který dětem dodává odvahu a vědomí, že se mohou na 

rodiče  spolehnout.  Děti  také  potřebují  určitou  dávku  autonomie,  aby  v  budoucnu  při 

nástupu do školy byly samostatné a schopné postarat se samy o sebe. 

1.4  Úloha  předškolního  vzdělávání  v  rozvoji  čtenářské 

pregramotnosti

Kolem třetího roku dítě zpravidla nastupuje do předškolního vzdělávání. V tomto 

období začíná vyžadovat ke hře jiné děti a potřebovat kolektiv stejně starých dětí. Dítě se v 

mateřské škole mimo jiné naučí samostatnosti a postupně si buduje své vlastní místo v 

kolektivu dětí a mezi cizími dospělými, což mu pak umožní snazší přestup do základní 

školy. 

 V mateřské škole se dítě setkává s pravidelným režimem a různorodými činnostmi, 

vedoucími k rozvoji dítěte a mimo jiné i k podpoře čtenářské pregramotnosti. Ačkoli má 

dítě možnost si zde vyzkoušet mnohé aktivity, ale režim dne je stále nejvíce zaměřený na 

dětskou hru. Pedagogové mateřských škol zapojují do přípravy dětí předškolního věku i 

čtenářskou pregramotnost. Čtení hraje důležitou roli v životě každého jednotlivce, mladého 

i starého a zejména jedince předškolního věku, který se začíná učit sám o sobě a o světě 

kolem sebe. Z toho důvodu je nezbytné nabídnout žákům předškolního vzdělávání správné 

a  strukturované  aktivity  na  podporu  čtenářské  pregramotnosti,  jako  je  správné  držení 

knihy, vhodné otáčení stránek, propojování obrázků s žitou zkušeností, vyvozování závěrů 

z čtení i obrázků, a také pohyb očí zleva doprava, aby se zvýšila připravenost na formální 

čtení a získávání příslušných čtenářských dovedností pro čtení (Osei et al., 2016).
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Mateřská škola by měla nabízet čtenářsky podnětné prostředí, které rozvíjí budoucí 

čtenáře a děti vede ke kladnému vztahu ke knihám a čtení. Podle Ivy Tomáškové (2015) je 

důležité  v mateřské škole dětem každý den číst,  zprostředkovat jim vlastní knihovnu s 

dětskými knihami, které si mohou samy půjčit a prohlížet, zařídit jim čtecí a psací koutek, 

seznámit  se s  knihkupectvími a  veřejnými knihovnami,  tvořit  s  dětmi čtenářský deník, 

podporovat  předčítání  rodičů  či  straších  spolužáků a  sourozenců,  zapojovat  aktivity na 

tvorbu vlastních příběhů či dokonce vlastních knih. Důležitá je také dramatická činnost a 

návštěva divadel. Moderní technologie (televize, audio nahrávky, interaktivní tabule) by se 

v mateřských školách měly využívat jen v malé míře a uváženě, aby nedocházelo pouze k 

pasivnímu sledování či poslechu. Je zapotřebí dětem vždy zprostředkovat zpětnou vazbu a 

objasňovat situace a pojmy, kterým nerozumí. 

1.5 Spolupráce mateřské školy a rodiny 

Mateřská  škola  ale  nemůže  přebírat  veškerou  zodpovědnost  za  výchovu  a 

vzdělávání dětí, vždy je zapotřebí úzce spolupracovat s rodiči. Je velice důležité, aby učitel 

rodiče informoval o tom, co se v mateřské škole děje, jakým způsobem se děti učí, a jaké 

dělají pokroky. 

Pedagogové by měli dítě stimulovat novými podněty a ukazovat jim směr. Je ale 

jasné, že během školní i předškolní docházky nemá pedagog na každé dítě dostatek času, 

a tak ve chvílích, kdy je potřeba s dítětem individuálně procvičovat a upevňovat nabyté 

znalosti  a dovednosti,  je zapotřebí,  aby nastoupil  rodič a se svým dítětem individuálně 

pracoval a vědomosti tak u dítěte prohluboval.

Spolupráce  mezi  rodiči  a  pedagogy nevzniká  sama od sebe,  ale  je  zapotřebí  ji 

systematicky vytvářet. První podněty ke spolupráci by měla vyslat sama mateřská škola, 

která si ve svém Školním vzdělávacím programu (ŠVP) nastavuje pravidla pro úspěšnou 

komunikaci a spolupráci s rodiči dětí. Je důležité si uvědomit, že dítě je ve středu zájmu 

jak rodičů,  tak pedagogů a tento zájem je zapotřebí  skloubit  a  vzájemně si  pomáhat  a 

hledat společně nejvhodnější výchovně-vzdělávací postupy.

Vymezení spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávání je v RVP PV vymezena v 

bodě 7.7: „Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání je plně vyhovující, jestliže: 
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 Ve  vztazích  mezi  zaměstnanci  školy  a  rodiči  panuje  oboustranná  důvěra  a  

otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce  

funguje na základě partnerství. 

 Učitelé  sledují  konkrétní  potřeby  jednotlivých  dětí,  resp.  rodin,  snaží  se  jim  

porozumět a vyhovět. 

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých  

programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně  

a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem,  

mohou  se  spolupodílet  při  plánování  programu  mateřské  školy,  při  řešení  

vzniklých problémů apod. 

 Učitelé  pravidelně  informují  rodiče  o  prospívání  jejich  dítěte  i  o  jeho  

individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném  

postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

 Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích  

svěřených  vnitřních  záležitostech.  Jednají  s  rodiči  ohleduplně,  taktně,  s  

vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí  

rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

 Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě;  

nabízí  rodičům poradenský  servis  i  nejrůznější  osvětové  aktivity  v  otázkách  

výchovy a vzdělávání předškolních dětí.“ (RVP PV, 2018, s. 34-35).

Rodiče  mají  být  tedy  pro  pedagogy  partnery,  kteří  se  vzájemně  respektují  a 

doplňují.  Škola by měla mít  pro rodiče vždy „dveře otevřené“,  vybízet  je k aktivnímu 

zapojení a vyslechnout si  jejich požadavky a i například věcné připomínky k ŠVP. Rodiče 

by měli mít možnost se spolu se školou účastnit různých programů a podílet se na dění ve 

škole. Na druhou stranu i rodiče musí respektovat odbornost pedagogického sboru školy a 

jejich působení na děti.

1.6 Čtenářská pregramotnost v RVP

Mateřské  školy,  ale  i  přípravné  třídy  základních  škol  se  řídí  Rámcovým 

vzdělávacím  programem  pro  předškolní  vzdělávání  (dále  jen  RVP  PV)  a  vzdělávací 

programy tedy  tvoří  za  pomoci  tohoto  dokumentu.  RVP PV uvádí  nutnost  zabezpečit 
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vhodné metody a formy práce,  které  odpovídají  věku, zkušenostem, potřebám a zájmu 

žáků. Je nezbytné program maximálně přizpůsobit veškerým potřebám dětí. 

„Cíle vzdělávání a výchovy formulované v Bíle knize vyplývají z individuálních i  

společenských potřeb. Vzdělávání se nevztahuje pouze k rozvoji rozumových schopností,  

ale i k osvojování sociálních a dalších dovedností, duchovních, morálních a estetických  

hodnot  a  žádoucích  vztahů  k  ostatním  lidem,  k  emocionálnímu  a  volnímu  rozvoji  a  

schopnosti jedince uplatnit se v měnících se podmínkách zaměstnanosti a na trhu práce.  

Vzdělávání  je  chápáno  ve  více  rovinách,  a  to  především  v  rovině  osobního  rozvoje,  

formování  občana,  začleňování  se  do  společnosti  a  příprava  na  pracovní  život.“ 

(Svobodová, 2010, s. 15-16).

V  RVP PV  pojem  čtenářská  pregramotnost  přímo  nenajdeme,  ale  s  rozvojem 

dovedností, jež vedou ke čtení a čtenářství, se počítá v dílčích cílech vzdělávací nabídky. 

Pro  vstup  do  základního  vzdělávacího  procesu  je  důležité,  aby  dítě  získalo  základy 

klíčových kompetencí a veškeré dovednosti a schopnosti, které později může uplatňovat v 

dalších letech svého vzdělávání a také v osobním životě a v osobním rozvoji.  Klíčové 

kompetence  předškolního  vzdělávání  jsou  kompetence  k  učení,  k  řešení  problémů, 

komunikativní,  sociální a personální a kompetence činnostní a občanské.  V oblasti 

komunikativní kompetence dokonce můžeme najít požadavek ovládání dovedností, které 

předcházejí čtení a psaní (RVP PV, 2018).

Hned například  v  první  vzdělávací  oblasti  Dítě  a  jeho psychika můžeme najít 

vzdělávací cíle, které vedou k rozvoji čtenářské pregramotnosti ve dvou podoblastech. V 

první podoblasti Jazyk a řeč se má pedagog zaměřit nejen na rozvoj dovedností řečových, 

ale  také jazykových  dovedností  receptivních  (vnímání,  naslouchání,  porozumění, 

vyprávění  příběhů)  i  produktivních  (výslovnosti,  vytváření  pojmů,  mluvního  projevu, 

vyjadřování). Pedagog by dále měl podporovat kultivovaný projev dítěte, jak verbální, tak 

neverbální. Předškolní vzdělávání by dětem mělo nabízet různorodé hry se slovy, slovní 

hádanky, společné diskuze, skupinové i individuální konverzace, vyprávění, komentování 

zážitků,  dramatizaci,  prohlížení  a  čtení  knížek  a  seznamování  s  různými  sdělovacími 

prostředky.  Ve  druhé  podoblasti  Poznávací  schopnosti  a  funkce,  představivost  a 

fantazie,  myšlenkové  operace  můžeme  najít  cíle  jako  například  rozvoj  a  kultivace 

smyslového vnímání, přemýšlení a také cvičení paměti formou zapamatování a reprodukce 

textů (básní, písní) (RVP PV, 2018).
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Dále můžeme najít činnosti vedoucí k rozvoji čtenářské pregramotnosti v oblasti 

Dítě  a  společnost,  kdy by měl  pedagog  umožňovat  dítěti  seznámení  se  s  kulturou  a 

uměním  druhých  lidí,  uvést  ho  do  světa  materiálních  i  duchovních  hodnot,  učit  ho 

porozumět druhým a aktivně se vyjadřovat a projevovat. Pedagog by měl například dětem 

umožňovat realizovat se ve skupinových aktivitách a projektech. Předškolní zařízení by 

mělo dětem umožnit  navštěvovat různá divadelní představení,  výstavy,  knihovny a jiná 

místa,  kde mají  možnost  se setkat  s  uměním. A mezi  pravidelné činnosti  by mělo být  

zahrnuto čtení knih a básní, poslech hudby, dramatizace a hraní rolí (RVP PV, 2018).

Kdybychom měli shrnout tuto kapitolu, je bezesporu jasné, že předškolní zařízení 

by  mělo  dětem  předávat  kultivovaným  způsobem  dovednosti  a  schopnosti  vedoucí  k 

podpoře  čtenářství  a  celkově  ke  čtenářské  gramotnosti.  Pedagogové  by  se  tedy  měli 

zaměřit na prohlížení a čtení knih, vyprávění, dramatizaci a zejména na rozvoj řeči.

Tato kapitola nás uvedla do tématu čtenářské pregramotnosti, která je důležitá pro 

vzdělávání  obecně  a  napomáhá  tak  dětem  proniknout  do  dalších  oblastí  vzdělávání. 

Čtenářská pregramotnost u dětí velmi souvisí se sociálně-kulturním prostředím rodiny a 

také s předškolním zařízením, a tedy i s přípravnými třídami, kterým se budeme věnovat v 

následující kapitole. V předškolním zařízení dítě přichází do kontaktu s cizími lidmi, se 

kterými se postupně samo seznamuje a s kolektivem stejně starých dětí. V tomto kolektivu 

si dítě vytváří vzorce chování, které se pak v dalších letech budou dále tříbit.
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2 Přípravné třídy

Přípravné třídy základních škol jsou určeny pro děti  s odkladem povinné školní 

docházky. V této kapitole nejprve popíšeme historii těchto tříd v České republice a poté 

aktuální legislativu, která se těchto tříd týká. V druhé polovině této kapitoly popíšeme roli 

přípravných tříd ve výchovně vzdělávacím procesu a také přiblížíme, jakým způsobem se 

pracuje v těchto třídách se čtenářskou pregramotností. 

2.1 Historie přípravných tříd v České republice

Přípravné třídy začaly vznikat počátkem devadesátých let a byly zřizovány zejména 

na podporu dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, tzn. děti, které přicházejí z 

jazykově a kulturně odlišného či nižšího socioekonomického prostředí. Tyto třídy měly za 

úkol usnadnit přechod dítěte z rodiny do školního prostředí a usnadnit jim tak zahájení 

školní  docházky.  Tyto  třídy zpočátku  začaly navštěvovat  především romské děti,  které 

často nenavštěvovaly mateřské školy. Dělo se tak převážně z ekonomických důvodů a také 

kvůli  celkovému  podceňování  významu  předškolního  vzdělávání  v  romské  komunitě. 

Vstup romských žáků do základní školy byl velice těžký také kvůli odlišnému mateřskému 

jazyku a celkové odlišnosti této komunity.

„Od  samého  počátku  je  většina  romských  dětí  v  roli  outsiderů  již  předem  

považovaných jak ve vlastní komunitě, tak i školou za neúspěšné a je pouze otázkou času,  

kdy takovýto žák bude přeřazen do zvláštní školy. Velká část učitelů - elementaristů (ne-li  

většina)  postupuje  v  pedagogických metodách  podle  schématu  "natírání  romských  dětí  

nabílo", přičemž neuvažují o tom, že romský žák je stejně hodnotným klientem jako každý  

jiný,  a  to  se  všemi specifickými  vstupními  vlastnostmi.  Pro romské dítě  bývá vstup  do  

standardní  základní  školy  spíše šokem,  který  pouze potvrzuje  nemožnost  jeho důstojné  

integrace do společnosti.“ (Rada vlády pro národnostní menšiny, online, cit. 2018-04-06).

Od roku 1993 v České republice existovaly přípravné třídy jako experiment a v 

roce  1997  MŠMT  vypracovalo  „Statut  pokusného  ověřování  přípravných  tříd“. 

„Na základě  výsledků  pokusného  ověřování  přípravných  tříd  pro  děti  ze  sociokulturně  

znevýhodněného prostředí, které probíhalo od l. 9. 1997 do 30. 6. 2000, umožňuje MŠMT 

pokračovat  ve  zřizování  přípravných  tříd,  a  to  podle  §  58  zákona  č.  29/1984  Sb.,  

o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, ve znění pozdějších  
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předpisů a podle § 45 odst.  6 zákona č.  76/1978 Sb., o školských zařízeních,  ve znění  

pozdějších předpisů.“ (Metodický pokyn MŠMT, 2000, s. 1).

Přípravných  tříd  rok  od  roku  přibývalo,  ve  školním  roce  1993/1994  jich  bylo 

pouhých 18, roce 1999/2000 již 114 (Rada vlády pro národnostní menšiny,  online,  cit. 

2018-04-06). 

Ve  školním roce  2000/2001  byly  přípravné  třídy  zřizovány  podle  Metodického 

pokynu  ke  zřizování  přípravných  tříd  pro  děti  se  sociálním  znevýhodněním za  těchto 

podmínek:

 „Za děti  se  sociálním  znevýhodněním se  považují  děti  z  rodinného  prostředí  s  

nízkým sociálně ekonomickým postavením, ohrožené sociálně patologickými jevy,  

azylanti  a  účastníci  řízení  o  udělení  azylu  na  území  České  republiky  podle  

zvláštního zákona. 

 Přípravnou  třídu  může  zřídit  ředitel  základní  školy,  mateřské  školy,  výjimečně  

speciální školy (dále jen “škola”) se souhlasem zřizovatele a školského úřadu; od  

1.1.2001 se souhlasem zřizovatele a orgánu kraje v přenesené působnosti. 

 Přípravná třída může být zřízena při počtu nejméně 10 a nejvíce 15 žáků; výjimky z  

minimálního i maximálního počtu žáků schvaluje zřizovatel školy a školský úřad;  

od 1.1.2001 zřizovatel a orgán kraje v přenesené působnosti. V případě, že počet  

docházejících dětí klesne pod 7, přípravná třída se zruší. 

 Do přípravné třídy jsou zařazovány děti, kterým byl udělen odklad povinné školní  

docházky a u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich  

vývoj, a výjimečně děti pětileté. 

