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Úvod

Problematika soužití různých národů je často předmětem výzkumů a rozhovorů na
různých úrovních v mnoha státech světa. Vývoj naší společnosti po roce 1989 otevřel také u
nás prostor pro nové aktivity ve všech oblastech lidské činnosti a vyzvedl kromě jiného i
závislost rozvoje společnosti na společném bezproblémovém soužití různých kultur, etnik a
komunit. Tento požadavek vystupuje do popředí v současné době hlavně ve vztahu k
romské populaci.
Povinnost majoritní společnosti vytvářet rovnoprávné podmínky pro rozvoj všech
národnostních menšin je zakotvena v Listině základních práv a svobod, ústavním zákonem
č. 23 ze dne 9. 1. 1991. Úspěšná integrace je však podmíněna tím, že si národnostní menšiny
osvojí kulturní a komunikační zvyklosti většinové společnosti a budou je v zájmu
bezproblémového soužití respektovat.
Odborníci zabývající se touto problematikou i představitelé různých iniciativ a sdružení
se shodují v tom, že jedním z hlavních problémů romské menšiny jsou nedostatky ve
vzdělání, které pak následně ovlivňují jejich pracovní uplatnění. Současný neuspokojivý stav
vzdělanostní úrovně romské populace má nepříznivé důsledky nejen v oblasti ekonomické,
ale i sociální a kulturní. Tím významně ovlivňuje integraci romských občanů do majoritní
společnosti.
Základním úkolem společnosti v této oblasti se tedy stává zvýšení úrovně vzdělání,
které je možno pokládat za zcela rozhodující předpoklad vzestupu romského etnika a jeho
integrace do společnosti. Je třeba zaměřit vzdělání a výchovu na celou generaci, na děti od
narození přes mateřské školy, základní školní vzdělání, až po střední a vysoké školy.
Jednou ze základních podmínek odstranění společenské nerovnosti Romů je změna filozofie
školského systému, který je povinen akceptovat ve výchovně-vzdělávacím procesu
přítomnost romských dětí s jejich etnickou, kulturní a sociální odlišností. Mimořádného
významu nabývá odpovědnost školy za kvalitu výchovné složky vzdělávacího procesu s
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cílem připravit dítě k plnohodnotnému občanství a pozitivní emancipaci při současném úsilí
o cílevědomou orientaci všech dětí k tolerantnímu soužití.
Ke stěžejním úkolům patří i pomoc překonat počáteční neúspěšnost dětí ze
sociokultumě znevýhodňujícího prostředí od 1. ročníku základní školy v důsledku
nedostatečných jazykových dovedností a celkové sociální situace. Je třeba volit přiměřené
formy a metody práce, které by motivovaly a pěstovaly pozitivní postoj dětí a rodičů ke
vzdělání. Prioritou vzdělávání je rozvíjení přirozeného nadání a schopností dětí pro přípravu
na povolání a občanský život.
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Anotace

V diplomové práci jsem se zaměřila na zjišťování především percepčně kognitivní
úrovně školní připravenosti dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí pro účely
stanovení optimálního stimulačního programu.
Získané poznatky mohou být podkladem pro vytvoření individuálního vzdělávacího
plánu a posléze i obohacením pro kvalitní zpracování školního vzdělávacího programu. Tím
by mohly být zmírněny popřípadě odstraněny vývojové handicapy u dětí tak, aby jejich vliv
byl minimalizován či eliminován a dětem tak usnadnil vstup do první třídy.
Pro potřebu objektivizování zjištěných výsledků jsem zjišťovala úspěšnost školní
připravenosti i u dětí, které nebyly ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí.

Annotation

My diploma work focused on the perception-cognitive level of

children fřom

socially and culturally disadvantaged backgrounds in order tol look at how they were
prepared for school and to develope an optimal stimulation programme for them.
The acquired knowledge can be the basis for the creation of individual educational
plans and can also help in making school educational pian of higher quality. In this way the
handicaps o f children could be moderated or even eliminated and the children would háve
easier start of school education.
In order to compare the data gained I also looked at how children fřom non
disadvantaged backgrounds were prepared for school
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1.Vývoj dítěte předškolního věku

1.1.

Osobnost dítěte předškolního věku

Předškolní období trvá přibližně od 3 do 6 let. Konec této fáze má individuálně
rozličnou časovou lokalizaci, protože není určena jen fyzickým věkem, ale hlavně sociálním
mezníkem, nástupem do školy. Ten s věkem dítěte sice souvisí, ale může oscilovat v rozmezí
jednoho, eventuálně i více let.
Období předškolního věku je Eriksonem označováno jako věk iniciativy. Jeho hlavní
potřebou je aktivita a sebeprosazování jako důsledek této aktivity. V průběhu této vývojové
fáze jde mnohdy spíše o aktivitu, která dítě uspokojuje sama o sobě, tj. o aktivitu, která je
sama cilem. Tak tomu bývá vždy na počátku rozvoje většiny schopností a dovedností.
Teprve po dosažení určité úrovně se aktivita stává prostředkem a slouží k dosažení nějakého
dalšího cíle ( Vágnerová, 1996, s.105 ).
Potřeba aktivity měla určitý význam už u batolete. Nyní se dále rozšiřuje
časoprostorový okruh jejího působení i její kvalita. Jednotlivé činnosti se více diferencují a
dostávají nový význam. Aktivita je prostředkem i potvrzením dětského vývoje.
Základním úkolem tohoto období je ovšem rozvíjení účelné aktivity, která musí být,
aby zůstala účelná, nějakým způsobem regulována. Dítě si často samo vybírá, co bude dělat,
a jeho činnost už mívá nějaké zaměření, není roztříštěna, jako byla aktivita batolete. Volba
určité činnosti a její usměrňování, tj. regulace ( a autoregulace ), dává této činnosti nějaký
smysl. Nelze si ji ani v tomto období představit bez vazby na citové prožitky, které ve
značné míře ovlivňují postoj dítěte, a tudíž ovlivňují i volbu následující aktivity. Iniciativa
dítěte musí být regulována objektivně významnějším způsobem, který by nebral v úvahu jen
aktuální uspokojení subjektu. Dítě si postupně osvojuje základní normy chování, které
mohou jeho aktivitu účelným způsobem regulovat. Normám chování se děti učí v návaznosti
na rozvoj poznávacích procesů, protože je potřebují pochopit z hlediska kauzality. U
předškolních dětí je stále intenzivní potřeba orientace, zaměřená na poznání řádu světa, který

-9 -

by mohl platit obecně. To znamená, že by se mohl stát i řádem jejich chování a chování lidí
vůbec.