 Příprava  na  plnění  povinné  školní  docházky  se  řídí  metodickým  materiálem  

“Přípravná třída - výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího  

sociokulturního prostředí“  (používat  je  možné i  metodický  materiál  “Přípravná  

třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí“). 

 V přípravné třídě pracuje s dětmi učitel příslušné školy. 

 Ředitel  školy  určí  učitele,  který zpravidla pro každé dítě  vypracuje individuální  

vzdělávací  program (dále jen  “IVP”);  při  jeho vypracování  postupuje obdobně  

jako při zpracování IVP pro děti  se zdravotním postižením.“  (Metodický pokyn 

MŠMT, 2000, s. 1).

21



V roce 2004 byl schválen nový Školský zákon  č.  561/2004 Sb. O předškolním,  

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  podle kterého Přípravné třídy 

byly určeny i  nadále  dětem ze  sociálně  znevýhodněného prostředí  a  dětem,  u  kterých 

zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj (Školský zákon, 2004). 

Vyhláška č. 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a některých náležitostech plnění  

povinné  školní  docházky  stanovuje  nejvyšší  počet  dětí  v  přípravné  třídě  na  15  dětí. 

Můžeme zde také najít vymezený obsah vzdělávání přípravných tříd, který se řídí RVP PV 

a je součástí školního vzdělávacího programu. RVP PV je určen pro vzdělávání dětí od 

3 (2) do 6 (7) let a zde je také určen počet vyučovacích hodin, který je stejný jako pro 

1. ročník základní školy (tj.  18-22 hodin).  Tyto hodiny jsou rozděleny na kratší  časové 

úseky a doporučuje se často střídat činnosti dle potřeby dětí. 

2.2 Aktuální legislativa týkající se přípravných tříd

Přípravné  třídy  jsou  nyní  zřizovány  podle  aktuálního  znění  novely  Školského 

zákona platného od 1.9.2017. „Novela školského zákona provedená zákonem č. 178/2016  

Sb. změnila pravidla pro zařazování dětí do přípravných tříd. Od školního roku 2017/2018  

nově  platí,  že  v přípravné  třídě  základní  školy  se  mohou  vzdělávat  děti,  u  kterých  je  

předpoklad, že zařazení  do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a kterým byl  současně  

povolen odklad povinné školní docházky. Děti, kterým nebyl povolen odklad povinné školní  

docházky,  tedy  nebude  možné  do  přípravné  třídy  základní  školy  zařadit.“  

(MŠMT, online, cit.: 2018-05-08).

K této  změně  došlo  při  zavedení  povinného předškolního  vzdělávání.  Dítě,  pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, tedy dosáhne 5 let před zahájením školního roku, 

se podle  § 34a školského zákona vzdělává ve spádové mateřské škole,  pokud zákonný 

zástupce nezvolí jinou školu nebo jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání. 

Do  přípravných  tříd  jsou  přijímány  pouze  děti  s  uděleným  odkladem  povinné  školní 

docházky.  Tyto  třídy nesuplují  činnost  mateřské školy,  ale  zaměřují  se  na vyrovnávání 

vývoje dítěte, které není zralé pro školní docházku (MŠMT, online, cit.: 2018-05-08).

„Přípravnou třídu je možné zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.  

Pokud  se  do  přípravné  třídy  nepřihlásí  dostatečný  počet  dětí,  může  ředitel  požádat  

zřizovatele o povolení výjimky z nejnižšího počtu dětí podle § 23 odst. 4 školského zákona.  
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Zřizovatel může výjimku povolit za předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací  

činnost  školy  nad  výši  stanovenou  krajským  normativem.“  

(MŠMT, online, cit.: 2018-05-08).

2.3 Role přípravných tříd

Přípravné  třídy  vytvářejí  bezproblémový  přechod  z  mateřské  školy na  základní 

školu pro děti s jakýmkoli znevýhodněním. Odklad povinné školní docházky a zařazení 

dítěte  do  přípravné  třídy  může  napomoci  v  prevenci  školní  neúspěšnosti  dítěte.  Toto 

opatření také může působit preventivně v oblasti dopadů specifických vývojových poruch. 

Neúspěšné začátky v první třídě by totiž mohly vést k ohrožení průběhu dalšího vzdělávání 

a tedy i budoucnosti těchto dětí v životě.

Cílem  přípravných  tříd  je  připravit  žáky  na  vstup  do  první  třídy  a  jejich 

bezproblémového  začlenění  do  vzdělávacího  procesu.  Pedagogové  se  v  těchto  třídách 

mohou více zaměřit na individuální potřeby a konkrétní nedostatky dětí a intenzivně s nimi 

pracovat,  především  díky  menšímu  počtu  dětí  ve  třídě.  Pedagogové  přípravných  tříd 

vytváří vtahy založené na přátelství a spolupráci, dítě motivují a vedou k vlastní aktivitě. 

Posilují jeho sebevědomí a rozvíjejí tvořivost a fantazii. Cílem je také úzce spolupracovat s 

rodinou  a  zapojit  tak  rodiče  či  zákonné  zástupce  do  výchovně  vzdělávacího  procesu 

(RVP PV, 2018).

Dětem je zapotřebí ponechat dostatek času a prostoru, aby se seznámily s novou 

situací a přizpůsobení se školnímu prostředí. Základními aktivitami v přípravných třídách 

jsou organizované činnosti – různé druhy her (didaktické, konstruktivní, soutěživé), učení, 

vycházky,  pracovní,  pohybové,  hudební  a  výtvarné  činnosti.  Důraz  je  kladen  na 

rozumovou  výchovu  (jazyková  a  komunikativní  výchova,  rozvoj  představ  a  rozvoj 

poznání), na rozvíjení zručnosti a praktických dovedností dětí. Děti v přípravných třídách 

nejsou  klasifikovány,  mohou  ale  být  motivovány  pomocí  obrázků,  razítek  či  slovního 

hodnocení. Na konci školního roku jsou děti slovně hodnoceny, aby bylo zaznamenáno, 

s jakým výsledkem dítě ročník absolvovalo (RVP PV, 2018).

Stejně tak jako v mateřské škole je zapotřebí s dětmi v přípravné třídě komunikovat 

o věcech každodenního života, komunikace je základním prostředkem dorozumívání, ale 

tímto  způsobem také  pedagog  předává  žákům jazykový  a  řečový  vzor.  Dále  v  těchto 
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třídách  děti  získávají  základní  společenské  návyky  potřebné  pro  školní  vzdělávání.  V 

přípravné třídě se děti opět setkávají s kolektivem vrstevníků, ve kterém si vytváří  své 

místo. V tomto soužití se učí respektu, spolupráci, vyjádření vlastního názoru, pravidla a 

normy slušného chování, atd.

Ale ani přípravná třída nepřebírá kompletně zodpovědnost za výchovu a vzdělávání 

dětí, stejně tak jako to bylo v mateřské škole a bude během celé školní docházky, pedagog 

musí spolupracovat s rodinou dítěte. Ideální je, když má pedagog možnost seznámit se s 

přirozeným prostředím a rodinným zázemím dítěte. Kruciální je toto například v romské 

komunitě  a  v  rodinách  s  odlišným  mateřským  jazykem  a  odlišnou  kulturou. 

(Gulová a kol., 2007).

2.4 Čtenářská pregramotnost v přípravných třídách

Jak již je výše zmíněno, informace pro tvorbu vzdělávacího obsahu přípravných tříd 

nalezneme v daném Školním vzdělávacím programu, který se řídí Rámcovým vzdělávacím 

programem  pro  předškolní  vzdělávání.  Vzdělávací  program  dané  třídy  pak  vytváří 

konkrétní vyučující. Děti zařazené do přípravných tříd, navzdory nové legislativě, i nyní 

pocházejí spíše z málo podnětného prostředí. A je tedy pravděpodobné, že většina těchto 

dětí se často nesetkává v rodině s knihami a čtenářstvím rodinných příslušníků. V kapitole 

o čtenářské pregramotnosti jsme se již dozvěděli, že tato pregramotnost je velice důležitá 

pro pozdější úspěšné absolvování školní výuky. Proto by se na tuto oblast výuky měl klást 

důraz i v přípravných třídách, tak jako v mateřské škole. Ve třídě by také neměl chybět 

prostor na dramatickou výchovu, která velmi úzce souvisí s čtenářskou gramotností.

Do přípravných tříd jsou často přijímány děti s odlišným mateřským jazykem. Tato 

neznalost českého jazyka je problémem v pochopení základních pojmů a tedy i pokynů ve 

škole. A právě výuka českého jazyka spadá do podpory čtenářské pregramotnosti u dětí 

předškolního věku.  Děti  s  odlišným mateřským jazykem mají  problém v komunikaci  a 

často se u nich setkáváme i s logopedickými vadami. Neschopnost používat český jazyk v 

plném rozsahu souvisí i s myšlením. „Neschopnost myslet ve vyučovacím jazyce může být  

učitelem nesprávně vnímáno jako snížený intelekt dítěte. Přípravné třídy v této souvislosti  

mají nezastupitelné místo, protože nejenže rozvíjí slovní zásobu dětí, ale na konkrétních  

příkladech se jí učí rozumět a prakticky používat.“ (Gulová a kol., 2007, s. 132).

Pedagogové přípravných tříd by pro výuku měli využívat co nejvíce obrázků, díky 
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kterým děti mohou propojovat jazyk s vizuálními podněty. Toto bezesporu pomůže všem 

dětem, ale zejména těm s odlišným mateřským jazykem, které zpočátku školního roku mají 

často problém porozumět.

Přípravné  třídy  by  měly  nabízet  podnětné  prostředí  na  podporu  čtenářské 

pregramotnosti. Stejně jako v mateřských školách by ani zde neměly chybět knihovny s 

dětskými  knihami,  časopisy  a  encyklopediemi,  které  si  žáci  mohou  například  během 

přestávek půjčovat a prohlížet. 
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3 Dítě předškolního věku

Předškolní období je pro dítě, z hlediska rozvoje jazyka, důležitým úsekem života. 

Dítě  v  tomto období  prochází  mnoha důležitými  vývojovými změnami,  jsou to  změny 

psychické,  sociální  i  fyzické.  V  této  kapitole  budeme  charakterizovat  toto  období  a 

zejména se zaměříme na posuzování školní zralosti a v případě odkladu povinné školní 

docházky i nezralosti dítěte.

Předškolní  období  trvá  od  tří  do  šesti  respektive  sedmi  let.  Tato  fáze  života  je 

zakončena nástupem dítěte do základní školy. Vstup do školy je v životě dítěte, a také jeho 

rodiny, jedním z nejdůležitějších mezníků, který znamená pro dítě částečné osamostatnění 

a zvláště příchod nových povinností.

Během tohoto období se výrazně proměňuje tělesná konstituce, rozvíjí se jemná i 

hrubá  motorika,  vyvíjí  se  poznávací  procesy,  paměť,  myšlení  a  fantazie. 

Nejcharakterističtější aktivitou v předškolním období je hra, která všechny tyto procesy 

podporuje a přináší dítěti uspokojení po všech stránkách. 

Dle  nové legislativy jsou  děti  do  přípravných tříd  přijímány pouze  s  odkladem 

povinné  školní  docházky,  proto  bude  v  následujících  podkapitolách  definována  školní 

zralost  a  také  způsob  diagnostiky  nezralosti  dětí,  která  je  hlavním  klíčem  k  odkladu 

povinné školní docházky.

3.1 Školní zralost

Na  tom,  že  každé  dítě  je  jiné  se  bezesporu  shodnou  jak  odborníci,  tak  běžná 

populace.  Děti  stejného  věku  se  mohou  lišit  ve  fyzické  vyspělosti  i  kognitivních 

předpokladech a ještě větší rozdíly můžeme sledovat u dětí různého věku, které nastupují 

do školy ve stejném školním roce. Velké rozdíly mezi dětmi jsou také samozřejmě tvořeny 

rodinným  zázemím  dětí  (míra  podpory,  kvalita  domácí  přípravy,  klima  rodiny,  atd.). 

S těmito odlišnými předpoklady dětí  pro výuku se poté musí  učitel  ve třídě setkávat  a 

nějakým způsobem postupovat s výukou tak, aby to vyhovovalo všem dětem (Bednářová a 

kol., 2010).

U dětí před vstupem do školy také můžeme sledovat specifické rozdíly mezi dětmi, 

které navštěvovaly mateřskou školu či jinou předškolní vzdělávací instituci a dětmi, které 

byly vychovávané až do vstupu do školy v rodinném prostředí. Tyto rozdíly tedy musí být 
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rozpoznány již před vstupem do školní docházky a v případě, že dítě je nezralé na školní 

docházku,  mělo by dostat  odklad povinné školní  docházky.  To je také důvodem přijetí 

dítěte do přípravné třídy. Tento rok v přípravné třídě by pak měl dítěti pomoci vyrovnat 

rozdíly s ostatními dětmi a později tak bezproblémově zvládnout školní docházku. Důležité 

je si uvědomit, že školní zralost není dána pouze geneticky, ale na vývoj dítěte také velmi 

působí výchova a prostředí, ve kterém dítě vyrůstá.

Školní zralost můžeme vymezit jako  „dosažení takového stupně vývoje (v oblasti  

fyzické,  mentální,  emocionálně-sociální),  aby  se  dítě  bylo  schopno bez  obtíží  zúčastnit  

výchovně-vzdělávacího  procesu;  nebo  alespoň  bez  větších  obtíží,  nejlépe  s  radostí  a  

dychtivostí.“ (Bednářová a kol., 2010, s. 2).

U některých autorů se také můžeme setkat s termínem školní připravenost, která na 

rozdíl  od  školní  zralosti,  postihuje  spíše  úroveň  předškolní  připravenosti  ve  smyslu 

schopností a působení sociálního prostředí a výchovy, kdy tedy závisí nejvíce na rodině a 

předškolním zařízení. Zatímco školní zralost se spíše vztahuje na funkce zrání (Zelinková, 

2007).

„Školní zralost je jedním z předpokladů přijatelného zvládnutí role školáka. Jde  

především o určitou úroveň zralosti CNS (Centrální nervové soustavy), která se projevuje  

změnou celkové reaktivity  dítěte,  zvýšenou odolností  k  zátěži  a  schopností  koncentrace  

pozornosti.“ (Vágnerová, 2000, s. 146). 

Školní  zralost  může  být  také  chápána  jako  „způsobilost  dítěte  začlenit  se  do  

školního  vyučování,  která  vychází  ze  vztahu  jeho  fyzických,  zdravotních  a  mentálních  

předpokladů, tj. z kvality myšlenkových operací, úrovně vyjadřování, schopnosti soustředit  

se s aktivní pozorností a odpovídajícím reagováním.“ (Koťátková, 2014, s. 139). 

V souvislosti se školní zralostí jsou nejčastěji uváděné tyto tři složky, které budeme 

dále rozvíjet i v dalších podkapitolách. Tyto složky můžeme samozřejmě oddělit teoreticky, 

ale jinak se velice úzce prolínají. Jsou to složky:

 fyzická  (tělesná)  zralost  –  zdravotní  stav  a  fyzická  kondice  dítěte,  vzrůst,  ale  i 

ovládnutí biologických potřeb (toaleta, pití, jídlo)

 psychická zralost – kapacita paměti, komunikační dovednosti, udržení pozornosti

 sociální  a  emocionální  zralost  –  odloučení  od  rodiny,  začlenění  do  vrstevnické 

skupiny, plnění nové sociální role ve školním prostředí,  komunikace s autoritou 

(Kropáčková, 2008).
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3.1.1 Fyzická (tělesná) zralost

V dnešní  době je  zapotřebí  dbát  na  správný tělesný vývoj  a  dávat  si  pozor  na 

dostatečnou míru pohybu, a to zejména ve velkých městech, kde děti přirozeně tráví venku 

čím dál tím méně času. Dítě předškolního období je zvídavé, vyžaduje hodně pohybu, rádo 

dospělým  pomáhá  při  domácích  a  každodenních  činnostech  činnostech.  Všechny  tyto 

činnosti jsou velice důležité pro přirozený tělesný vývoj dítěte. 

Tělesná nezralost dítěte, která může souviset se špatnou nervosvalovou koordinací, 

může být důvodem k odkladu školní docházky a přijetí do přípravné třídy. V přípravné 

třídě  se  pak  u  tohoto  dítěte  pedagog  zaměří  na  koordinaci  zraku  a  ruky  za  pomoci 

grafomotorických a senzomotorických cvičení (Bednářová a kol., 2017).

Nejen  z  hlediska  pohybu  je  také  potřeba  dávat  pozor,  aby  děti,  a  zvláště  děti 

předškolního období,  netrávily  příliš  mnoho času  u  technologií,  které  jsou  každodenní 

součástí  našeho života.  Děti  v současné době u televize,  počítače,  tabletu či  mobilního 

telefonu tráví čím dál tím více času a dospělí si tím často ulehčují výchovu a snaží se za 

pomoci těchto technologií dítě zabavit, namísto toho, aby s nimi trávili volný čas raději 

venku v přírodě.  Dítě je prostřednictvím technologie obklopováno obrovskou nabídkou 

aktivit,  ale  jen  minimem možností  motorického  vývoje.  V moderním životě  převažují 

pasivní  aktivity,  které  přinášejí  nešikovnost  v  motorických  úkonech,  ale  i  v  mluvení 

(Kutálková, 2014).

Fyzickou (tělesnou) zralost posuzuje především pediatr během předškolní zdravotní 

prohlídky. Mezi hlavní kritéria je zařazena výška a váha dítěte, posouzení hrubé a jemné 

motoriky, zralost centrálního nervového systému a také celkové zdraví dítěte. Mělo by se 

brát  v  úvahu  i  to,  pokud např.  bylo  dítě  předčasně  narozené,  trpí  často  nemocemi,  je 

chronicky nemocné.  Tyto  děti  mívají  oslabený  imunitní  systém a  častá  nemocnost  by 

mohla narušit plynulou adaptaci na změnu prostředí, navazování nových vztahů a zapojení 

se do kolektivu třídy.  Častá absence ve škole by také u dítěte narušila plynulou výuku 

(Bednářová a kol., 2010).

Vedle hrubé motoriky, kterou můžeme rozvíjet běžnými činnostmi, jako je chůze, 

běh, skákání, lezení, házení, hry s míčem nebo plavání, je také důležité neopomíjet rozvoj 

jemné motoriky, která se týká hlavně obratnosti rukou a mluvidel.  „Vývoj obou skupin  

svalů je vzájemně velmi úzce provázán. Není náhodou, že dítě obyčejně řekne první slovo v  
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době, kdy začíná chodit a nápadně šikovněji manipulovat s předměty a začíná více mluvit a  

přesněji artikulovat v době, kdy začíná kreslit.“ (Kutálková, 2014, s. 26).

Rozvoj  motoriky  a  potažmo  grafomotoriky  pak  také  velice  úzce  souvisí  s 

čtenářskou  gramotností.  Děti  za  pomoci  pohybu,  například  při  kreslení,  rozvíjí  také 

myšlení,  fantazii  a  představivost.  V předškolním období  je  zapotřebí  dbát  na  správné 

držení  tužky,  na  vhodné psací  a  kreslící  potřeby a  na  polohu dítěte  při  činnosti.  Toto 

všechno později dítěti napomáhá ve školní výuce při psaní, čtení a i jiných předmětech 

(Tomášková, 2015).

3.1.2 Psychická zralost

Vstup do školy je  v  životě dítěte  velkou událostí.  Tato  změna představuje  také 

značnou zátěž na psychiku, a proto dítě potřebuje být přiměřeně psychicky vyspělé. Jelikož 

je  každá  osobnost  jedinečná,  je  potřeba  na  ni  nahlížet  komplexně,  abychom dokázali 

zohlednit všechny známé aspekty. Z velké části je psychická zralost ovlivněna geneticky, 

ale velkou roli  zde také hraje vývoj dítěte a výchova, a to především rodinná a dále i 

výchova v mateřské škole. Tradičně můžeme sledovat opožděnou psychickou zralost u dětí 

vychovávaných v celodenní ústavní péči (Čížková, 2005). 

Do  oblasti  psychické  školní  zralosti  můžeme  zahrnout  kognitivní  (rozumovou) 

stránku a smyslové vnímání a práceschopnost neboli pracovní předpoklady. 

Pro  psychickou  zralost  je  důležitý  dostatečný  stupeň  vývoje  centrální  nervové 

soustavy.  Kognitivní funkce jsou velice důležité pro budoucí zvládání trivia (čtení, psaní, 

počítání).  K  této  oblasti  můžeme  zahrnout  následující  schopnosti:  řeč,  myšlení, 

vizuomotorika  a  grafomotorika,  zrakové  vnímání,  sluchové  vnímání,  vnímání  času  a 

prostoru a základní matematické představy (Bednářová a kol., 2010).

Komunikační schopnosti by měly být dostatečně rozvinuté, protože dítě ve škole 

potřebuje mluvenému slovu dobře rozumět nejen pro správné zvládání školních povinností, 

ale také pro komunikaci se spolužáky a pro vyjádření vlastního názoru a potřeb. Pokud dítě 

zaostává ve vývoji řeči (ve slovní zásobě či výslovnosti) je důležité vyhledat logopeda, 

který provede diagnostiku a včas zahájí nápravu (Bednářová a kol., 2010).

Řeč  velice  úzce  souvisí  s  myšlením.  „Myšlení  člověku  umožňuje  předvídat  a  

plánovat  jeho  činnost,  tvořivě  měnit  skutečnost,  pomáhá nám orientovat  se  v  různých  
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situacích, ulehčuje řešení problémových situací, zkvalitňuje život a pomáhá chápat různé  

přírodní zákonitosti. Pomocí myšlení dítě chápe souvislosti.“ (Tomášková, 2015, s. 93).

Během  předškolního  období  se  myšlení  intenzivně  rozvíjí  a  dítěti  se  aktivně 

zvyšuje slovní zásoba. V tomto období se také rozvíjí základní myšlenkové operace jako je 

analýza (rozklad celku na části), syntéza (sjednocování, skládání hlásek do slabik a slabik 

do slov), srovnávání (hledání rozdílů a shod) a zobecňování. Všechny tyto operace pak 

souvisí se čtenářskou pregramotností (Tomášková, 2015). 

Pro vývoj řeči je také důležité sluchové vnímání. Při nedostatečném vývoji sluchu 

mohou nastat ve škole problémy ve čtení, psaní a schopnosti zapamatování si. Sluchové 

vnímání  můžeme  v  předškolním  období  rozvíjet  pomocí  čtení  pohádek,  vyprávěním, 

básničkami  a   písničkami,  rozeznáváním zvuků  a  později  také  vytleskáváním slabik  a 

rozpoznáváním první hlásky ve slově (Bednářová a kol., 2010).

Další složkovou kognitivní zralosti je také zrakové vnímání, které je důležité pro 

výuku čtení a psaní, ve smyslu rozpoznávání písmen, čísel a také tvarů. Pro mnohé je zrak 

nejdůležitějším smyslem pro poznávání světa. Zdravé dítě vnímá zrakem až 90% všech 

vjemů.  Dítě  učíme  rozlišovat  barvy  a  tvary,  hledat  shody  a  rozdíly  a  také  správně 

pohybovat očima. Důležitá ve vztahu ke čtení je také zraková paměť. Proto se doporučuje 

v  předškolních  zařízeních  využívat  dostatečné  množství  obrazových  materiálů 

(Tomášková, 2015).

Díky sluchu a zraku se člověk také orientuje v prostoru, vnímá své okolí a pozoruje 

souvislosti.  Dítě  v  před  nástupem do školy musí  zvládat  rozlišovat  jednoduché  pojmy 

nahoře-dole, vpředu-vzadu, vlevo-vpravo a postupně také pojmy jako blízko, daleko, nad, 

pod, vedle, mezi, první, poslední, atd. (Bednářová a kol., 2010).

V dnešní době je zapotřebí dávat pozor na nadbytek smyslových informací všeho 

druhu, které se k dětem dostávají z televize, mobilních telefonů a jiných technologií. Dítě 

není  schopné  všechny  tyto  informace  zpracovat  a  přijímá  je  spíše  pasivně  a  neustálé 

podněty mohou u dítěte snižovat schopnost soustředění a smyslovou plochost. 

„Dnešní dítě slyší a dívá se, ale až příliš často neposlouchá a nevidí. Absorbuje  

spoustu informací, pasivní slovní zásoba je obrovská, ale výsledek snahy slova používat  

vypadá často jako komentář v bublinkách ke komiksovému seriálu. Děti se jen málokdy  

mohou přirozeným vývojem naučit odlišit důležité od nepodstatného, a později se proto  

neumějí úsporně učit.“ (Kutálková, 2014, s. 90).
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Není ale řešením striktně odmítnout veškerou technologii,  dítě se v tomto světě 

musí naučit žít, ale rodiče a pedagogové by jim měli pomáhat využívat klady a potlačovat 

její zápory.  Dospělí  by měli jít  dětem příkladem a mobilní telefon nahradit knihou, při 

komunikaci se dívat druhému do očí, při práci s počítačem dítěti ukázat, že nám může v 

mnoha případech pomoci, ale na druhou stranu i uškodit. Vždy je důležité o všech těchto 

činnostech s dětmi mluvit a vysvětlovat jim všechny situace.

Pro plné využití mentálních předpokladů, potřebuje dítě mít zájem a chuť poznávat 

nové věci. Práceschopnost a pracovní předpoklady závisí na vyzrálosti centrální nervové 

soustavy, ale také na výchově a zralosti osobnosti. Dítě musí umět respektovat pravidla, 

být  samostatné,  aby  dokázalo  se  samo  připravovat  z  hodiny  na  hodinu.  Důležitou 

schopností je také koncentrace a udržení pozornosti nejen u činností, které ho baví, ale také 

u těch, které ho příliš netěší, ale dostal je za úkol (Bednářová a kol., 2010).

3.1.3 Sociální a emocionální zralost

Pro  bezproblémový  vstup  do  povinné  školní  docházky  je  zapotřebí  přiměřeně 

vyzrálá  osobnost  dítěte,  emoční  stabilita,  schopnost  sebeovládání  a  také  odolnost  vůči 

neúspěchu a nezdaru. Kromě emocionální vyzrálosti  je také důležitá sociální vyspělost, 

aby se  dítě  dokázalo  odpoutat  od  rodiny a  respektovat  cizí  autoritu.  Dítě  vstupuje  do 

nových sociálních rolí žáka a spolužáka, bude navazovat nové kontakty a vztahy. Musí být 

schopno respektovat druhé, spolupracovat s nimi a chovat se slušně a ukázněně. 

Emocionální zralostí můžeme také rozumět přiměřenou kontrolu citů a impulzů a 

schopnost být mimo rodinné prostředí v kolektivu spolužáků a zastávat novou roli žáka. 

Složky emoční inteligence se rozvíjí zejména v raném dětství (Spáčilová, 2009).

Sociálně  zralé  dítě  by  mělo  bez  problému  zvládnout  odloučení  od  rodiny,  být 

samostatné, dokázat se orientovat v novém prostředí a prostoru školy a také se dokázat 

začlenit do nového kolektivu a navazovat kamarádské vztahy. Dítě si musí umět poradit s 

novými  situacemi.  Dále  by měla  být  u  dítěte  rozvinutá  empatie,  mělo  by umět  půjčit 

ostatním dětem např. psací potřeby, pastelky, ale také druhé povzbudit a pomoci jim.

3.2 Odklad povinné školní docházky

Pokud je dítěti v některé z výše uvedených oblastí diagnostikována nezralost,  je 

zapotřebí zvážit odklad povinné školní docházky, který je také předpokladem pro přijetí 
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žáka do přípravné třídy. „Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o  

to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle  

§ 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud  

je  žádost  doložena  doporučujícím  posouzením  příslušného  školského  poradenského  

zařízení,  a  odborného  lékaře  nebo  klinického  psychologa.  Začátek  povinné  školní  

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.“ 

(Školský zákon, online, cit.: 2018-05-08).

Při odkladu povinné školní docházky je zapotřebí rozhodovat velice uváženě a na 

základě zkušeností. Odklad školní docházky neznamená selhání ani dítěte, ani rodičů, ani 

mateřské  školy.  Může  se  jednat  o  děti  zdravotně  oslabené,  s  významným opožděním 

kognitivního vývoje, děti nezralé v oblasti emocionálně – sociální nebo děti nezralé tělesně 

či  duševně.  Vždy je  ale  zapotřebí  brát  ohled  na  konkrétní  dítě  a  důsledně zvážit,  zda 

odložením školní docházky dítěti opravdu pomůžeme. 

Děti s odloženou školní docházkou mohou buď dále pokračovat ve vzdělávání v 

mateřské škole nebo využít přípravných tříd při základních školách. V mateřské škole by 

ovšem tyto děti měly mít individuální vzdělávací plán a pedagogové by se měli zaměřit na 

individuální potřeby s ohledem na školní požadavky a vyrovnání vývoje dítěte. Dítě by se 

v  mateřské  škole  nemělo  nudit  a  mělo  by  dostávat  přiměřené  impulzy  k  rozvoji 

smyslových  a  mentálních  funkcí.  Zejména  je  důležité  ho  dostatečně  rozvíjet  v  těch 

oblastech, v nichž byla diagnostikována nezralost.  Je zapotřebí odklad školní docházky 

chápat  jako  preventivní  opatření  před  případným  školním  selháním  nezralých  dětí 

(Kropáčková, 2008). 

Ve  školském  zákoně  v  §  37,  odst.  3 najdeme  podmínky,  které  mohou  vést  k 

dodatečnému odkladu školní docházky. „Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné  

školní  docházky  projeví  nedostatečná  tělesná nebo duševní  vyspělost  k  plnění  povinné  

školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v  

průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na  

následující školní rok.“ (Školský zákon, online, cit.: 2018-05-08).

Tato varianta se ale jeví pro dítě jako velice nevhodná, jelikož dítě, které přechází 

ze školního prostředí zpět do mateřské školy vystavujeme velkému stresu. Vhodnější tedy 

může být doporučení ředitele školy přeřadit dítě do přípravné třídy základní školy (pokud 
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touto třídou škola disponuje). Dítě tak fyzicky bude stále docházet do základní školy a 

zmírní to tak jeho pocit neúspěchu.

Každý  rodič  by  měl  včas  zvážit,  zda  jeho  dítě  nebude  mít  problém ve  školní 

docházce.  Měl  by  dítě  podporovat  a  nehledat  u  něj  nedostatky  a  zejména  ho  školní 

docházkou nestrašit.  Při  jakýchkoli  pochybnostech by se měl  rodič předškolního dítěte 

obrátit na odborníky, jimiž jsou pedagogové, lékaři či psychologové a poradit se s nimi, 

jaká je nejlepší možnost pro jeho dítě. Při špatné adaptaci dítěte v první třídě může být dítě 

nesoustředěné,  plačtivé,  nespokojené  či  úzkostlivé.  Můžeme  u  něj  ale  také  sledovat 

psychosomatické  příznaky jako  tiky,  bolesti  hlavy,  bolesti  břicha,  zvracení,  nespavost, 

nechutenství, atp. Těmto příznakům bychom tedy měli předcházet tím, že včas vyhledáme 

odbornou pomoc a pokud je dítě nezralé,  zažádáme o odklad povinné školní docházky 

(Bednářová a kol., 2010).

3.3 Další opatření ke zlepšení či nápravě školní nepřipravenosti

Mimo odkladu školní docházky také můžeme zvážit jiná opatření, která napomohou 

ke zlepšení či nápravě školní nepřipravenosti. Při časné diagnostice školní nepřipravenosti 

můžeme za pomoci těchto opatření předejít odkladu školní docházky nebo neúspěšnému 

vstupu do první třídy.

Mezi tyto opatření patří:

 Individuální náprava – individuálně se může věnovat dítěti jak rodič, tak pedagog 

předškolního zařízení  a  pomoci  dítěti  v  těch  oblastech,  kde doporučil  odborník 

(př. speciální pedagog, pediatr).

 Stimulační a reedukační programy – jde o cílené řízené učení, které se zaměřuje na 

oblast  s  vývojovým  deficitem  (např.  cvičení  pozornosti,  prostorová  orientace, 

grafomotorika. I v tomto případě je zapotřebí spolupráce mezi rodiči, pedagogy a 

psychologem dítěte.

 Systematické rodinné poradenství – tato terapie zahrnuje všechny členy rodiny a 

pomáhá jí  vypořádat  se  s  důležitým problémem,  v tomto případě  s  vývojovým 

deficitem předškolního dítěte, a učí všechny členy se s tímto problémem vypořádat 

a předejít tak dalším (Doležalová, 2012).
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V přípravných třídách se tedy setkají učitelé s žáky s diagnostikovaným odkladem 

povinné  školní  docházky  na  základě  řádného  vyšetření.  Často  jsou  mezi  tyto  žáky 

zařazovány  děti  s  odlišným  mateřským  jazykem,  děti  s  poruchou  pozornosti,  děti  s 

mentálním či jiným druhem postižení, atd. 