Jiná je situace v oblasti realizace. Poznat normy chování je jednodušší než se podle

nich řídit, tato schopnost závisí na rozvoji volních vlastností
( Vágnerová, 1996, s.105 ).
Dítě v tomto věkovém období přechází od konkrétního, názorného myšlení
k obecnějšímu, pojmovému myšlení. Dítě si více všímá podobností a rozdílů, je schopno
vnímat jednotlivosti, chápat vztahy mezi nimi. Začínají se u něj objevovat i náznaky logické
úvahy, i když ještě stále uvažuje spíše mechanicky. Dítě má také již být schopné trávit delší
čas mimo okruh rodiny, má snést oddálení vyplnění svých přání, případně unést i neúspěch
(Vágnerová, 1996, s. 107).

l.l.l.V ý v o j poznávacích procesů v předškolním věku

V procesu rozvoje vlastní identity dítěte hraje roli i způsob nazírání na okolní svět a i
na sebe sama, který je ovlivňován rozvojem poznávacích procesů. Potřeba poznávání,
vyjádřená komplexem potřeby stimulace a učení přetrvává v tomto věku především v
zaměřenosti na podstatu a kauzalitu nejbližšího světa.
Vývoj jednotlivých poznávacích procesů má svoje charakteristické rysy, podmíněné
jednak zráním centrálních nervových struktur, jednak i komplexní stimulací v průběhu celého
vývoje, tj. učením.
J. Piaget (1970) nazval předškolní období fází, pro kterou je charakteristické názorné,
intuitivní myšlení. Názorné myšlení je stále ještě myšlením prelogickým, to znamená, že:
1. Nerespektuje plně všechny podstatné znaky reality a bývá do značné míry
subjektivně zkresleno (např. pod vlivem vjemové nepřesnosti, emočně zabarvené potřeby
apod.).
2. Nerespektuje plně zákony logiky.
Na druhé straně se v myšlení dítěte předškolního věku projevuje větší vazba na poznávanou
realitu. Posun v uvažování je zřejmý, i když ještě v této fázi slouží myšlení především k
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uspokojování dětských přání a potřeb. Ty jsou prioritní před přesným a správným poznáním.
Myšlení předškolního dítěte charakterizuje egocentrismus, tj. tendence zkreslovat úsudky
preferencí subjektivního přístupu. Egocentrický pohled na skutečnost vede k nepřesnostem v
poznávání ( Vágnerová, 1996, s.126, 127 ).
Vnímání dětí předškolního věku je charakteristické neschopností systematické aktivní
explorace (tj. systematického prohlížení jedné části po druhé). Příčinou takového způsobu
poznávání není jen nezralost pozornosti nebo nedostatečná koordinace očních pohybů, ale i
chybění motivace ke kvalitnější poznávací strategii, která zatím neodpovídá aktuální úrovni
rozumových schopností. Dítě ještě neumí vnímat celek jako soubor detailů a nediferencuje
příliš ani základní vztahy mezi nimi. Neanalyzuje obrazec na části a nedochází ani k syntéze,
která by respektovala vztahy mezi těmito detaily ( Vágnerová, 1996, s. 129 ).
Typickým znakem myšlení předškolních dětí je jeho útržkovitost, nekoordinovanost a
nepropojenost. Děti sice už dovedou vyřešit mnohé úkoly dílčího charakteru, avšak
nedovedou do svých úvah zahrnout více aspektů, znalostí či různorodé pohledy. Myšlení
chybí komplexní přístup. Zatím je zúžené, zaměřené jen na jednu oblast. Vědí, co znamená
číslo 4, ale přesto si neuvědomí, že se změnou uspořádání nedošlo ke změně počtu jednotek.
Předškolní děti občas přijdou na to, že pohled jiného člověka na určitou situaci se může lišit
od jejich vlastního, ale nedovedou ani tuto skutečnost zahrnout do svých úvah. Příslušné
vědomosti existují v jejich vědomí zcela nezávisle a zatím dětské uvažování příliš
neovlivňují.

Předškolní dítě má tendenci upravovat si realitu tak, aby pro ně byla

srozumitelná a přijatelná. Nesrozumitelnou skutečnost si vyloží subjektivně přijatelným
způsobem, bez ohledu na jeho správnost. Fantazie má v tomto věku harmonizující význam.
Dalším typickým znakem předškoláckého myšlení je útržkovitost, nekoordinovanost a
nepropojenost, chybí mu komplexní přístup ( Vágnerová, 1996, s. 132 ).
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1.1.2. Odraz myšlení předškolního dítěte v jeho aktivitě

Předškolní dítě má svůj vlastní názor na svět, který velice pěkně vyjadřuje
prostřednictvím takových činností, jako je kresba, vyprávění nebo hra. Zde se projevuje jak
jeho způsob myšlení, tak charakter jeho emočního prožívání.
Charakteristickým projevem dětského věku, ve kterém se odráží subjektivní přístup ke
světu i úroveň poznávacích procesů, je kreslení. Podle Piageta je kresba jednou z forem
symbolické funkce, v níž se projeví úsilí zobrazit realitu, resp. svoje vlastní chápání reality.
Podobnost kresby a zobrazovaného objektu je závislá na zralosti celého komplexu
schopností a dovedností ( je to např. motorika, senzomotorická koordinace, poznávací
procesy a td .), ale i na dalších faktorech, jako je např. aktuální emoční stav. Z. Matějček
( 1994 ) v této souvislosti stručně a výstižně říká, že dítě kreslí to, co o objektu ví, tj. to co
se mu na něm zdá důležité. Kresba lidské postavy vždycky obsahuje hlavu, ale teprve potom
o něco později má i trup. Později, na konci předškolního věku, se dětské výtvory stále více
podobají skutečnosti. Dítě nyní kreslí to, co vidí. Takováto postoupná proměna je jedním
důkazů rozvoje decentrace dětského poznávání ( Vágnerová, 1996, s. 134 ).
Expresivním prostředkem, tj. způsobem vyjádření názorů a pocitů ve vztahu ke světu
(i k sobě samému), tak jak je poznáván a hodnocen, je také vyprávění nebo hra. Dítě i
prostřednictvím takové činnosti poznává realitu. Pohádkové bytosti mají jednoznačný
charakter, jsou buď dobré nebo zlé, ale není pochyb o tom jaké. Příběh má dobrý konec, zlo
je potrestáno. Vše funguje podle jasného řádu, který se nemění (Vágnerová, 1996, s. 134).
Symbolická hra předškolního dítěte slouží jako prostředek k vyrovnání s realitou, která
může představovat problém z poznávacího nebo citového hlediska. Předškolní dítě se musí
neustále přizpůsobovat požadavkům okolního světa, který ještě příliš dobře nechápe a jehož
komunikační prostředek, verbální sdělení, může být za určitých situací příliš složitý.
Symbolická hra mu umožňuje chovat se zcela podle svých představ a přizpůsobit si, alespoň
v tomto případě, realitu svým potřebám. Ve h ře je dítě svobodné a může si problematickou
skutečnost zpracovat, jak samo chce ( Vágnerová, 1996, s. 134).
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1.1.3. Chápání prostoru, času a počtu v předškolním věku

Egocentrická

perspektiva,

tj.

vazba

určitého

pohledu

subjektu

na aktuálně

prezentovaný stav objektu, je charakteristická i pro vnímání prostoru. To znamená, že dítě
má tendenci přeceňovat velikost nejbližších objektů, protože se mu zdají velké, a
podceňovat vzdálenější, protože je vidí malé. Neumí dobře odhadovat prostorové vztahy.
Hodnotí je podle toho, jak je vnímá, tj. jak se mu jeví. Dítě jako vnímající subjekt je centrem
pohledu na svět a vázanost na určitý vjem nebo představu zkresluje pohled i na rozměrnější
prostor. Diferenciace polohy nahoře a dole je již správná, ale k takové decentraci, která by
umožnila dobře rozlišovat polohu vpravo a vlevo, dítě ještě nedozrálo. Určitou roli zde hraje
i dozrávání lateralizace, tj. mechanismy čistě biologického zrání ( Vágnerová, 1996, s. 134 ).
Pojem času se rozvíjí pomalu. V závislosti na egocentrismu a názorovém konkretismu
poznávacích procesů měří dítě čas prostřednictvím určitých událostí a opakujících se jevů,
které se ho dotýkají, zejména pokud jsou (či byly) nějak subjektivně významné.
Subjektivně čas neplyne rovnoměrně a není ani homogenní ve vztahu k jednotlivým
událostem. Dítě je koncentrováno na přítomnost, jeho myšlení je vázáné aktuálně vnímanou
podobou světa. Subjektivní vnímání časuje v dětství jiné než v dospělosti.
S tím souvisí i vztah dítěte k času: není pro ně důležitý a mnohdy je spíše obtěžující. Dítě
zpravidla nespěchá, protože je pro ně motivačně silnější dění v přítomnosti.
Abstraktnější chápání času je v tomto věku ještě omezeno. Časové pojmy jako je
minulost a zejména budoucnost, nemají v tomto věku přesnější obsah ( Vágnerová, 1996,
s.136).
Již na počátku předškolního věku děti počítají, resp. jmenují čísla jedno po druhém, ale
v této aktivitě chybí porozumění podstatě číselného pojmu. Dítě si nejprve osvojí obecný
pojem počtu, resp. množství a pak trvá určitou dobu, než pochopí význam jednotlivých čísel,
například co konkrétně znamená číslo 5. Předškolní dítě chápe číslo jako vlastnost objektu či
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množiny objektů. Lze říci, že pojem čísla a manipulace s ním se rozvíjí postupně, na základě
vrozených dispozic i zkušeností. Jeho rozvoj je součástí obecného kognitivního vývoje.
V předškolním věku má i počítání všechny znaky názorného, intuitivního myšlení, vázaného
najeden, konkrétní aspekt situace ( Vágnerová, 1996, s.137 ).
L. S. Vygotský (1978) se domnívá, že všechny kognitivní funkce se ve vývoji objevují
na dvou úrovních:
1) Nejprve jako výsledek interakce s jinými lidmi, od nichž se dítě tento způsob
uvažování učí.
2) Jako naučená a zvnitřněná funkce. Dospělí mohou různým způsobem usměrňovat a
regulovat dětské učení, ale nejefektivnější může být jejich působení právě v této oblasti, kde
je dítě připraveno na specifické vedení pozitivně reagovat.
Celkový vývoj dětského poznávání je v předškolním věku charakteristický postupným
kognitivním pronikáním do světa, opouštěním úzké vazby na aktuální, konkrétní dění, se
kterým dítě nějakým způsobem spojuje i sebe sama. Buď je jeho přímým účastníkem nebo
zaujatým pozorovatelem. Pohled na svět je modifikován aktuálním stavem a potřebami, dítě
je neumí posuzovat jinak než ve vztahu k sobě ( Vágnerová, 1996, s. 138 ).