Cílem  těchto  tříd  je  připravovat  tyto  znevýhodněné  děti  na  budoucí  školní 

docházku,  začleňovat  je  do  běžné  společnosti  a  předcházet  tak  u  nich  případným 

neúspěchům  ve  školní  docházce.  V  těchto  třídách  mají  žáci  možnost  se  pozvolně 

seznamovat s režimem školy, s kolektivem stejně starých dětí a s povinnostmi, které škola 

přináší. Pedagogové těchto tříd se musí zaměřit na požadavky jednotlivých žáků, aby co 

nejvíce  každému z  nich  pomohl  a  vhodnými  metodami  u  svých žáků  vyrovnal  školní 

nepřipravenost.
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4. Podpora čtenářské pregramotnosti v přípravných třídách

Teoretická  část  této  diplomové  práce  byla  věnována  čtenářské  pregramotnosti, 

obecné definici přípravných tříd a také diagnostice školní zralosti, která souvisí odkladem 

školní docházky a tedy i přijímáním dětí do přípravných tříd základních škol. 

Výzkumné šetření bylo zaměřeno na pedagogy přípravných tříd a jejich zkušenosti 

s výukou čtenářské pregramotnosti. Cílem bylo zjistit, jaké metody a postupy při výuce na 

podporu čtenářské pregramotnosti používají s ohledem na specifika své třídy, s kterými 

organizacemi  či  odborníky  nejvíce  spolupracují  a  jaké  používají  v  této  problematice 

pomůcky.

4.1 Metodologie výzkumného šetření

Pro  zpracování  této  práce  byla  použita  metoda  kvalitativního  výzkumu formou 

polostrukturovaného  rozhovoru.  Byly  definovány  čtyři  výzkumné  otázky,  které  byly 

členěny  na  další  upřesňující  otázky.  Seznam  předem  připravených  otázek,  které  byly 

pokládány  respondentům, je součástí této práce jako Příloha 1. Každý z rozhovorů byl 

doplňován odlišnými otázkami, aby byli pedagogové vždy co nejvíce navedeni na téma 

podpory čtenářské pregramotnosti. Rozhovory byly uskutečněné s pedagogy přípravných 

tříd. Jeden z rozhovorů,  přepsán metodou selektivního protokolu,  je součástí  této práce 

jako Příloha 2. 

Při  setkání  byli  respondenti  vždy seznámeni  s  tématem této  diplomové práce  a 

cílem výzkumu.  Byly  jim představeny výzkumné  otázky a  přibližná  délka  rozhovoru. 

Učitelé  byli  požádáni  o  souhlas  s  nahráváním  a  interpretací  dat  s  upozorněním  na 

anonymitu, která bude dodržena v textu práce, s použitím číselného rozlišení jednotlivých 

učitelů  (Př.  Uč.1  -  Uč.  9).  Před  zaměřením  se  na  výzkumné  otázky  byly  vždy 

respondentům položeny otázky zjišťující jejich vzdělání a délku pedagogické praxe a praxe 

v přípravné třídě.  V rámci  vzdělání  byla  také  zjišťována příprava učitelů  zaměřená na 

čtenářskou pregramotnost. 

4.2 Popis výzkumného vzorku

Rozhovory pro tuto diplomovou práci byly provedeny v druhém pololetí školního 
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roku  2017/2018  a  týkaly  se  tedy  přípravných  tříd  tohoto  roku.  Přípravné  třídy  byly 

vybírány ze seznamu fakultních škol Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Jelikož se v 

přípravné  třídě  jedná  o  práci  s  mladšími  dětmi  je  toto  povolání  vyhledáváno zejména 

pedagogy ženského pohlaví. I v našem výzkumném šetření byly tedy rozhovory vedeny 

pouze  s  učitelkami.  Pedagožky  byly  kontaktovány  elektronickou  poštou.  Z  patnácti 

oslovených  učitelek  jich  devět  kladně  odpovědělo  a  s  nimi  byly  následně  provedeny 

rozhovory použité do této práce. Dva z těchto rozhovorů proběhly elektronickou formou, 

neboť tyto oslovené učitelky byly příliš zaneprázdněny nadcházejícím koncem školního 

roku a s ním spojených povinností a nebylo tedy možné se s nimi sejít osobně. Ostatní 

rozhovory proběhly klasickou formou a některé z nich byly vedeny přímo v přípravné 

třídě, kde bylo možné sledovat i činnost pedagogů a žáků. Pro tuto práci tedy bylo možné 

čerpat  i  z  přímého pozorování  vyučujících  při  jejich  vlastní  práci  s  žáky.  Učitelky do 

sledované výuky zahrnuly pro ně typické činnosti na podporu čtenářské pregramotnosti, 

které s žáky mají vyzkoušené. 

4.2.1 Respondentky

Zde  se  zaměříme  na  podrobný  popis  dat  týkajících  se  vzdělání  a  praxe 

dotazovaných učitelek. Zaměříme se i na připravenost k výuce čtenářské pregramotnosti a 

specifika této práce. 

Výzkumného  šetření  se  zúčastnilo  9  učitelek.  8  z  9  dotazovaných  učitelek 

absolvovalo  střední  pedagogickou  školu,  o  které  často  říkaly,  že  jim  dala  dostatek 

vědomostí  a  zkušeností,  a  to  zejména v pedagogické praxi,  která  je  v  učitelství  velice 

důležitá. 

Uč. 5: „Já jsem chodila na střední pedagogickou, kde jsme trávili hodně času  

na praxích, a to mi dalo opravdu hodně. Tam jsme viděli, jak všechno funguje  

a hlavně jsme si to i sami vyzkoušeli, co nás baví a co nám jde. Tam jsem  

právě i viděla, jak učitelky pracují s knížkama ve školce a hrozně se mi líbilo,  

že ty děti si sami chodí pro knížky a prohlížejí si je i třeba v rámci volné hry.“

6  z  9  učitelek  má  vysokoškolské  vzdělání,  a  jedna  z  dotazovaných  si  ho  nyní 

dodělává. Mezi vzděláním těchto učitelek je Učitelství pro mateřské školy (2 učitelky), 

Speciální pedagogika (3 učitelky) a Vychovatelství (2 učitelky). Jedna z dotazovaných má 
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vystudovanou Vyšší odbornou školu pedagogickou. 

Všechny z respondentek uvedly, že si hledají i  další kurzy např. z celoživotního 

vzdělávání, které jim napomáhají ve vlastní výuce. Některé z absolvovaných kurzů byly 

dokonce zaměřené i na čtenářskou pregramotnost.

Uč. 3:  „Určitě, mám spoustu uplně jiných kurzů. Ale to vzdělání je strašně  

důležitý. To prostě vidím až teď. Já jsem se rozhodla si dodělat místo klasický  

vysoký školy, že jsem nechtěla učit klasicky, tak jsem si právě hledala a našla  

jsem si to montessori, což jako jsem vystudovala normální alternativní směr,  

jenomže nemůžu používat titul no. Ale tak to bylo super.“

Táž  respondentka  dále  uvádí,  že  právě  montessori  pomůcky používá  při  výuce 

čtenářské pregramotnosti a z tohoto kurzu aplikuje do výuky mnoho nabytých vědomostí.

Celková  délka  praxe  oslovených  učitelek  byla  různorodá.  Přehledné  rozložení 

celkové  délky praxe  a  praxe  v  přípravné  třídě  můžeme vidět  v  tabulce  č.  1.  Žádná z 

dotazovaných učitelek nezačala svou praxi v přípravné třídě. Jako předchozí pracoviště 

často uváděly mateřské školy, učitelství na prvním stupni základní školy nebo ve školních 

družinách.

Tabulka č. 1 

Učitelka Celková délka praxe (v letech) Délka praxe v přípravné třídě 

(v letech)

č. 1 20 5

č. 2 15 2

č. 3 25 15

č. 4 10 3

č. 5 15 5

č. 6 7 1

č. 7 5 2

č. 8 12 4

č. 9 6 2

Doba praxe ve školství se u respondentek liší. Ve většině případů se jedná o praxi 

delší deseti let, pouze tři respondentky mají celkovou praxi kratší (5-7 let), a právě tyto 
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učitelky mají  i nejkratší  praxi v přípravných třídách (1-2 roky).  V průměru se jedná o 

celkovou praxi dlouhou 12,77  roku. Většina respondentek učí v přípravné třídě 1-5 let, s 

výjimkou jedné paní učitelky, která je v přípravné třídě na dané škole od počátku jejího 

založení, a tedy 15 let.

Uč. 7:  „Tady učím dva roky a předtím jsem byla v mateřině,  ale tohle mi  

vyhovuje víc, že s těma dětma už více pracuju. V té školce to bylo hodně o  

hraní, byla jsem v soukromé, takže tam ty děti byly hodně malé, tak 2 až 4  

roky  maximálně.  Chtěla  jsem  poznat  zase  něco  jinýho,  tak  mě  napadla  

přípravka a opravdu mě to hrozně baví. Tak jsem spokojená.“

Všechny  učitelky  uváděly,  že  je  práce  v  přípravné  třídě  baví,  často  přešly  do 

přípravné třídy z mateřských škol nebo družin, kde pro ně byla práce příliš zaměřená na 

hru a nejednalo se o výuku. Některé učitelky se do přípravných tříd dostaly z prvního 

stupně, kde zase málo uplatňovaly své vědomosti ze speciální pedagogiky. 

Důležitým tématem, které nebylo zahrnuto mezi výzkumné otázky, je příprava k 

tomuto povolání obecně a specificky k výuce čtenářské pregramotnosti. Jaké zdroje tedy 

využívají?  Všechny  paní  učitelky  v  rozhovoru  uvedly,  že  při  studiu  se  se  čtenářskou 

pregramotností  u  dětí  předškolního věku příliš  nesetkaly.  Potřebné vědomosti  získávají 

často  od  svých  kolegů  na  škole,  kde  působí.  Často  učitelky  čerpají  ze  své  předchozí 

pedagogické praxe. A v neposlední řadě si o tomto tématu často zjišťují informace samy či 

na seminářích zaměřených na čtenářskou pregramotnost.

Uč. 2: „Mě třeba číst hrozně baví, takže se o tohle téma dost zajímám a loni  

jsem byla na kurzu čtenářské gramotnosti u doktorky Doležalové a z toho  

teda čerpám hodně. Učili jsme se tam různý metody, který jsou vhodný právě  

pro děti předškolního věku a to si myslim, že mi dalo hodně. Všechno jsme si  

tam  s  ostatníma  rovnou  zkoušeli,  takže  si  to  člověk  zažil  a  tim  si  to  i  

zapamatuje.“

4.3 Cíl výzkumného šetření

Cílem  praktické  části  diplomové  práce  bylo  popsat  zkušenosti  pedagogů 

přípravných  tříd  s  rozvojem  čtenářské  pregramotnosti  žáků.  Zjišťovali  jsme,  jakým 

způsobem oslovené učitelky podporují čtenářskou pregramotnost, jaké používají metody a 
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postupy při  výuce,  zda spolupracují  s  dalšími organizacemi či  s  dalšími odborníky a s 

jakými pomůckami pracují při výuce.

4.4 Výzkumné otázky

Hlavním cílem diplomové práce, jak už je výše zmíněno, je zmapování zkušeností 

učitelek přípravných tříd s podporou čtenářské pregramotnosti. Na základě tohoto cíle byly 

stanoveny  následující  výzkumné  otázky,  které  byly  v  rozhovorech  doplněny  dalšími 

podotázkami.

1. Jaké děti navštěvují Vaši přípravnou třídu?

2. Jaké  metody  a  postupy  uplatňujete  při  výuce  se  zaměřením  na  čtenářskou 

pregramotnost? 

3. S  jakými  spolupracujete  odborníky  či  organizacemi   podporující  čtenářskou 

pregramotnost?

4. Jaké pomůcky používáte při výuce čtenářské pregramotnosti?

4.5 Prezentace dat

V této kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření. Budeme se držet 

výzkumných otázek a analyzujeme s nimi související podotázky.

4.5.1 Žáci daných přípravných tříd

V této výzkumné otázce jsme se zaměřili  na populaci  daných přípravných tříd. 

Respondentky popsaly,  jací  žáci  navštěvují  jejich třídy,  jakým způsobem komunikují  a 

spolupracují s rodiči žáků, jak kvalitní je domácí příprava samotných žáků na výuku. Též 

jsme zjišťovali, jaká je u žáků podpora z rodiny, a to jak obecně, tak vzhledem ke čtenářské 

pregramotnosti.  Dále jsme se tázali,  jaké měly děti předchozí zkušenosti s předškolním 

zařízením.

Ve zkoumaných přípravných třídách se pouze s jednou výjimkou vždy jedná o žáky 

s  odkladem  povinné  školní  docházky.  Tuto  výjimku  udělil  žákovi  ředitel  školy  s 

předpokladem, že žák bude mít odklad povinné školní docházky další rok a bude tedy moci 

navštěvovat danou přípravnou třídu dva roky za sebou a to mu pomůže se lépe připravit na 
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výuku na prvním stupni základní školy. Podle ředitele dané školy se jedná o výjimku ve 

prospěch žáka. Žák letos opravdu dostal odklad povinné školní docházky a příští rok tedy 

nastoupí opět do stejné přípravné třídy, ale v novém kolektivu žáků.

Vzhledem k tématu diplomové práce nebylo zapotřebí zjišťovat přesné rozložení 

každé třídy, zda se jedná o chlapce či dívky, o žáky cizince, o žáky ze sociálně slabšího 

prostředí, o žáky s nějakým druhem postižení, atd. Tyto informace uvádíme zejména pro 

dokreslení  situací  a  vysvětlení  některých  konkrétních  případů.  Snažili  jsme  se  také 

zmapovat různé skupiny žáků a s nimi spojené problémy ve výuce a čtenářské gramotnosti.

V  přípravných  třídách  často  bývá  mnoho  dětí  cizinců,  kteří  mají  problémy  s 

komunikací v českém jazyce,  často se jedná o děti,  u kterých se projevují  logopedické 

vady. Dále jsou v těchto třídách děti  s poruchou autistického spektra, děti s mentálním 

postižením, děti s problémy v socializaci, děti s poruchou pozornosti a také děti ze sociálně 

znevýhodněných rodin.

Uč. 6: „Ve třídě mám 19 dětí, škola využila všechny možné výjimky, aby byla  

naplněná maximální kapacita. Z toho teda pouze 4 děvčata. Tak je to hodně  

klučičí třída, což je taky hodně nezvyklé. A mám tady několik cizinců, několik  

dětí  ze  sociálně  slabších  rodin  a  vlastně  všechny  děti  s  odkladem  školní  

docházky. Žádné dítě s postižením ve třídě nemám.“

Jako problém často učitelky uváděly právě původ žáků ze sociálně slabších rodin, 

kde mají děti často méně podnětů ke komunikaci a často se tak u těchto dětí projevují 

logopedické vady. Tyto děti často nejsou schopné vyjádřit svůj názor a komunikovat na 

úrovni přiměřené věku a situaci. S těmito rodinami často bývá problematická i komunikace 

a s tím spojená kooperace v domácí přípravě. 

Uč. 7:  „Já jsem třeba zvyklá z mateřské školy, že tam jsem mluvila s rodiči  

každý den a hlavně v té soukromé sféře se ty rodiče o děti hodně zajímali.  

Tady já  se s  některými rodiči  za celý  rok potkám jen párkrát,  a  to  někdy  

nepřijdou  ani  na  třídní  schůzky,  a  to  jsou  právě  většinou  ty,  co  by  bylo  

potřeba, aby přišli. Že ty jejich děti mají zrovna nějaký problémy a oni se o to  

moc  nezajímají.  No  a  právě  často  jsou  to  ty  rodiny  ze  sociálně  slabších  

vrstev.“

Problematickou skupinou jsou také děti cizinci, kdy je ke komunikaci s rodiči často 
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zapotřebí tlumočníků či alternativních komunikačních prostředků. Učitelky často hledají i 

jiné  odborníky  na  spolupráci  s  cizinci,  uváděly  zejména  organizaci  Meta,  o.p.s.  a 

společnost Člověk v tísni.

Uč. 3:  „Ti, co vůbec nejsou schopní komunikace, tak hledáme tlumočníka.  

Oni existujou docela. Musím říct, že to funguje, dobrovolníci, kteří chodí do  

škol s rodičema a tlumočí.  (...)  Ve třídě mám Gruzii,  Bělorusko, Ukrajinu,  

Rusko, Vietnam, Srbsko, ale jenom ten Vietnam teda, to já vůbec neznám.  