1.1.4. Vývoj řeči v předškolním věku

Jazyk je chápán a používán na úrovni myšlení. Slouží jako prostředek zpracovávání
informací na takové úrovni, jaké dosahuje myšlení určitého jedince. Řečové dovednosti se v
průběhu předškolního věku zdokonalí ve všech svých složkách. To se projeví i rozvojem
komunikačních kompetencí. Dítě se již nachází v období intelektuálního rozvoje řeči.
Dovede vyjádřit co chce druhému sdělit. Dovede svá sdělení do určité míry přizpůsobit
určité předpokládané úrovni posluchače. Na druhé straně jsou v komunikačním sdělení
zřejmé typické rysy myšlení předškolního dítěte, jako je například jeho egocentrismus.
Předškolní dítě se zcela běžně opomene zmínit o podstatných aspektech popisované situace.
Charakterizuje tuto dimenzích své vlastní zkušenosti, která může být pro posluchače
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nesrozumitelná či zcela bezesmyslná. Popřípadě nesdělí všechno, protože se v rámci svého
egocentrismu domnívá, že posluchač samozřejmě ví totéž co on ( Vágnerová, 1996, s.140 ).
Řečový projev předškolního dítěte se zdokonaluje v obsahu i ve formě. Děti se stále na
něco ptají, otázky typu proč udržují konverzaci s dospělými a zároveň poskytují mnohé
informace. Jak se děti učí chápat komplexnější vztahy mezi objekty, učí se užívat i slova,
která jim tyto vztahy pomáhají vyjádřit. Jsou to například příslovce, spojky, předložky apod.
Užití těchto výrazů signalizuje pochopení prostorových vztahů, které děti zvládají dříve než
vztahy časové.
Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu dospělých lidí
( eventuálně starších d ě tí), se kterými žijí a komunikují. Nápodobou se děti učí i gramatická
pravidla. Předškoláci užívají gramatická pravidla rigidně, dělají v nich chyby, které svědčí
pro nezralý jazykový cit ( který je ovlivněn nezkušeností a malým množstvím informací). Z
hlediska poznávání je významnou složkou řečového vývoje tzv. egocentrická řeč, která není
primárně určena pro jinou osobu a bývá spojena s myšlením ( Vágnerová, 1996, s.141,142 ).
V průběhu vývoje se nejprve odděluje funkce řeči a teprve mnohem později, v
souvislosti s jejím zaměřením, se diferencuje i její struktura. Řeč určená pro sebe začne mít
jiný struktuální charakter než sociální řeč, jejímž cílem je komunikace.
Egocentrická řeč je řečí pro sebe, nehledá a nepotřebuje posluchače. Dítě si povídá
pro sebe, přesněji řečeno bez ohledu na jiné. Tato forma řeči může mít různé varianty:
1 ) Expresivní - dítě bez ohledu na potenciální posluchače vyjadřuje slovně své
pocity.
2 ) Regulační - předškolní dítě komunikuje samo se sebou a řídí takto svou vlastní
aktivitu ( Vygotský, 1971 ). Dělá to obdobným způsobem, jako by to činili
jeho rodiče. Připomíná si např. určité normy chování a dává si pokyny, co má
dělat.
3 ) Egocentrická řeč může fungovat také jako prostředek myšlení, který fixuje
jednotlivé fáze i výsledek této aktivity jako základ zkušeností ( Vágnerová, 1996,
s. 142).
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Egocentrická řeč je v interakci s myšlením, které komentuje, doprovází, doplňuje,
hodnotí a tím napomáhá jeho průběhu. Uvažování předškolního dítěte probíhá verbálně, na
úrovni jakéhosi komentáře, kterým si dítě usnadňuje a hledá řešení.
Egocentrická řeč má svou, vývojově podmíněnou funkci. Slouží zjednodušení
orientace, uvědomování a řešení problémů. Je sice sociálně stimulována, ale její zaměření
sociální není. Postupně se mění a stává se vnitřní řečí ( Vágnerová, 1996, s.143 ).

1.2. Rodinné zázemí

V knize Rodiče a děti píše profesor Zdeněk Matějček, že jedním ze základních
předpokladů zdravého duševního vývoje dítěte je, aby vyrůstalo v prostředí citově vřelém a
stálém. Na první pohled se to zdá být docela samozřejmé a snadno dosažitelné. Ale přece jen
je třeba se nad tím zamyslet a někdy i napnout hodně sil, abychom tyto dvě podmínky splnili.
Ta první požaduje, aby rodiče měli své dítě rádi. Ta druhá požaduje, aby se měli rádi
navzájem, aby dovedli vytvořit společenství, které bude trvat po celý jejich život a ve kterém
bude všem dobře. Všichni členové rodiny tu najdou přístav jistoty, odkud i děti se budou
vydávat na dobrodružné výpravy za poznáním světa, ale kam se budou také vždy rády vracet
( Matějček, 1986, s. 9 ).
Rodina je malá společenská skupina. Vztahy mezi členy této skupiny mají svůj řád a
svou formu. Dobré chování vůči dítěti je takové, aby v něm dítě mělo příklad slušnosti pro
svůj dospělý život, vyvarovat se toho, co je vůči dítěti "neslušné", nepatřičné, urážející. Děti
nám to obvykle samy ještě nedokáží říci, ale většinou stačí, když rodiče sáhnou trochu do
paměti a hned se jim vybaví řada trapných zkušeností z dětství, kdy byli zaskočeni
"neslušností" dospělých. A hrubší ponížení nebo urážku si zpravidla pamatujeme až
nadosmrti.
Domov je nesmírně vzácná a důležitá věc. Dobrý domov je jednou z podmínek
šťastného dětství a šťastné dětství je jednou z podmínek pro dobré, zdravé utváření lidské
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osobnosti. K charakteristice domova patří, že je tam dítěti dobře, že je tam v bezpečí. Jsou
tu lidé, na které je spolehnutí ( Matějček, 1986, s.175 ).
Hodně se mluví o citové výchově dětí. Ale jak vlastně taková výchova probíhá? Přesný
nebo osvědčený návod nemáme, nelze ho předepsat ani ve formě receptu. Život sám přináší
denně celou spoustu situací, kdy musíme zasahovat zcela bez přípravy a důmyslných úvah. A
právě v těchto situacích se náš citový vztah k dítěti projeví nejvíce. A dítě si z nich také
nejvíce odnáší do života ( Matějček, 1986, s.177 ).
Rodina pozvolna uvádí dítě do vztahu k věcem rodinného vybavení - k zařízení
domácnosti, přístrojům a nástrojům, estetickým předmětům atd. Záměrně i mimoděčně vede
dítě, aby tyto předměty chápalo jako hodnoty, které jsou ceněny všemi členy rodiny. Rodina
skýtá dítěti bezprostředně působící vzory a příklady, vciťování se do nich v nejrůznějších
situacích, napodobování jejich jednání, přemýšlení o jejich životě se dítě učí vidět v druhém
člověku osobnost a samo touží být osobností. Rodina se stává dítěti útočištěm, prostředím,
kde se mohou svěřit, zakládá v dítěti počátky vědomí povinnosti, zodpovědnosti,
ohleduplnosti a úcty a otevírá dítěti příležitost vejít do mezigeneračních vztahů a tím hlouběji
proniknout do chápání lidí různého věku.
Je patrné, že dítě rodinu potřebuje a bude potřebovat ještě dlouho, i když v každém
věku trochu jinak, k něčemu jinému. Rodinné hnízdo má být útočištěm ve světě, kde je často
příliš mnoho honby za úspěchem, tvrdosti, přetvářky, vysokých nároků, anonymity.
Lidské vztahy jsou v některých rodinách přednější, než výkon a prestiž, a to je jedna ze
základních lekcí, které má právě budoucí školák v rodině dostat pro celý další život. Prostor
domova má být pro školáka nástupním prostorem ke všem velkým výbojům, které podniká
( Matějček, 1986, s.176 ).
Už Jan Ámos Komenský doporučuje, aby rodiče byli na příchod dítěte vnitřně
připraveni. Výchova dítěte začíná před jeho narozením - výchovou rodičů.
Každé dítě se narodí do určitého prostředí. Ceká tu na něj výbavička, kočárek a
mnoho jiných věcí, které mu mají nástup do života usnadnit. Všechny tyto věci mohou být
zcela standardní. Co však není standardní a co je daleko důležitější než všechny nástroje k
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vnějšímu zaopatření dítěte, to jsou jeho první vychovatelé, jeho rodiče. Ti mu budou tvořit
životní a vývojové prostředí, a to svými postoji, znalostmi a svou vnitřní připraveností.
Významnou úlohou dnešní rodiny je zajistit citová uspokojení všem svým členům a připravit
děti pro život ve společnosti. Obě tyto úlohy předpokládají velkou citovou vyspělost a
kultivovanost. Právě toto citové pouto by mělo být trvalé a nosné, neboť je jedním ze
základních předpokladů pro naplnění funkce zdárné výchovy dítěte tak, aby bylo jednou
pozitivním přínosem své společnosti. Vřelé a trvalé citové vztahy v rodině jsou totiž onou
živnou půdou, v níž vyrůstá osobnost dítěte.
Rodina je zajisté nejstarší lidskou společenskou institucí. Vznikla kdysi v pradávných
dobách, kdy se člověk ještě moc málo podobal tomu, jak se známe dnes. A vznikla nejen z
přirozeného pudu pohlavního, jenž vede k plození a rozmnožování daného živočišného
druhu (k tomu ostatně není třeba rodiny), ale především z potřeby své potomstvo
ochraňovat, učit, vzdělávat, připravovat pro život. Rodina je primárním životním prostředím
dítěte. Rodina dítě nejen obklopuje, ale odráží se také v charakteristikách jeho povahy a
odráží se v jeho vlastnostech. Dítě je výrazným produktem své rodiny. Očima své rodiny se
na sebe dívá, hodnotí své projevy a výkony.
Říkáme, že dítě zvnitřňuje klima rodinného soužití, rodinné nároky a požadavky,
rodinnou morálku, rodinné zájmy a cíle, styl rodinného soužití. A tím vším je buď
aktivizováno, nebo naopak utlumováno.
Rodina by měla znamenat pro dítě základní životní jistotu. To je ten nejlepší vklad,
který mu může rodina dát.