Když rodiče neumí,  tak to je těžký.  Protože naše škola je v tom programu  

Člověka v tísni a ten program je rozsáhlej a musím říct, že je super. Je to  

několik seminářů právě o cizincích a souvisí s tím třeba, že byl i seminář  

filozofie pro děti a hodně tam pořád dokola opakují takové jakoby zásady v tý  

komunikaci,  takže  už  tady  mám tabulky  piktogramů,  takže  v  nouzi  prostě  

třeba ta vietnamská maminka, která vůbec nemluví, tak tam má třeba jídelnu,  

že jsme si spolu určily piktogramy, takže když mi chce něco říct, tak použije ty  

piktogramy.“ 

Pokud jde o připravenost žáků ke čtenářské pregramotnosti z domácího prostředí, 

učitelky často uvádí, že žáci nejsou z domova zvyklí ani na běžnou komunikaci ani na 

práci  s  knihou.  Často  uváděly,  že  rodiče  doma dětem nečtou  ani  před  spaním ani  při 

odpočinku.  Z toho vyplývají  i  mnohé logopedické  vady žáků,  které  se  pak v průběhu 

přípravného ročníku učitelky za pomoci odborníků snaží odstranit. 

Uč. 1: „A tak ty české rodiny se snaží. Oni teda neradi slyší, že mají ty děti  

třeba logopedické vady. Protože tím že v rodinách nikdo s nimi nemluví, děti  

nečtou, neprohlíží si ani knížky, nemají potřebu ani vůbec hovořit. Jsou to  

tabletové  děti.  Tak  já  tomu  říkám.  Takže  oni  ty  rodiče  moc  na  návštěvu  

logopedie, návštěvu pedagogicko-psychologické poradny neslyší. Ale jako s  

tou školou mají snahu komunikovat.“

Výjimkou je jedna přípravná třída, kde si paní učitelka vychvalovala i čtenářskou 

přípravu dětí z domácího prostředí. 

Uč. 9: „Tento školní rok si nemohu stěžovat, dětem rodiče hodně čtou, děti si  

často objednávají knihy přímo ve škole přes čtenářský klub, tak jsem v tomhle  

ohledu spokojená.“
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Paní učitelky také většinou uvádějí,  že záleží, zda děti v minulosti navštěvovaly 

nějaký typ předškolního zařízení. Uvádějí, že děti, které přišly z mateřských škol nemají 

takový problém si  zvyknout  na  režim školy,  i  když  je  samozřejmě od mateřské  školy 

rozdílný. Zajímavá je ovšem zkušenost jedné paní učitelky, která uvádí, že naopak vůbec 

nezáleží na tom, zda dítě chodilo do mateřské školy či  nikoli.  Učitelky se ale celkově 

shodují na názoru, že vždy záleží na konkrétní rodině.

Uč.  3:  „Měla  jsem  tady  pár  dětí,  který  vůbec  byly  nepolíbený  (pozn. 

Mateřskou školou) a i musím říct, že rozdíl je dost velký, že z těch mateřinek  

některý děti se mě ptaly, co jsou nůžky, že prostě za hezkýho počasí i ve školce  

byly venku a za ošklivýho koukaly na televizi. Takže z některý mateřinky jsou  

děti, který jsou připravený, je na nich vidět, že se s nima pracovalo. Takže na  

tom moc nezáleží, jestli byli v mateřince nebo ne. Mnohé děti dokonce, které  

šly z domácího prostředí,  tak na tom byly absolutně skvěle a šlo opravdu  

jenom o to, aby se za ten rok jakoby zasocializovaly v dětským kolektivy. Ale  

oni to nepotřebovaly,  protože z toho domácího prostředí byly opravdu tak  

skvěle připravený,  že byly sebevědomý, neměly potíže,  prostě byly uplně v  

pohodě.“

Z rozhovorů ale celkově vyplývá, že komunikace mezi učiteli a rodiči funguje a 

učitelé nemají větší problémy se s rodiči spojit či domluvit na konzultacích. Většina rodičů 

se snaží své děti podporovat. Učitelky uvádí, že často se snaží získat rodiče už na první 

schůzce a snaží se spolu vést férovou a partnerskou komunikaci, na základě které pak staví 

i vztah s dětmi a spolupráci s rodinou během celého školního roku.

Uč.  9:  „No takže  největší  komunikace  je  přes  tu  elektronickou žákovskou  

knížku. Samozřejmě kdykoliv je nějaký problém, nemám problém si já udělat  

čas  na  nějakou  konzultaci  nebo  klidně  i  si  pozvu  rodiče  ráno  před  

vyučováním,  tu  možnost  určitě  mám.  Pak  také  na  pravidelných  třídních  

schůzkách.  Máme  i  nějaké  akce,  jako  Vánoční  dílnu  tvořivou,  která  je  

společná a takhle.“ 

Máme-li  shrnout  výsledky  této  otázky,  co  se  týká  čtenářské  pregramotnosti  a 

zkušeností dětí se čtením a knihami, vyplývá z rozhovorů, že si rodiče s dětmi doma téměř 

nečtou.  Často  do  přípravných  tříd  přichází  děti  s  logopedickými  vadami,  právě  kvůli 
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nedostatečné komunikaci v rodině či kvůli odlišnému mateřskému jazyku. 

4.5.2 Metody a postupy při výuce čtenářské pregramotnosti

Tato  část  rozhovoru  byla  zaměřena  na  používané  metody  a  postupy  při  výuce 

vedoucí k podpoře čtenářské pregramotnosti. Do této části rozhovoru byly zahrnuty otázky 

na režim dne v přípravné třídě se zaměřením na aktivity čtenářské pregramotnosti. 

8 z 9 učitelek se shodlo na tom, že už od začátku školního roku zhruba začínají 

dodržovat vyučovací hodiny a čím dál tím víc se drží školního režimu zvonění. Všechny se 

shodly na tom, že z počátku září je to samozřejmě složitější a chvilku tedy trvá, než si děti  

na režim školy zvyknou, ale postupně se aklimatizují. Pokud jde o pozornost dětí, tak na 

konci  školního  roku  už  bez  problému  zvládají  45  minut  dlouhou  vyučovací  hodinu. 

Podstatné ale je střídat činnosti, aby výuka byla stále zajímavá a pro žáky podnětná. Jedna 

paní učitelka má ale režim dne více uvolněný.

Uč. 2:  „My máme ten režim trochu jiný než je potom normálně ve škole.  

Zvonění taky uplně nedodržujeme, až teď ke konci víc, ale jinak ne. Ve třídě si  

i hodně hrajeme a každý den chodíme na hodinu ven, hodně si povídáme o  

přírodě a o tom, co se děje kolem. Ráno si vždycky povídáme v kruhu, což je  

důležitý,  ta  komunikace,  aby  každý  dítě  mělo  prostor  se  vyjádřit.  No  a  

knížkám se  taky  hodně  věnujeme  a  hodně  obrázkům,  ale  většinu  činností  

děláme v kroužku na kobercích, hodně to zaměřuju na tu komunikaci, že si  

třeba povídáme, co jsme viděli venku, co jsme dělali o víkendu, co budeme  

dělat v létě o prázdninách, a tak.“

Během vyučování  si  s  dětmi  učitelky hlavně povídají.  Komunikační  schopnosti 

považují za velice důležité i právě v souvislosti se čtenářskou pregramotností.  Všechny 

respondentky dále mezi metody čtenářské pregramotnosti zahrnují práci s knihou, práci s 

obrázky,  sluchovou a zrakovou analýzu,  didaktické pomůcky,  hraní  divadla a  návštěvu 

divadla, atd.

Uč. 9: „Každý den se věnujeme jazykové výchově, kde se zaměřuji na rozvoj  

slovní  zásoby,  grafomotorická  cvičení  a  logopedickou  prevenci,  rozvoj  

fonematického sluchu, určování počtu slabik,  první a poslední hlásky slov,  

schopnost vyjádřit se, popsat obrázek, děj s časovou posloupnosti, učíme se  
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říkanky, básničky atd.“

Některé z rozhovorů probíhaly přímo ve třídě a bylo tedy možné sledovat přímou 

práci učitelky s dětmi. Dále budou popsané některé činnosti aplikované během sledované 

výuky, které souvisí s čtenářskou pregramotností.

Ukázka č.1 : Paní učitelka (Uč. 8) si sedla s dětmi v kruhu, celá třída se přivítala a  

pár minut si povídali o tom, co bylo a co bude, a jak se mají. Bylo vidět, že děti už jsou na 

tento rituál zvyklé, téměř si neskákaly do řeči a byly schopné poslouchat ostatní spolužáky. 

Žáci hovořili téměř bez obtíží, protože se jednalo o známé věci. Jako další činnost bylo 

zvolené vyprávění příběhu. Paní učitelka začala větou:  „Bylo nebylo, za hory a doly žila  

babička...“ Žáci měli postupně přidávat další věty a použít tak svou vlastní fantazii. Během 

této aktivity musela ale paní učitelka často do vyprávění vstoupit, protože až na dvě děti, 

ostatní nebyly schopné samostatně vymyslet pokračování příběhu. Paní učitelka je musela 

navést různými otázkami typu: „Jaká byla ta babička?“, „Kde žila?“, „Co měla ráda?“, 

„Co ráda dělala?“, atd. 

Ukázka  č.2:  Paní  učitelka  (Uč.  5)  přečetla  dětem krátký  text  typu:  „Byl  jeden 

domeček“ (v textu bylo více věcí, které měly děti zachytit př. svítilo sluníčko a klučík si 

hrál  s  pejskem).  Děti  měly  za  úkol  nejprve  paní  učitelku  poslouchat  a  poté  nakreslit 

obrázek, podle přečteného textu. Malování děti hodně bavilo. Poté jim paní učitelka znovu 

přečetla  text  a  společně  řešili,  co  které  dítě  namalovalo,  co  mu  přišlo  důležité,  zda 

namalovalo něco navíc, zda mu na obrázku něco chybí, co v textu bylo. Každé dítě mělo 

prostor se vyjádřit a bylo vidět, že na tuto práci už jsou zvyklé a jsou schopné zhodnotit 

svou vlastní práci. 

Ukázka  č.3:  Paní  učitelka  (Uč.  4)  měla  na  tabuli  připravená  některá  písmenka 

(přibližně  deset),  postupně  vyvolávala  žáky,  aby jí  každý  přečetl  jedno  z  písmenek  a 

pokusil se i vymyslet i nějaké slovo začínající na toto písmenko. Ve většině případů paní 

učitelka ani nemusela radit. V zadní části třídy měla také připravené kartičky s písmenky 

(stejnými, co byly na tabuli) a každému z žáků dala za úkol přinést jiné písmeno. Tuto 

činnost uvítali zejména hyperaktivní žáci, kteří se při všech ostatních činnostech v lavicích 

stále vrtěli. Společně pak přeříkali celou abecedu s ukazováním paní učitelky na  jednotlivá 

písmena  na  plakátě.  Poté  žáci  dostali  pracovní  list,  kde  si  mohli  jednotlivá  písmenka 

vybarvit, paní učitelka pouze zadala úkol, aby každé písmenko mělo jinou barvu. Na konci 
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činnost společně zhodnotili.

Ukázka č.4: Paní učitelka (Uč. 2) po přivítání a povídání si s dětmi v kruhu, rozdala 

dětem bílé čtvrtky, kterou si děti položily před sebe. Doprostřed mezi děti paní učitelka 

vysypala dřevěné „kostky“ (byly zde i  kolečka,  obdélníky, trojúhelníky) různých barev. 

Dětem postupně zadávala úkoly:  „Dej žluté kolečko do pravého, horního rohu“,  „Najdi  

červený čtverec a dej ho do levého, dolního rohu.“, „Na čtverec dej trojúhelník, jakékoliv  

barvy.“, „Do pravého, dolního rohu dej zelený obdélník.“, atd. O vzniklém obrázku si pak 

společně povídali. Zhodnotili, zda mají všichni obrázky postavené stejně a paní učitelka se 

dětí ptala, co jim obrázek připomíná, co například může představovat žluté kolečko, atd. 

Po této činnosti si děti mohly chvilku hrát s kostkami a stavět z nich libovolné obrazce,  

které pak jeden po druhém popisovaly.

Všechny tyto výše zmíněné činnosti byly řešeny zábavnou formou a děti při nich 

dávaly pozor a snažily se zadání vyučujícíh splnit co nejlépe. Tyto činnosti samozřejmě 

nebyly zaměřené pouze na čtenářskou pregramotnost, ale často propojovaly více složek, 

které ale také s čtenářskou pregramotností  souvisí.  Na těchto příkladech můžeme vidět 

propojení  hrubé a jemné motoriky,  rozvoj  sluchových a zrakových schopností  a rozvoj 

fantazie a komunikačních dovedností dítěte.

Jednohlasně se shodly paní  učitelky na tom, že důležité  je dětem číst.  Všechny 

dětem ve třídě předčítají pohádky, dětské knihy či různé příběhy, a to v různých částech 

dne. Někdy během ranního uvítání v kruhu, někdy při odpočinku a někdy formou výuky a 

s textem pak dále pracují. 

Uč. 6:  „Ano. Čteme si. My chodíme na oběd dříve, tak že já mám vlastně i  

chvilinku po obědě, takže jako takový krátký odpočinek si i přečteme nějakou  

krátkou pohádku. Určitě se snažim třeba i, když pracujou samostatně, tak aby  

poslouchaly pokyn, co přesně mají dělat, takže to už je i s tím porozuměním,  

aby dávaly pozor a na první dobrou pochopily.“

Jedna z dotazovaných učitelek také velmi vyzdvihovala dramatickou výchovu ve 

spojení s četbou a čtenářskou pregramotností. Poté co si přečtou například pohádku, tak si 

o  příběhu  povídají  a  následně  ho  i  dramaticky  zpracovávají.  Zpočátku  roku  volí 

jednoduché pohádky typu:  „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ či „O Veliké řepě“, kde 

postupně předvádějí jednotlivá zvířátka, a pak hru propojují s příběhem.
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Uč. 7: „Já ten příběh hodně propojuju s pohybem, to si myslím, že je důležitý.  

Někdy ty pohádky i zpracováváme dramaticky a oni si ho tím víc fixujou. Pak  

jsou schopný mi převyprávět celou pohádku a vůbec jim nemusím pomáhat.  

Někdy si to pak i při vyprávění s pohybem propojujou sami. Ale ne vždycky  

máme na to čas. Ale když třeba někdy jdeme ven, tak si třeba na procházce  

říkáme básničky a nebo se zastavíme s procvičíme se s písničkama, to děláme  

i někdy ráno na protažení. Ten pohyb pomáhá tý fixaci příběhu.“

Celkově paní učitelky vyjmenovaly mnoho metod, které používají při výuce a při 

podpoře  čtenářské  pregramotnosti.  Paní  učitelky  se  čtenářské  pregramotnosti  věnují  v 

přípravné třídě denně a všechny ji považují za důležitou složku, kterou žáci určitě využijí v 

následujících letech ve školní docházce. 

4.5.3  Spolupráce  pedagogů  přípravných  tříd  s  dalšími  organizacemi  a 

odborníky

Tato část rozhovoru zahrnovala otázky týkající se spolupráce učitelek přípravných 

tříd s dalšími odborníky a organizacemi podporujícími čtenářskou pregramotnost. Zajímalo 

nás i zda mají učitelky asistenta pedagoga či zda má některý z žáků osobního asistenta, 

protože i tato spolupráce je ve třídě s žáky s odkladem povinné školní docházky důležitá.

S asistentem pedagoga v tomto školním roce mají zkušenosti dvě z dotázaných paní 

učitelek. Jedna si na jeho práci nemůže vůbec stěžovat. Ve třídě má více dětí s mentálním 

postižením a s poruchou autistického spektra a také žáky s poruchou pozornosti, musí tedy 

práci velmi diferencovat a přizpůsobovat daným žákům.

Uč. 4: „Já si teda vůbec nedovedu představit, že bych byla ve třídě sama bez  

asistentky. Ona mi pomáhá se vším. Každou chvilku se věnuje jinému žákovi,  

protože u nás  to  potřebuje fakt  každý,  mít  chvilku individuální.  Ona si  je  

třeba vezme i stranou i dva nebo čtyři žáky a já zatím pracuju s ostatníma.  

Tak nám to hezky funguje.“

Druhá má s asistentem zcela opačné zkušenosti. Jednalo se o asistenta pedagoga, 

který nastoupil zejména kvůli jednomu rusky mluvícímu chlapci s poruchou autistického 

spektra. 

Uč. 1: „No letos, tím, že jsem tam měla toho rusky mluvícího autistu a bylo  
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těžké najít k němu asistenta, protože nerozuměl česky. Teď už ke konci něco  

možná, takže mi nastoupil asistent až v březnu. Ale, byla jsem tam teda sama  

v té třídě většinou a ten asistent stejně musím říct, že moc nespolupracoval se  

mnou. On to spíš pojal jako osobní asistent, než asistent pedagoga. A nemohl  

si to ten asistent nějak vysvětlit prostě.“

Zbylé učitelky asistenta pedagoga v letošním roce ve třídě neměly, některé s nimi 

měly zkušenosti z předchozích let, a to spíše kladné. Učitelky daných přípravných tříd se 

shodují, že v těchto třídách by asistent pedagoga byl velmi užitečný, protože je zapotřebí 

často práci diferencovat a individualizovat vzhledem k různým diagnostikám a odlišnostem 

jednotlivých žáků. Jedna paní učitelka by asistenta pedagoga uvítala i z velice praktického 

hlediska.