2. Vývoj romského dítěte předškolního věku

Rozdílné podmínky života Romů, jejich tradice, hodnoty a zkušenosti vytvořily
specifický systém norem, hodnot a ovlivnily i způsob komunikace. Pro pochopení nebo
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alespoň přiblížení „světa Romů“ je nutné si alespoň v krátkosti připomenout historii a
kulturní kořeny Romů.
Romy od české majoritní společnosti odlišuje nejenom jiný jazyk, jiná soustava pojmů,
ale i vlastní kultura, vlastní hodnoty, odlišný vzhled, jiná historie, zdroje obživy, rodinné
vztahy, způsob života. Znali pronásledování, vyvražďování, odmítání, ponižování,...
Romové nemají písemnou kulturu, slavné panovníky, bitvy, vítězství, stavby, nezakládali
státy ani univerzity ( Sekyt, 1998 , s. 156).
Život v Indii ovlivnil vnímání reality u Romů na celá staletí. Úroda třikrát do roka
zajišťovala neustálý příjem potravy. Jídlo se velmi rychle kazilo, proto nebyla potřeba ho
schovávat ani ohřívat. Dům z palmového listí vydržel rok, pak se spálil a postavil se nový.
Nebylo tedy třeba myslet na hmotné statky. Díky hierarchické kastovní společnosti tvořili
Romové sektu, která žila kočovným životem a živila se stále stejnými profesemi. Pro lepší
obživu cestovali po Indii. Pohybovali se po rozsáhlých územích, která většinou nepatřila
nikomu.
Po příchodu do Evropy však bylo vše jinak. Území, úroda, obydlí měly své majitele.
Církev se snažila Romy vyhánět a obviňovat je z loupežnictví, tmářství. Ti začali reagovat
po svém. Romové ctili zákony svého rodu a dodržovali skupinové normy. Necítili se vázáni
normami většinové společnosti. Svůj vliv měla i východní filosofie jako smíření s osudem,
fatalismus, nedostatek úsilí, nechuť pomoci si sám, zaujetí současností, nerozlišování
minulosti a přítomnosti.
Indické jazyky používají více citoslovcí, onomatopoií a mnohoznačných slov. Význam
je patrný mnohdy až ve větném kontextu. Důležitá je intonace a neverbální komunikace.
Z výše uvedeného vyplývají i obtíže při komunikaci příslušníků Romů s majoritní většinou.
Sekyt uvádí zdroje lhaní:
(Sekyt, 1998, s.156)
1. Aristotelovská logika významně ovlivnila i komunikaci, která je charakterizována
snahou o přesné vyjadřování. Protiřečení je hodnoceno jako chyba. Romové myslí
často romsky, ale používají češtinu. Proto i dochází k častým nedorozuměním.
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2. Nerozlišování reality od fantazie, vzpomínek a snů způsobuje také mnoho obtíží
při vzájemném porozumění.
3. Romové využívají především neverbální složky komunikace. Jsou výborní empatici
- říkají, co chceme slyšet. I když to neodpovídá realitě.
4. Pravda je pro Evropana kategorie formálně logická. Pro Romy však je kategorie
morální. I to může přinášet velká nedorozumění při komunikaci.

Romové respektují především to, co jim přináší užitek. To se naučili v boji o přežití.
Výchovou jsou vedeni ke kolektivnímu rozhodování rodiny, podřizování se skupině.
Povinná školní docházka v českých zemích je zavedena od roku 1774. Rodič, který
například v roce 1869 neposlal dítě do školy, se mohl dostat na 48 hodin do šatlavy. Pro
Romy povinná školní docházka neplatila. Dokonce ani po válce po roce 1945 se příliš
nepočítalo s docházkou Romů do školy. Není divu, že vzdělání a vzdělávání v evropském
pojetí je Romům cizí. Z minulosti přetrvává často zakořeněná nedůvěra, podezíravost,
nenávist, neochota. Na začátku všech etnických konfliktů je historicky vzniklá jinakost,
neschopnost brát jiné jako jiné a ne horší.
V současné době se však ve společnosti vytvořily mechanizmy, které napomáhají
zmírňovat negativní zkušenost ze vzájemné komunikace a hledat společné postupy a
možnosti spolupráce na nejnižších, ale i nejvyšších společenských úrovních. Jednou
z možností je škola, která dlouhodobě vytváří informační a komunikační centrum pro děti a
jejich rodiče.

2.1. Osobnost romského dítěte předškolního věku

Velmi málo romských dětí navštěvuje mateřskou školou a výchova v romské rodině
zpravidla není dobrou přípravou pro školní práci. Dítě zřídka získává zkušenost s knížkou,
hračkami, tužkou a papírem (mnohem spíše s televizí a videem). Chybí omalovánky,
doplňovačky, hádanky, kvízy, stavebnice. V praxi se často setkáváme s šestiletým romským
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dítětem, které nepostaví z kostek komín, protože nikdy předtím nemělo kostky v ruce. Jeho
vědomosti o světě kolem něj budou překvapivě malé, ani básničku vám nařekne, zato ale
bezpečně pozná hodnotu mincí i bankovek, které mu ukážete, a řekne vám, co si za tu nebo
onu můžete v samoobsluze koupit.
Pro psychology zjišťující školní připravenost, resp. připravenost romských dětí je
velkým problémem, jakou metodiku zvolit, aby byly objektivně vyhodnoceny schopnosti a
dovednosti dětí. Ve většině běžně používaných standardizovaných testech výsledky
romských dětí neodpovídají statistickému rozložení v populaci. Nelze proto mechanicky
použít norem určených pro běžnou populaci.
Děti v rodinném prostředí často neměly možnost setkat se s hračkami, kreslit a
malovat tužkou a pastelkami. Proto bývá při vyšetřeních u některých dětí méně rozvinutá
jemná motorika. Dalším handicapem těchto dětí bývá nezvyk komunikovat s dospělým
(učitelem jako představitelem majoritní společnosti), například položit mu otázku. Nejsou
zvyklé řešit úkoly a rozhodovat se samostatně,

proto také bez zábran opisují. Také si

většinou z domova nepřinesou schopnost, respektive návyk učit se zpaměti.
Dobře známým problémem romských dětí v české škole je jazyková bariéra. Často
rozumějí špatně česky, ale ještě hůře romsky. Romské šestileté dítě tedy nezná žádný jazyk,
ve kterém by mohlo být vyučováno. Kamiš uvádí, že slovní zásoba romského dítěte v češtině
při vstupu do 1. ročníku ZŠ je z hlediska slovnědruhového na úrovni tříletého dítěte
českého, rozsah se pohybuje mezi 400 až