Uč. 3: „Myslím, že ten asistent by byl na místě. Protože když mi sem dorazí  

děti, tak se počůravaj, pokakávaj a prostě v momentě, kdy se to stane v září,  

teď už je znám, oni znají mě, takže vědí pravidla a všichni to respektují a jsou  

fajn. Ale v tom září, oni nevědí, co mají čekat a já když s jedním odejdu na  

toaletu, tak trnu hrůzou, co se děje tady. Takže i na takovýhle momenty. Nebo  

hodně si  je beru ven,  chodíme spolu na Vyšehrad, vždycky musím někoho  

přemlouvat,  aby  šel  se  mnou,  tak  by  to  bylo  s  tím  asistentem  mnohem  

jednodušší.“

Pokud jde o spolupráci s dalšími odborníky, tak všechny paní učitelky se obrací na 

své kolegy ve škole, a to zejména na pedagogy prvních tříd. S nimi i úzce spolupracují a s 

dětmi se několikrát do roka chodí do první třídy podívat, aby děti viděly, co je čeká. Na 

školách také často spolupracují s výchovným poradcem či speciálním pedagogem.

Uč. 1: „My spolupracujeme spíš většinou s paní učitelkama z první třídy, že  

se jdeme podívat i během. Letos jsme byli třikrát se podívat během školního  

roku do první třídy, aby děti viděly opravdu, jak už se pracuje v první třídě,  

takže spolupracuju s paní učitelkama z první třídy. Že si i říkáme, co oni a  

jaké mají požadavky na ty prvňáčky, abychom to doladili a byli připravení.“

Paní  učitelky  často  udávaly,  že  spolupracují  s  Pedagogicko-psychologickými 

poradnami,  bohužel  často  si  na  tuto  spolupráci  spíše  stěžovaly  a  popisovaly  jí  jako 

komplikovanou.
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Uč. 6:  „Většinou ty děti přicházejí z poradny, s odkladem školní docházky,  

třeba s nějakou poruchou pozornosti nebo tak podobně, ale většinou je to  

takový strašně...já teda teď budu pomlouvat poradny...ale takový to narychlo.  

No tak mu dáme odklad, ať jde do tý přípravky a vůbec už se nezaobíraj tim,  

co mu je, jak by to mělo vypadat, většinou tam často ve zprávě nemám ani  

žádnej  závěr  nebo nějaké  doporučení.  A vlastně  až  bych řekla,  že  tady  v  

přípravce nebo v první třídě teprve se ty děti pošlou na nějaké komplexnější  

vyšetření, kde se teda zjišťuje co a jak.“

Paní  učitelky,  které  mají  ve  třídě  žáky  s  odlišným  mateřským  jazykem,  často 

vyhledávají  pomoc  organizací  se  zaměřením  na  komunikaci  s  cizinci,  kvůli  správné 

nápravě řečových vad, které se často pojí s výukou českého jazyka pro cizince. Uváděly 

zde spolupráci s organizací Meta .o.p.s a Člověk v tísni.

Uč. 8: „Mám ve třídě několik cizinců a s tím mi třeba pomohl kurz, co jsem  

byla od Mety, to bylo pro podporu dětí s jiným mateřským jazykem. No a z  

toho čerpám dost, i třeba si myslím, že všechny ty činnosti jsou dobrý i pro  

ostatní děti, nejen pro ty cizince, protože tam se používá hodně obrázků a ta  

názornost je prostě v tomhle věku důležitá.“

5  z  9  učitelek  uvedlo,  že  spolupracují  s  dalšími  organizacemi,  které  podporují 

čtenářskou pregramotnost, nejčastěji vyhledávají místní knihovnu, kam s dětmi pravidelně 

chodí na různé akce nebo si tam chodí jen prohlížet knihy a seznamovat se s touto institucí. 

Často také využívají blízkých divadel a dětských programů, které dokážou žáky vtáhnout 

do děje. O proběhlých představeních si pak ve třídě povídají, snaží se převyprávět příběh, 

malují obrázky, co viděly v divadle, atd. 

Uč.  3:  „Chodíme  do  knihovny,  chodíme  na  představení,  které  mám  

vyzkoušený, že opravdu i cizinci tomu porozumí. Chodíme třeba do Minoru,  

kterej je opravdu takovej výpravnej. Nebo tady nad náma je divadlo D21 na  

Vinohradech, který je super, že ty děti jsou vtažený do hry, i když třeba jim ta  

řečová složka nedává všechno, že nechápou všechno, protože nemůžou tomu  

rozumět hned, ale jakoby dokresluje jim to třeba kulisa nebo tak,  takže si  

nepřijdou uplně, že by seděly a nevěděly by na co se dívaj.“

Zbylé učitelky, které řekly, že do knihovny ani do divadla s žáky nedocházejí, jako 
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důvod uvádějí, že to s touto třídou bez asistenta pedagoga není jednoduché. Učitelky se 

shodují na tom, že by rády tyto organizace navštěvovaly a do budoucna to i plánují.

Uč. 7: „Na příští rok to už plánuju, ale zatím jsem to nezvládla. Mám pocit,  

že toho je během roku furt tolik, že se nic nestíhá. Ale třeba na jaře jsme měli  

ve škole dětské divadlo, to teda organizovala škola v tělocvičně, ale my tam  

šli taky, a dětem se to líbilo, a pak jsme si o tom dlouho povídali a vyprávěli  

to, ten příběh. Příští rok bych děti chtěla vzít i do knihovny i do divadla, tak  

snad to půjde, zatím ale ani nevím, koho budu mít ve třídě.“

Z rozhovorů vyplývá, že učitelky přípravných tříd často vyhledávají pomoc svých 

kolegů na škole a zvláště by uvítaly pomoc asistenta pedagoga, který se v takto náročném 

kolektivu žáků, jaký se ve většině případů v přípravné třídě sejde, zdá nezbytný. Dále pak 

vyhledávají pomoc organizací na pomoc s žáky s odlišným mateřským jazykem, jelikož 

komunikace  s  těmito  žáky  a  jejich  rodinami  bývá  obtížná.  Respondentky  uváděly,  že 

nejčastěji se svou třídou dochází do místních knihoven a do divadla na programy zaměřené 

na děti předškolního věku.

4.5.4 Pomůcky při výuce čtenářské pregramotnosti

V této části  rozhovoru jsme se zaměřili  na pomůcky,  které učitelky využívají  k 

podpoře čtenářské pregramotnosti. Zjišťovali jsme také rozložení tříd a jakým způsobem 

nejčastěji učitelky realizují výuku s ohledem na prostor.

Při  rozhovorech,  které  probíhaly  přímo  na  škole  v  přípravné  třídě  bylo  možné 

sledovat rozložení tříd. Všechny navštívené třídy vždy měly klasickou část s lavicemi a 

školní tabulí, která často zabírala méně než polovinu celého prostoru. Ve zbylé části třídy 

často byly koberce a polštářky, neboli odpočinková zóna, kde si mohly děti o přestávce 

hrát. Tuto volnou plochu využívají učitelky i při výuce při práci v kruhu, při pohybovém 

cvičení či při společných úkolech, kde není zapotřebí psaní a malování. Stěny tříd byly 

pokryté různými plakáty s písmeny, s čísly, se zvířaty, s rostlinami, s ročním obdobím, atd. 

a paní učitelky tyto plakáty často využívají i ve výuce. Na nástěnkách měly děti vystavené 

obrázky, které už si samy podepisují tiskacími písmeny. Ostatní paní učitelky popisovaly 

své třídy velice obdobně. Při práci tak během hodin mohou, i díky takto přizpůsobenému 

prostoru,  zapojovat  různé  činnosti,  děti  pak  nemají  problém  udržet  pozornost  celou 
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vyučovací hodinu.  

Všechny  paní  učitelky  mají  ve  třídě  i  knihovny  s  pohádkami,  dětskými 

encyklopediemi a časopisy, ke kterým děti mají přístup a knihy si tak mohou půjčovat a 

prohlížet. Všechny učitelky mají zkušenost s tím, že knihy si děti opravdu samy se zájmem 

prohlížejí. V průběhu roku měly všechny paní učitelky tématický blok zaměřený na knihu, 

do školy si tedy i děti přinesly svou oblíbenou knihu a společně si o nich povídali.

Uč.  1:  „Já  jsem  jim  tam  udělala  malinkou  knihovničku,  kde  jsem  teda  

přinesla vlastní knížky z domova, které já už sama nepotřebuju doma, takže i  

během přestávky si děti můžou prohlížet a nebo z domova si přinesou, taky se  

stalo  párkrát,  třeba  různé  encyklopedie  nebo  různé  knížky.  Holky  třeba  

Barbie nebo z toho Ledového království, ale prohlíží si to.“

Některé z těchto tříd jsou v odpoledních hodinách využívány i  školní družinou, 

proto jsou někdy v těchto třídách i kulaté lavice, kde sedí více žáků proti sobě. Tyto lavice 

jsou bezesporu vhodné pro společnou práci či při volnočasových aktivitách, ale při přímé 

výuce si je paní učitelky příliš nevychvalovaly. 

Uč. 6: „Mám ve třídě dvě řady lavic a pak mám ty lavice jako hnízdečka. Já s  

tím teda uplně moc spokojená nejsem, ale ona tam odpoledne chodí školní  

družina, takže je to vlastně kvůli nim, ale já bych radši přivítala ty lavice,  

protože takhle ne všechny děti mi vidí na tabuli. Jako myslím, že někdy to je  

fajn,  když  si  hrajeme nebo mají  volnočasové  aktivity  nebo máme nějakou  

společnou  činnost,  tak  je  to  fajn,  že  můžou  sedět  pospolu,  ale  při  tom  

vyučování  to  není  dobrý.  Pak  máme  ve  třídě  koberec.  Máme  malou  

knihovničku, kde jsou pohádky, dětský časopisy nebo encyklopedie a k tomu  

mají samozřejmě přístup. Snažím se i třeba, když dodělají svojí práci, mají ji  

brzo hotovou, tak aby nerušili ostatní, tak dojdou pro knihu nebo časopis a  

prohlíží si.“

Mezi  časté  pomůcky  při  výuce  čtenářské  pregramotnosti  učitelky  jmenovaly 

pracovní  sešity,  v  jedné  třídě  si  dokonce  pracovní  sešit  (tzv.  Písmenkář)  vytváří  děti 

samostatně.  Ke  každému  písmenku  abecedy  si  vystříhávají  a  lepí  do  sešitu  obrázky 

začínající na dané písmenko. V sešitě si i zkouší nacvičovat psaní jednotlivých písmen, ale 

paní učitelka samotnému psaní nepřikládá velký význam, jde jí zejména o samotnou práci 
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se sešitem, aby si děti zvykly s nimi pracovat a zacházet. Paní učitelky používají různé 

pracovní  sešity  určené  pro  předškoláky,  mezi  častými  jmenovanými  se  objevovaly 

„Šimonovy  pracovní  listy“,  které  zábavnou  formou  rozvíjejí  nejen  grafomotorické 

dovednosti a logické myšlení, ale také pohybové a výtvarné kompetence dětí předškolního 

věku. V těchto listech také nalezneme říkanky, hry a motivační činnosti, které pedagogové 

mohou ve své výuce využít.

V souvislosti  se čtenářskou pregramotností  můžeme také jmenovat komunikační 

schopnosti a správnou výslovnost. Český jazyk je velice zákeřný a pouhou změnou délky 

samohlásky se promění i význam slova (př. dal – dál, byt – být). Toto je zvláště složité pro 

děti  s  odlišným  mateřským  jazykem.  A právě  i  k  tomu  existují  pomůcky,  například 

Bzučáky,  které  paní  učitelky  jmenovaly  mezi  pomůckami  podporujícími  čtenářskou 

pregramotnost.

Uč. 6:  „Jsou dneska krásné pracovní listy, kde je to teda k tomu i napsaný,  

takže to vlastně i  vidí,  jak to vypadá. Děti  začínaj potom vlastně i nějaký  

písmenka poznávat, snažíme se rýmovat, rytmizovat, vytleskávat. Výborný, co  

jsem si objednala, začali jsme používat takový bzučáky, takže to maj děti taky  

strašně rádi, to využíváme často. Snažíme se to třeba i graficky zapsat (tečka,  

čárka), aby opravdu poznaly tu dýlku, aby to slyšely. Často hrajeme na to hry  

jako že to přeháníme nebo naopak. A tak podobně.“

Dvě paní učitelky používají ve třídě hodně Montessori  pomůcek, a to právě i v 

propojení  se  čtenářskou  pregramotností.  Používají  dřevěné  abecedy,  puzzle,  kinetický 

písek na procvičování grafomotoriky a přírodní materiály.

Uč. 2:  „Právě jak hodně chodíme ven, tak si odtud často nosíme přírodní  

materiály, z kterého můžeme něco vyrábět, ty děti to hrozně baví. Tak potom  

si právě o tom hodně povídáme, takže cvičíme ty komunikační schopnosti a  

děti si přitom můžou ty věci jako šišky, mech, kameny a všechno osahat, tak  

se  jim to krásně propojuje.  No a z  těch Montessori  věcí,  hraček,  máme i  

takový ty kolíčky, že děti cvičí tu motoriku, ale třeba tam i mají napsaná slova  

a dávají kolíčky podle slabik nebo taky máme dřevěnou abecedu.“

Dále  při  výuce  zaměřené  na  podporu  čtenářské  pregramotnsoti  paní  učitelky 

používají  komunikační  kartičky,  které  si  často  vyrábí  samy  nebo  kopírují  z  různých 
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pracovních  sešitů,  jedna  paní  učitelka  používá  pracovní  listy  Sfumato.  Také  používají 

plakáty, které mají ve třídě. A dvě paní učitelky se shodly na používání komunikačních 

kartiček „Povím ti mami“.

Uč. 4: „Já třeba ráda pracuju s různýma obrázkama, ale i třeba s plakátama  

ve třídě. Děti to potřebují propojit s tím, co vidí. S tou vizuální podporou pak  

dokážou více mluvit a je to s nima snazší. Takže si hodně ukazujeme. A taky  

jsem si pořídila kartičky „Povím ti mami“, ty jsou na to přímo zaměřené,  

takže si třeba sedneme v kruhu a tvoříme si z toho různé příběhy. Snažím se,  

aby si k tomu děti vymyslely i něco svého, co není na těch obrázcích, ale s tou  

vizuální podporou je to pro ně prostě jednodušší.“

Jelikož  se  dotazované  učitelky  čtenářskou  pregramotností  zabývají  ve  výuce 

prakticky denně, mají tedy i plno pomůcek a materiálů, které v této souvislosti používají.  

Podle názorů učitelek propojení výuky s pomůckami, hrami, knihami či obrázky děti více 

zaujme a udrží tak bez problému pozornost celou vyučovací hodinu. 

4.6 Vyhodnocení výzkumných otázek

Výše  prezentovanými  rozhovory  jsme  získali  informace  o  učitelkách  daných 

přípravných  tříd  a  o  jejich  metodách  a  postupech  při  výuce  k  podpoře  čtenářské 

pregramotnosti. Dále jsme zjišťovali jaké nejčastěji používají pomůcky v přípravě na čtení 

a psaní. 

Dotazované učitelky se celkově o čtenářskou pregramotnost velmi zajímají a toto 

téma pro ně nebylo nové. Samy považují podporu této gramotnosti za velice důležitou a to 

zejména v návaznosti  na výuku na prvním stupni základních škol.  Respondentky často 

uváděly,  že  absolvovaly kurzy v  rámci  celoživotního vzdělávání  na  podporu čtenářské 

gramotnosti či jiné kurzy, které s touto gramotností souvisejí. 

Některé z  dotazovaných učitelek před  přípravnou třídou učily v mateřské  škole 

nebo  družině  a  často  se  jedná  o  bývalé  učitelky  prvního  stupně  základní  školy.  Paní 

učitelky uvádějí, že tato práce je velice baví. Často je to pro ně na pomezí právě mezi 

mateřskou školou a klasickou výukou na prvním stupni,  a  tak mohou využívat  mnohé 

metody, od her po klasickou výuku.