800 slovy. Ve srovnání s tím slovní zásoba

českého dítěte obsahuje 2000 až 3500 slov se zastoupením předložek, spojek, dítě také
začíná rozumět některým frazeologismům ( pejsek - hafík...) a synonymům ( hezký, krásný,
pěkný) ( Kamiš, s.30).
Romské děti mají nadání na hudbu a tanec. Bývají také živější, temperamentnější, hůře
se ukázňují, vykřikují atd. Hůře se také soustředí, potřebují častější přestávky, při nichž si
mohou zacvičit, zakřičet či zazpívat. Při výuce jim vyhovuje dramatizace a technika hraní
rolí.
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„Romská rodina od dětí nežádá, aby se samostatně rozhodovaly, dokonce si to
nepřeje. Osobní úspěch neznamená mnoho. V dětech se nerozvíjí vědomí individuální
odpovědnosti za sebe sama, za svůj vlastní život, který je nosným principem evropské
kultury. K této odpovědnosti musí vést škola. Je však nutno vědět, že zde škola působí proti
duchu romské rodiny. Je nutné postupovat takticky a nežádat příliš mnoho příliš rychle.“
( Balabánová, 1995, s.1 2 ).
Aby mohlo být dítě ve škole úspěšné, musí ji nejprve přijmout za svou. Škola by měla
být pro dítě místem, kam chodí rádo, kde se dobře cítí.
Romské děti, přicházející do našich škol se svou specifickou osobnostní výbavou,
nemají v naprosté většině naději na úspěch. Na školním neúspěchu dětí se podepisuje škola,
která se mnohdy vůbec nezabývá se tím, jaké děti do ní chodí.
Romské dítě se učí tím, že vidí a vnímá, co druzí dělají. Nikdo je nedrezíruje, učí se
jaksi samočinně. Také ho nikdo nenutí učit se něčemu, co mu není od Boha dáno...
Romské dítě je zvyklé účastnit se rozhodování spolu s ostatními. Vyvstane-li nějaká otázka,
každý k tomu řekne své slovo a všichni jsou vyslyšeni. Od nikoho se neočekává, že úkol
vyřeší sám. Naopak, kdyby chtěl rozhodovat sám, ostatní by se na něj dívali úkosem.
Romové se dělili nejen o chleba, ale i o názory. Ale ve škole se najednou chce po dítěti, aby
pracovalo samostatně. Aby nenapovídalo a nenechalo si napovídat. Dítě vychované ke
společnému rozhodování je tím vyvedené z míry. Trestají ho za něco, zač bylo doma
chválené a chválí za něco, co by se doma nelíbilo. Tohle všechno česká učitelka neví. Nezná
romskou výchovu. Kdyby ji znala, kdoví, jestli by se nesnažila romské rodiče „převychovat“,
^civilizovat“. Záleží na tom, jak je učitelka citlivá, jak je vnímavá, jak je rozumná, jak je
lidská ( Hubschmannová, in. Demeter, s. 73).

2.2. Rodinné zázemí

Tradiční romská rodina byla veliká a značně soudržná, plná vřelosti k dětem. O
romském dětství v rodině říká Gejza Demeter (1993 ): "Zatímco česká matka kojí děťátko
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podle toho, jak jí to předepíše lékař, přesně po třech nebo čtyřech hodinách, romská matka
mu dá napít, kdy má hlad. A kojí ho do dvou, do tří let. Dítě neustále někdo nosí, někdo si s
ním hraje, někdo se ho dotýká, někdo mu zpívá, někdo s ním tancuje a dítě v půl roce sedí,
když je mu třičtvrtě roku, chodí, a v roce mluví. Nikdy není samo a cítí, že je milované."
České dítě vstává na pokyn rodičů, třebaže se mu chce ještě spát. Musí jíst v přesnou
dobu, i když nemá hlad, když má hlad, musí počkat ( Říčan, 1998, s. 45 ).
Romské dítě jí, když má hlad, vstává, když se probudí a jde spát, když je ospalé. Třeba
o půlnoci. Nemusí být stále ve střehu, napjaté, aby něco neudělalo špatně.
Klíma (1997) říká: „Poměrně volná, nedirektivní výchova v romských rodinách může
být někdy přitažlivá, především pro děti z rodin s velkými ambicemi, s výchovou plnou
zákazů, omezení, povinností. Někdy tito "utečenci z dobrých rodin" skončí svůj útěk v
romské rodině, která je fascinuje svou otevřeností, přátelskou atmosférou, malou náročností
na plnění školních povinností i svou malou strukturovaností.“
U romských dětí zřídka pozorujeme neurotické rysy. Nejsou pod tlakem vysokých
nároků jako české děti, je méně tabuizovaných témat, méně vnitřních konfliktů
(Říčan, 1998, s. 45 ).
Romská rodina není velká jen co do počtu dětí, ale i z hlediska soužití více generací.
Romské dítě vyrůstá mezi větším počtem sourozenců, ale i bratranců a sestřenic, je v jedné
domácnosti nejen s rodiči a prarodiči, ale i se strýci, tetami a jejich dětmi a nebo je často
navštěvuje. Všechny tyto příbuzné vnímá jako blízké příbuzné, a tím i jeho svět má jiné
rozměry. Romská rodina i přes četné vnitřní šarvátky je navenek jednotná a pocit solidarity
uvnitř je téměř absolutní ( Sekyt, 1998, s.73, 74).
Postavení ženy je nerovné, její úloha v rodině však nezastupitelná. Stará se o čistotu
v domácnosti a zajišťuje její ekonomický chod, vychovává také své dcery. Dívky se již od
útlého věku učí postarat o své mladší sourozence, uklízet v domácnosti a pomáhat
s drobnými pracemi. Neučí se od své matky vařit, vařit je naučí až tchyně, která nejlépe ví,
jak synu chutná. Celá výchova děvčat je zaměřená tak, aby se co nejdříve vdala a dokázala
se o svoji rodinu postarat.
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Postavení nejstarší dcery je významné, téměř vše dělá za ostatní, z toho důvodu má
pak také méně času na sebe, často se pak stává, že má ve škole nejhorší prospěch. Dívky,
které jsou více vedeny k poslušnosti a pořádku jsou zpravidla ve škole úspěšnější než chlapci
(Sekyt, 1998, s.159).
Rolí mužů je, že zastupují rodinu navenek, jednají s úřady, pokud musí, tak dochází do
školy. Muži se také starají o výchovu synů a postupně je zasvěcují do mužských povinností,
pokud to není nutné, do výchovy dcer nezasahují ( Žlnayová, E. in Říčan, 1998, s. 47).
Postavení nejstaršího syna v rodině je prestižní, váha jeho slova je stejná jako váha
slova jeho otce, pokud nejsou rodiče přítomni, pak je zastupuje právě on, on má také za
úkol vychovávat své mladší sourozence
Rodina je jediným zdrojem bezpečí a zárukou uspokojování potřeb, zvláště těch
psychických. Pro Roma je nejdůležitější právě postavení v rodině a nezáleží na tom, že je
třeba velmi podřadné, vždyť každý má v rodině své místo ( Sekyt, 1998, s.159 ).