V daných přípravných třídách se sešli žáci, kteří mají odklad školní docházky z 
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různých důvodů. Často se jedná o žáky ze sociálně znevýhodněných rodin,  s odlišným 

mateřským jazykem, s poruchou pozornosti, s mentálním postižením. K těmto vadám se 

často váže i narušená komunikační schopnost, kterou se paní učitelky pomocí vhodných 

metod snaží napravit a předcházet dalším problémům s tím spojeným. Respondentky se 

shodují na stanovisku, že vždy záleží na dané rodině, jakým způsobem spolupracují se 

školou,  s  pedagogy  a  jakým  způsobem  připravují  a  komunikují  se  svým  dítětem. 

Komunikace  rodičů  s  dětmi  se  odráží  v  jejich  způsobu  vyjadřování  a  tedy  i  ve 

schopnostech komunikace se spolužáky a s vyučujícím.

Mezi  nejdůležitější  metody  podporující  čtenářskou  pregramotnost  zahrnují 

respondentky  především  práci  s  knihou  a  samotné  předčítání  žákům,  ať  už  jako 

odpočinkovou činnost či jako čtení s porozuměním, na které navazují s dalšími aktivitami. 

Celkově  je  výuka  v  přípravných  třídách  velice  zaměřená  na  podporu  komunikačních 

schopností, všechny učitelky uvádějí, že si s žáky hlavně povídají, do výuky často zahrnují 

komunikační kruh a v rámci výuky například vypráví příběhy, popisují obrázky a hledají 

rozdíly. Mezi oblíbenou metodu výuky na podporu čtenářské pregramotnosti také učitelky 

přípravných  tříd  jmenují  zpívání  a  recitaci  básní,  které  v  dětském  věku  pomáhají  s 

rytmizací a memorováním. Za důležitou stránku také některé učitelky považují pohybovou 

složku, kterou propojují s vyprávěním příběhů. Děti tak mají možnost některé pohádky 

dramaticky ztvárňovat, a tím si i lépe zapamatovat text vyprávění.

Jako  nejčastější  spolupráci  s  organizacemi  zaměřenými  na  čtenářskou 

pregramotnost respondentky uváděly knihovny a jejich programy zaměřené na děti a také 

dětská představení blízkých divadel. Nejčastěji se obrací na pomoc na své kolegy z prvních 

tříd a s nimi i spolupracují v rámci výuky v přípravných třídách. Často si také vyhledávají 

pomoc organizací zaměřených na podporu rodin s odlišným mateřským jazykem, které jim 

pomáhají s komunikací nejen s žáky, ale i s jejich rodiči.

Při  výuce  čtenářské  pregramotnosti  paní  učitelky  nejčastěji  používají  knihu,  ve 

všech případech daných přípravných tříd mají děti k dispozici ve třídě odpočinkovou zónu 

a především knihovnu, ve které jsou pohádky, dětské encyklopedie a dětské časopisy, které 

si mohou během přestávek půjčovat a prohlížet. Dále jsou často využívané pracovní listy 

pro předškoláky, didaktické plakáty či obrázky, které žáci mohou porovnávat, popisovat, 

řadit  podle časové řady, atd.  Mezi dalšími používanými pomůckami můžeme jmenovat 
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kinetický písek  na podporu grafomotoriky,  bzučák na  rozlišování  krátkých a  dlouhých 

samohlásek  a  přírodní  materiály,  o  kterých  lze  mluvit  a  podporovat  tak  komunikační 

schopnosti.

4.7 Diskuze

V této části diplomové práce kriticky zhodnotíme výsledky výzkumného šetření a 

porovnáme je s dalšími zdroji, které se zabývají tématem čtenářské pregramotnosti u dětí 

předškolního věku. 

4.7.1 Zhodnocení

Ve  výzkumném  šetření  této  diplomové  práce  jsme  se  setkali  s  učitelkami 

přípravných  tříd,  které  se  o  čtenářskou  pregramotnost  velice  zajímají.  V rozhovorech 

uváděly, že si samy hledají kurzy zaměřené na tuto problematiku a získané vědomosti pak 

uplatňují  ve  své  praxi  v  přípravných třídách.  Během výuky se této  gramotnosti  věnují 

denně a přikládají jí velký význam a důležitost pro pokračování ve školní docházce svých 

žáků. Můžeme předpokládat, že učitelky se rozhovorů zúčastnily zejména proto, že se o 

tuto problematiku zajímají a bylo to tedy i pro ně samotné přínosné. Je pravděpodobné, 

že pokud se o tuto problematiku nezajímají a nepřijde jim ve výuce důležitá s rozhovory 

nesouhlasily. Kvůli tomuto zájmu respondentek o čtenářskou pregramotnost je tedy možné, 

že v daných přípravných třídách se čtenářskou pregramotností zabývají více, než je pro 

takové  třídy  obvyklé.  Respondentky  uvedly  mnoho  metod,  které  jsou  doporučovány 

k podpoře  této  gramotnosti  zvláště  u  dětí  s  logopedickými  vadami  často  u  dětí 

způsobenými odlišným mateřským jazykem či  nedostatkem komunikace a  nezájmem v 

rodině o knihy a čtení obecně, které se v přípravných třídách často vyskytují. Paní učitelky 

také  uváděly mnoho  pomůcek,  které  při  výuce  používají  a  o  výuku se  celkově velice 

zajímají.

4.7.2 Porovnání

K diskuzi byly vybrány dva zahraniční články, které byly také použity v teoretické 

části diplomové práce. Tyto články se zabývají čtenářstvím a čtenářskými aktivitami u dětí 

předškolního věku. 
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První  výzkumný  článek,  od  slovenských  autorek  Violy  Tamášové  a  Zuzany 

Šulganové, řeší téma podpory rodinného čtení v kontextu rozvoje čtenářské pregramotnosti 

dětí.  Výzkum  tohoto  článku  probíhal  v  rodinách  na  Slovensku,  kde  byly  oslovovány 

zvláště matky. Autorky zde řeší ovlivňování dětského čtenářství rodinnými příslušníky, a to 

zejména matkami,  které  často,  především v raném věku,  s  dětmi tráví  nejvíce  času.  Z 

tohoto  výzkumu vyplývá,  že  matky si  jsou  vědomy ovlivňováním dětského  čtenářství, 

čtení  s  dětmi  často  považují  za  rituál  před  spaním.  K  ospravedlňování  při  nedostatku 

čtenářských  aktivit  v  rodině  říkaly  matky,  že  jsou  velmi  pracovně  vytížené  i  velmi 

vytížené, co se týče role matky. Jako pozitivní model pro budoucí čtenářství dětí často 

uváděly prarodiče. V tomto výzkumu také autorky došly k zajímavému závěru, že rodiny 

často nemají domácí knihovny, ale knihy pro děti považují za důležité, a proto je dětem 

pořizují (Tamášová, Šulganová, 2016).

Z tohoto výzkumu tedy vyplývá, že dětské čtenářství a čtenářské zkušenosti jsou 

velmi  ovlivňovány  nejbližším  okolím  dítěte  a  především  tedy  primární  rodinou,  dále 

prarodiči a mateřskou školou. K obdobným výsledkům jsme se dostali i v naší diplomové 

práci,  kde respondentky uváděly,  že čtenářská pregramotnost u dětí  závisí  na čtenářské 

gramotnosti  rodičů.  Často  poukazovaly  na  nedostatek  komunikace  a  čtenářských 

zkušeností z domova, které způsobují logopedické vady. Respondentky našeho výzkumu 

uváděly, že do výuky zapojují téma knihy a děti si do školy mají přinést nejoblíbenější 

knihu.  S  tímto  nikdy  neměly  problém a  děti  si  knihy  do  školy  vždy přinesly.  Tímto 

způsobem pak může i  pedagog ovlivňovat dětský zájem o knihy v rodině, protože dítě 

bude o knihách doma vyprávět a lze tak předpokládat,  že rodiče s dětmi na toto téma 

budou hovořit a pravděpodobně si knihu doma společně prohlídnou a přečtou.

Tématem druhého výzkumného článku realizovaném na univerzitě v Ghaně bylo 

zjistit,  jaký vliv mají  čtenářské aktivity v předškolním věku na pozdější  výuku dětí  na 

základní škole a jakým způsobem ovlivňují čtenářské aktivity zájem dětí o čtení samotné. 

Výzkum byl prováděn se dvěma skupinami předškolních dětí, z nichž jedné byly do výuky 

zapojené  hry  zaměřené  na  čtenářskou  pregramotnost  a  druhá  skupiny  se  vyučovala 

standardním postupem bez her. Z tohoto výzkumu vyplývá, že u dětí předškolního věku je 

velice důležité propojení výuky se zábavnou formou. Děti tak výuka více zaujme, udrží tak 

déle pozornost a zejména si z výuky více zapamatují. Pokud dětem nepředkládáme hotové 

poznatky,  ale  děti  budou při  výuce  aktivní  a  zapojí  i  vlastní  kreativity,  výuka je  bude 
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zajímat, a pak si i více zapamatují. Hry podporující čtenářskou pregramotnost jsou velmi 

zaměřené na rozvoj komunikačních schopností, které pak mohou využít i v následné výuce 

na základní škole (Osei et al., 2016).

Stejně tak i ve výzkumném šetření této diplomové práce se respondentky shodovaly 

na  výuce  propojené  se  hrou.  Děti  předškolního  věku  a  tedy i  děti  s  odkladem školní 

docházky potřebují zajímavou výuku a časté střídání činností, aby udržely pozornost. Paní 

učitelky mezi  metody vedoucí  k  podpoře  čtenářské  pregramotnosti  jmenovaly zejména 

zábavné a hravé aktivity, např. malování obrázků podle přečteného textu, práce s obrázky, 

dramatická činnost, rytmika a slabikování propojené s básničkami a písničkami, atd.

Vidíme  tedy,  že  informace  získané  v  této  práci  korespondují  s  poznatky  ze 

zahraničí,  a  to  jak  v  popisu  klientů  a  jejich  rodinného  zázemí,  tak  i  v  metodách 

využívaných ve výuce. Děti předškolního věku jsou nejvíce ovlivňovány primární rodinou, 

a to i pokud jde o čtenářské zkušenosti. Děti napodobují,  co vidí v domácím prostředí, 

jakým způsobem rodiče komunikují a dle toho si vytváří vzorce vlastních komunikačních 

schopností. Dále je důležité dětem předškolního věku propojit výuku se hrou a kreativními 

činnostmi, které napomáhají dětem udržet pozornost.
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5. Závěr

Tato  diplomová práce  se věnuje  tématu čtenářské pregramotnosti  v  přípravných 

třídách.  Tyto  třídy  jsou  podle  nynější  platné  legislativy  určeny  pro  žáky  s  odkladem 

povinné školní docházky, který je dítěti  udělen na základě diagnostikování nezralosti  v 

jedné čí více složkách (fyzická, psychická či sociální a emocionální zralost). Zpočátku se 

tyto  třídy  začaly  zakládat  zejména  pro  žáky  ze  sociálně  znevýhodněných  rodin,  a  to 

především pro děti  romské komunity,  které  často nenavštěvovaly předškolní  zařízení  a 

měly tedy problém se v prvních třídách začlenit do kolektivu dětí, který už má předchozí 

zkušenosti ze školních institucí. I nyní v populaci těchto tříd můžeme vidět velkou část 

žáků pocházejících z sociálně znevýhodněného prostředí. Tito žáci mají často logopedické 

vady způsobené nedostatkem komunikace v rodině a nedostatečně podnětným prostředím. 

Často se také v těchto třídách objevují žáci s odlišným mateřským jazykem, s poruchou 

hyperaktivity a pozornosti a s mentálním či jiným druhem postižení.

Práce  v  těchto  třídách  je  tedy  velmi  specifická  a  náročná.  Tyto  děti  vyžadují 

pozvolnou  adaptaci  na  školní  režim  zvonění,  střídání  předmětů  a  také  na  udržení 

pozornosti. Pedagogové by v těchto třídách měli často střídat činnosti, které žáky dokáží 

zabavit a přitáhnout jejich pozornost.

Čtenářská  pregramotnost  se  jeví  jako  nejdůležitější  z  gramotností,  už  z  toho 

důvodu, že souvisí i s dalšími gramotnostmi, které jsou v životě také důležité. Není tedy 

divu,  že  ji  nalezneme  i  v  Rámcovém  vzdělávacím  programu,  a  to  i  pro  předškolní 

vzdělávání, z kterého také vycházejí pro přípravu plánů výuky pedagogové přípravných 

tříd. Jelikož ani v přípravných třídách se nejedná o systematickou výuku čtení a psaní, je 

do čtenářské pregramotnosti zahrnuto mnoho metod na podporu komunikace, porozumění 

reprodukovanému textu, vztahu ke čtení a knihám, oriantace v čase a prostoru a vlastnímu 

vyjádření.

Data  k  praktické  části  diplomové  práce  byla  získána  z  rozhovorů  s  učitelkami 

přípravných  tříd.  V  rozhovorech  byly  respondentky  dotazovány  na  populaci  svých 

přípravných tříd a specifika práce s jejich žáky. Další výzkumné otázky se týkaly metod a 

postupů používaných při výuce čtenářské pregramotnosti, spolupráce s dalšími odborníky a 

organizacemi  zaměřenými  na  podporu  čtenářské  pregramotnosti.  Závěrečné  otázky  se 
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týkaly používaných pomůcek při výuce.

Paní učitelky daných přípravných tříd celkově čtenářskou gramotnost považují za 

velice  důležitou  a  právě  v  souvislosti  mnohých  žáků  s  logopedickými  vadami, 

způsobenými  odlišným  mateřským  jazykem  či  sociálně  znevýhodněným  rodinným 

prostředím žáků, používají mnoho metod na podporu komunikace těchto žáků. Dotazované 

učitelky dbají na správnou komunikaci s žáky a velmi se snaží o spolupráci s rodiči dětí.

Respondentky mezi nejčastějšími metodami na podporu čtenářské pregramotnosti 

uváděly rozvoj řečových schopností. Výuka je celkově založena na povídání, paní učitelky 

do výuky zapojují běžnou komunikaci o každodenních činnostech, povídají si na základě 

obrázků,  učí  se  básničky a  písničky a  vypráví  si  smyšlené  příběhy,  a  tak  mohou  děti  

zapojovat  i  svou  vlastní  fantazii.  Do  výuky  všech  účastnic  samozřejmě  patří  práce  s 

knihou, předčítání pohádek a příběhů a porozumění čtenému textu, se kterým dále pracují. 

Například tak, že děti reprodukují vlastními slovy slyšený příběh nebo podle vyprávění 

malují  obrázky.  Některé učitelky také propojují  slova s  pohybem a s dětmi dramaticky 

ztvárňují pohádky.

Nejčastěji učitelky přípravných tříd vyhledávají pomoc u svých kolegů v prvních 

třídách,  aby děti  byly co nejlépe připravené na tento přechod. Dále pak spolupracují  s 

odborníky z  organizací  zaměřených na  podporu rodin s  odlišným mateřským jazykem. 

Také spolupracují s Pedagogicko-psychologickými poradnami, na tuto spolupráci mají ale 

respondentky spíše negativní pohled. Pokud jde o spolupráci s organizacemi podporujícími 

čtenářskou pregramotnost, paní učitelky s dětmi nejčastěji navštěvují místní knihovny a 

také dětská představení blízkých divadel.

Nejčastější pomůckou při podpoře čtenářské pregramotnosti je bezesporu kniha, v 

daných přípravných třídách si děti samy mohou knihy půjčovat a prohlížet v knihovně, 

která  je  součástí  třídy.  Respondentky  uváděly,  že  při  samotné  výuce  často  používají 

pracovní listy pro děti předškolního věku, didaktické plakáty a obrázky, za pomoci kterých 

mohou například vyprávět příběhy, nebo je děti popisují a porovnávají mezi sebou. Některé 

vyučující do výuky přinášejí i přírodní materiály, které používají jako obrazovou pomůcku 

k vyprávění a povídání si. Mezi dalšími používanými pomůckami můžeme také jmenovat 

kinetický  písek  na  podporu  grafomotoriky  a  bzučák  na  pomoc  rozlišování  krátkých  a 

dlouhých samohlásek.
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 V  závěru  můžeme  říci,  že  respondentky  našeho  výzkumného  šetření  se  o 

čtenářskou pregramotnost velmi zajímají a podle rozhovorů lze říci, že je práce v těchto 

třídách velmi baví.  Pro žáky samy vymýšlí  různé hry a aktivity pro zpestření klasické 

výuky a snaží se vždy najít takové činnosti, které děti nejen zaujmou, ale také je budou 

určitým způsobem rozvíjet.
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Přílohy

Příloha 1 – seznam předem připravených otázek

Příloha 2 – rozhovor s učitelkou 1

Příloha 1

I. Otázky týkající se Vašeho vzdělání a praxe:

Jaké je Vaše vzdělání?

Jak dlouhou máte praxi?

Jak dlouho jste na dané škole?

Kolik let učíte v přípravné třídě?

Myslíte, že Vás k výuce v přípravných třídách připravilo Vaše vlastní studium ? 

Měla jste během studia nějakou specifickou přípravu na výuku čtenářské pregramotnosti?

Co Vás baví na této práci oproti normální škole? (Pokud máte jiné zkušenosti)

II. Otázky týkající se dětí, které navštěvují Vaší třídu:

Kolik dětí ve třídě máte?

O jaké děti se jedná? (národnost? Cizí mateřský jazyk? Opožděný vývoj? Nějaký druh 

postižení? …..)

Pocházejí některé děti ze sociálně znevýhodněného prostředí?

Docházely děti vaší třídy do mateřské školy?

Jaké  zkušenosti  v  oblasti  čtenářské  pregramotnosti  mají  děti  Vaší  třídy  z  rodinného 

prostředí? 

Jak velká je podpora (nejen ke čtenářské gramotnosti, ale celkově k učení) dětí z domova? 

Jakým způsobem komunikujete s rodiči dětí a spolupracují s Vámi?

III.  Otázky  týkající  se  metod  a  postupů,  které  využíváte  ve  výuce  čtenářské 

pregramotnosti:

Jaké metody a strategie se zaměřením na čtenářskou pregramotnost využíváte při výuce v 

přípravné třídě?

Kolik času se můžete věnovat čtenářské pregramotnosti (za den? Za týden?)?
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Jaký máte harmonogram dne? Držíte se školního režimu zvonění?

Čtete dětem? Jak často? Co?

IV.  Otázky  týkající  se  spolupráce  s  dalšími  odborníky  a  organizacemi  podporujícími 

čtenářskou pregramotnost:

Vyučujete ve třídě samostatně nebo máte asistenta pedagoga či má některý z žáků osobního 

asistenta?

S jakými spolupracujete odborníky?

Spolupracujete  /  Máte  možnost  spolupracovat  s  nějakými  dalšími  institucemi 

podporujícími čtenářskou pregramotnost? A s jakými?

Máte možnost využívat nějaké mimoškolní akce, které se týkají čtenářské pregramotnosti?

V. Otázky týkající se pomůcek využívaných při výuce čtenářské pregramotnosti?

Jaké pomůcky při výuce čtenářské pregramotnosti nejvíce využíváte?

Máte ve třídě knihovnu? Mají k ní děti přístup?

Jak máte třídu uzpůsobenou? (Pouze lavice? Odpočinkové zóny? Koutek na čtení?)

Změnila byste něco, co se týká čtenářské pregramotnosti, ve Vaší třídě? Nebo i škole? 

Příloha 2

Já bych Vás chtěla požádat  o souhlas s  nahráváním a použitím interpretovaných dat k 

diplomové práci.

Uč: Souhlasím

Teď se tedy zaměříme na Vaše vzdělání. Jakou školu jste vystudovala?

Uč: Tak střední pedagogickou v Praze a dělala jsem ještě speciální pedagogiku pod Ústí na 

Labem – UJEP, a je to Speciální pedagogika celoživotního vzdělávání. 

A nyní studuji ještě na vysoké škole speciální pedagogiku zrovna tak v Ústí nad Labem. 

A jaká je Vaše praxe? Jak dlouho tedy učíte?
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Uč: 20 let

A přímo na téhle škole, kde teď jste?

Uč: Ne. Já jsem pracovala na Praze 8 a na Praze 4. 

A na téhle škole jste jak dlouho?

Uč: Rok. Jeden rok.

A v přípravné třídě jste byla už před tím?

Uč: V přípravné třídě jsem byla už před tím a v přípravné třídě učím pět let.

A myslíte si,  že  Vám ta příprava na Vysoké škole a to Vaše studium, že Vám to dalo 

dostatek vědomostí pro to učení v přípravné třídě?

Uč: Určitě ano, protože já se speciální pedagogice věnuju docela dlouho. Pracovala jsem i 

nebo jsem spolupracovala s paní doktorkou Hejrovskou. 2 roky jsem s ní spolupracovala, 

takže  ta  mi  hodně  taky  pomohla.  A byla  jsem přímo  v  jejím  reedukačním  týdenním 

programu, takže tam z té praxe jsem čerpala.

A hledáte si i nějaké kurzy mimo školu?

Uč: Určitě ano. 

A myslíte si, že Vám dala i škola nějakou přípravu vyloženě i ke čtenářské pregramotnosti?

Uč: Tím, že je to speciální pedagogika, tak ta moc asi ne. To spíš ten pedagogický směr než 

ta speciální pedagogika.
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A baví Vás tedy více učit v té přípravné třídě?

Uč: Ano.

Dobře. Tak teď se zaměříme přímo na tu Vaší třídu. Na ty děti. Kolik jich ve řídě máte? A...

Uč: V současné době jich tam bylo 13, ale jsou to už samozřejmě děti, které mají zprávy z 

pedagogické poradny, takže už to je náročné, protože každé dítě už má nějakou diagnózu. 

Jsou tam cizinci  - čtyři a do toho byl letos zařazen rusky mluvící autista, z Ukrajiny. 

A máte nějaké děti třeba z kulturně sociálně slabšího prostředí?

Uč: Tam bych typovala, že bude vietnamská rodina. Jedna.

A myslíte si, že tam je třeba nějaký rozdíl přímo v tý přípravě z rodiny.

Uč: Ano, protože tím, že nerozumí, nemluví, ještě rodina moc nespolupracuje se školou, 

takže to má náročnější než české děti. Tak je tam rozdíl.

A hledáte třeba nějakého tlumočníka na tu komunikaci s rodiči?

Uč: Mají svého. A když by neměli svého, tak škola má tlumočníka.

A víte, jestli ty děti, co dochází do Vaší třídy, jestli byly v mateřské škole?

Uč: No, většinou byly. Nebo nestalo se mi, že by nikdy nikdo nebyl, jsou, ale tady ten 

vietnamský chlapeček,  tak ten ve školce byl  třeba tři  měsíce,  a  pak ho na rok dali  do 

Vietnamu a v září nastoupil do 1. třídy. A v 1. třídě samozřejmě neprospíval, takže během 

měsíce září přestoupil do přípravné třídy. 

A myslíte,  že  tam je  rozdíl  mezi  tím,  že  kdyby nenavštěvovaly tu  mateřskou školu  a 
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navštěvují ty děti mateřskou školu, jestli je tam třeba rozdíl?

Uč: No u těch cizinců ano, protože oni nejsou zvyklé na ten jazyk a na ten chod té školy 

nebo školky. Jo? Ten režim. A české děti, tam záleží na té rodině, že když ta rodina je  

dobrá, opravdu se věnuje těm dětem. Tak spíš jako sociálně, ale myslím, že české děti s tím 

nemají problém. Ti cizinci, tam je to horší.

…

Záleží na té rodině, jestli ta rodina spolupracuje a věnuje se těm dětem, tak proč ne. Ale 

tihleti cizinci, ta ta kultura je úplně jiná. A ta vietnamská komunita, oni žijí uplně jinak.

A víte třeba jaké mají ty děti zkušenosti se čtením z domova?

Uč: Vůbec. Vůbec žádnou. Tam ani rodiče večer nečtou pohádky. Ani, když už teda večer, 

tak ani přes den. Nebo že by dali dětem knížky, prohlídni si to. Mluvili o těch knížkách. To 

vůbec.

A ani za celou tu dobu, co učím těch pět let v té přípravné třídě, tak tam jestli za celou 

dobu tři, čtyři děti. Že opravdu ty rodiče nečtou.

…

Ta komunikace s rodiči teda, kromě tohohle vietnamského chlapce, jinak funguje s těmi 

rodinami?

Uč: A tak ty české rodiny se snaží. Oni teda neradi slyší, že mají ty děti třeba logopedické 

vady. Protože tím že v rodinách nikdo s nimi nemluví, děti nečtou, neprohlíží si ani knížky, 

nemají potřebu ani vůbec hovořit. Jsou to tabletové děti. Tak já tomu říkám. Takže oni ty 

rodiče moc na návštěvu logopedie, návštěvu pedagogicko-psychologické poradny neslyší. 

Ale jako s tou školou mají snahu komunikovat.

A všechny ty děti mají tedy odklad u Vás ve třídě?
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Uč: Ano. V té přípravné třídě už musí mít. Musí projít poradnou. 

…

Teď se teda zaměříme na metody a postupy, jaké používáte při té čtenářské gramotnosti. 

Jste ve třídě sama nebo máte asistenta?

Uč: No letos, tím, že jsem tam měla toho rusky mluvícího autistu a bylo těžké najít k němu 

asistenta,  protože  nerozuměl  česky.  Teď  už  ke  konci  něco  možná,  takže  mi  nastoupil 

asistent až v březnu. Ale, byla jsem tam teda sama v té třídě většinou a ten asistent stejně 

musím říct, že moc nespolupracoval se mnou. On to spíš pojal jako osobní asistent, než 

asistent pedagoga. A nemohl si to ten asistent nějak vysvětlit prostě. … Jako u něho ta 

předčtenářská gramotnost to nemá vůbec význam. A ty ostatní děti, ty byly rádi. To jsme 

spolu seděli v kruhu, prohlíželi jsme si knížky, povídali jsme si o nich, nebo jednou za 

měsíc  nebo  za  nějakou  dobu,  že  se  napsalo  rodičům,  aby  přinesly  knížku  děti,  svojí 

oblíbenou, takže jsme si i o těch knížkách povídali. Že každé dítě si přineslo svojí knížku, 

dokonce i rusky mluvící chlapec přinesl knížku v ruštině, takže jsem tam trošku kousek 

teda přečetla, aby i viděly rozdíl mezi českou abecedou a ruskou abecedou.

A s tímhle třeba rodiče neměli problém, když jste potřebovala knížku?

Uč: Ne. Já jsem jim vysvětlila, že opravdu se jim budeme věnovat těm knížkám, budeme 

spolu hodně mluvit, protože letos musím říct, že v té třídě jsem měla opravdu hodně nebo 

vlastně skoro všechny logopedicky diagnostikované děti,  že jsou na tom špatně.  Takže 

musím říct, že rodiče to uvítali a ty děti opravdu ty knížky přinesly. A nebo i v průběhu 

školního roku, že třeba přinesli různé encyklopedie, tak že jsme si o tom povídali, děti sami 

o přestávkách. Takže tam jsem neshledala problém. 

A věnujete se tomu teda denně?

Uč:  No  denně,  denně  vyloženě  práci  s  knížkou  nemáme,  ale  máme  to  třeba  čtení  s 
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porozuměním,  a  nebo  jsem  zavedla  malované  čtení.  Což  je  vlastně  zároveň  i  s 

porozuměním, že přečtu krátký text, opravdu dvě, tři věty. Děti si to musí zapamatovat a 

namalují obrázek, a potom si povídáme, co je na tom špatně, co třeba zapomněly. Tak asi 

ano, asi každý den. 

A jaký máte teda harmonogram dne? Jestli držíte se vyloženě vyučujících hodin, nebo...?

Uč: Ne, v té přípravné třídě nemusí, tam si to ten pedagog vlastně většinou řídí sám, ale 

samozřejmě máme matematiku, máme prvouku taky, ale je to tím, že ty děti neumí číst, 

psát nic, takže je to většinou formou povídání, prohlížení obrázků, malování taky spíš. Ale 

hodně, hodně mluvit. 

A dodržujete zvonění?

Uč: Ano. Ten režim školy ano. Už máme i hodinu tělocviku, v rámci prvouky jdeme třeba 

ven.

…

A to jste vlastně říkala,  že si  čtete  téměř každý den.  I  třeba na nějaký odpočinek jim 

předčítáte?

Uč: Jo. Když vidím, že jsou třeba unavené, tak mají ve třídě, že si přinesou z domova 

polštářky, máme tam koberec, takže si ho vememe na koberec, buď jim čtu nebo třeba si 

řikáme básničky. To docela děti,  mě překvapilo, že mají rádi teda. Že i básničky, když 

jdeme na procházku, tak oni si sami začnou a odřikáváme básničky. Protože trénujeme 

logopedii, opravdu logopedii, to je...

…

No dělali jsme i projekt, protože u nás ve škole byl nějaký projekt, jmenovalo se to Projekt 

zvíře.  Takže  jsme  se  do  toho  taky zapojili,  zvolili  jsme  si  zvíře  psa,  takže  jsme  tam 

zpracovávali potom i vlastně pejska, naučili jsme se krásnou básničku na pejska, takže jako 

to měly rádi.
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Vlastně řikala jste, že máte ve třídě i nějaké koberce a nějakou odpočinkovou zónu, máte 

tam třeba knihovnu ve třídě?

Uč: Já jsem jim tam udělala malinkou knihovničku, kde jsem teda přinesla vlastní knížky z 

domova,  které  já  už  sama  nepotřebuju  doma,  takže  i  během přestávky si  děti  můžou 

prohlížet a nebo z domova si přinesou, taky se stálo párkrát, třeba různé encyklopedie nebo 

různé knížky. Holky třeba Barbie nebo z toho Ledového království, ale prohlíží si to.

A spolupracujete třeba s dalšími organizacemi? Jestli chodíte do knihoven nebo do muzeí?

Uč: V této škole se nechodí do knihovny, v bývalé škole ano. Já jsem původně s nimi taky 

chtěla jít do knihovny, ale vzhledem k tomu, že teda ta třída byla velmi náročná, i ten rusky 

mluvící autista a ta vietnamská komunita, oni nerozumí, nudí se, zlobí, takže spíš jsme to 

zavedli u nás ve třídě. Já tomu říkám seznámení s knížkou. 

A spolupracujete s ostatními pedagogy na škole třeba se speciálním pedagogem, školním 

psychologem?

Uč: My spolupracujeme spíš většinou s pani učitelkama z první třídy, že se jdeme podívat i 

během, letos jsme byli  třikrát  se podívat během školního roku do první třídy,  aby děti 

viděly opravdu, jak už se pracuje v první třídě, takže spolupracuju s pani učitelkama z 

první třídy. Že si i řikáme, co oni jaké mají požadavky na ty prvňáčky, abychom to doladili 

a byly připravené. 

A třeba s pedagogicko-psychologickou poradnou spolupracujete?

Uč: Já jsem na té bývalé škole hodně spolupracovala, že jsem ještě odpoledne vedla ty 

reedukační hodiny, takže jsme spolupracovali, nebo já jsem spolupracovala, byla jsem se i 

přímo osobně podívat, celé dopoledne jsem byla přítomna v pedagogicko-psychologické 

poradně na Francouzské na Praze 2. Tady je to trošičku, letos, ta poradna, já s nimi nejsem 

moc spokojená, takže tam ta spolupráce není moc dobrá. 
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A je něco, co byste třeba změnila na té třídě? Nebo na té organizaci?

Uč: Asi ani ne, já tím, že si to vlastně může pedagog vést sám, takže to není tak náročné. Já 

vlastně  tím,  že  jsem tam měla  i  ty  cizince,  toho  rusky mluvícího  autistu,  takže  jsem 

poptávala letos spoustu organizací. Ať to byla Meta, aby mi třeba poradili, byla jsem i na  

různém školení z Mety. I v rámci té praxe svojí. A poptala jsem zároveň i Nautis, pro ty 

autisty,  aby taky mi  dali  nějak,  jak  s  tím žáčkem,  tím,  že  on  měl  vlastně  z  Ukrajiny 

vyšetření a doteďka nemá vlastně vyšetření z Čech, protože je to velmi náročné. Nikdo ho 

nechce, protože vlastně nerozumí česky, nemluví česky, takže se nedá ani vyšetřit. Takže 

tam já jsem spolupracovala i s tím Nautis, pro ty autisty. 

A v tomhle Vám vedení nějakým způsobem pomáhá? Podporuje Vás?

Uč: Jo. Podporuje. Není s tím žádný problém. Prakticky co řeknu, že poptám, jakoukoli 

společnost, není problém, dokonce jsem poptala i paní z SPC, psycholožku, byla se podívat 

přímo u nás ve třídě, abychom věděli, jak s tímhle žáčkem spolupracovat. Jak vůbec s tou 

rodinou, i když s tou rodinou to bylo velmi náročné. Ta matka nechtěla vůbec přijmout tu 

diagnózu. Takže ano, vedení školy jako podpoří, samozřejmě. 

Tak to je super. Takže si nemůžete na nic stěžovat? Jste spokojená?

Uč: Vždycky by se něco našlo. (smích) Akorát ty poradny no, že moc jako, nefungují, jak 

by měly.

Tak jo, já to teď zastavím. Děkuji mockrát. 
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