Výchova v romské rodině
První dítě mají Romky zpravidla velmi brzo, to znamená, že když vychovávají první
dítě mají většinou velmi málo zkušeností, jakmile se narodí druhé, péče o první končí, a bylali prvním dítětem dcera, začíná se starat o narozené dítě ona, která má ještě méně životních
zkušeností. Dochází pak k transferu negativních hodnot a způsobů chování
(Sekyt, 1998, s.161 ).
Romské dítě se během svého vývoje setkává s mnohem větším počtem vztahů, tím
získává širší a mnohotvárnější sociální zkušenost, na druhé straně zde vyvstává nebezpečí, že
si nevytvoří dostatečný vhled a méně se u něho rozvine potřeba pevných meziosobních
vazeb ( Klíma, 1988, s.172 ).
Klíma uvádí, že důsledkem výchovy v tomto prostředí se u romských dětí i
dospívajících projevují nápadněji tyto rysy: nápadná extroverze, snadnější navazování
kontaktů, kterých je značné množství, ale nejsou diferencované a nemají hlubší intenzitu
( Vágnerová, 1997, s. 143 ).
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Výchova v romské rodině je zcela odlišná od výchovy v běžné evropské rodině.
V evropské rodině je dítě vedeno k samostatnosti a postupem času si zvnitřňuje jisté normy.
V romské rodině je tomu jinak. Nač by dítě potřebovalo být samostatné, když bude stále žít
ve velké rodině a budou o všem rozhodovat společně ( Sekyt, 1998, s.7 4 ).
Kolektivní rozhodování a velká soudržnost romské rodiny vede k tomu, že dítě samo
sebe nechápe jako individualitu, ale jako jedno z mnoha, z toho vyplývá skutečnost, že dítě
jako jednotlivec nemá potřebu jakékoli vlastní individuální ambice, to citelně poznamenává
školní práci a je třeba hledat jiné způsoby, jak motivovat dítě při školní práci ( Balabánová,
2000, s. 187).
Dalším faktorem, který nepříznivě ovlivňuje školní práci, je skutečnost, že u romských
dětí není rozvíjena cílevědomost, z toho vyplývá obecná neschopnost stanovit si nějaký cíl a
usilovat o něj. Podle Klímy se jedná o pozůstatek kočovného života Romů, tedy touhu po
neustálé změně ( Vágnerová, 1997, s. 141 ).
Romské děti jsou opečovávány déle a nejsou vedeny k sebeobsluze. Chlapci se pak
k sebeobsluze nevedou vůbec, vše v rodině vykonává matka nebo nejstarší dcera (Sekyt,
1998, s.159).
Každý člen rodiny má právo se ke všemu vyjádřit a jeho slovo může být vzato za
kolektivní rozhodnutí. Děti jsou vychovávány k tomu, aby se nebály říci svůj názor i bez
vyzvání. Ve škole se pak může takové dítě jevit jako nevychované a drzé. Navíc také tabu,
věci, o kterých se nemluví, jsou u Romů jiná ( Sekyt, 1998, s.74,157).
Romské děti tedy nepoznají bezstarostný věk dětství, jsou zasvěcovány do problémů
dospělých, mnohdy se musí podílet i na zabezpečování chodu domácnosti a shánění obživy.
To vede k tomu, že dříve dospívají po stránce psychické i sexuální ( Rybář, 2000, s. 19 ).
Často nejsou děti zvyklé dodržovat řád, je jim dána velká volnost, která není typická
pro naši výchovu. Ani den nemá pro Romy jasnou strukturu, která by se opakovala. Vše se
podřizuje momentální potřebě, náladě. Děti nepravidelně jedí, chodí spát, kdy chtějí, a dělají
si, co chtějí ( Vágnerová, 1997, s. 141-142 ).
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Tento chaos vyvolává u dětí nejistotu. Právě to neklidné a nedostatečně regulované
chování, s kterým se u romských dětí setkáváme, je mnohdy důsledkem absence potřebné
zkušenosti s řádem a vyplývá z pocitu nejistoty, který tento chaos navozuje. Dle Vágnerové
se již v batolecím věku zvyšuje význam potřeby pochopení řádu, pravidel, která ve světě
platí a kterými je nutné se řídit. Takto prezentované normy poskytují dítěti jistotu
srozumitelné orientace v prostředí. Součástí takových pravidel je určitá základní regulace
aktivity dítěte, rozlišení okolností, kdy je možné být aktivní a kdy je nutné být v klidu. Dítě
samo nemá potřebu tlumit svoje jednání. Podněty tohoto typu musí přicházet z vnějšího
prostředí, většinou od dospělých. Pokud není dítě v této oblasti adekvátně vedeno, nenaučí
se diferencovat v oblasti podnětů vnějšího prostředí ani vlastního jednání. Jeho projev se
stává chaotický, nebrzděný a nediferencovaný ( Vágnerová, 1997, s. 56 ).
Výchovné vedení rodiny není vždy jednoznačné, často je výchova afektovaná. Romové
jsou velmi emocionální, a tak i matky mnohdy bouřlivě projevují své emoce k dětem, a to jak
kladné, tak i záporné. Mnohokrát pak nálada matky velmi rychle přechází z jednoho extrému
do druhého ( Langmeier, Matějček, 1974, s.198 ).
U Romů není dostatečně rozvíjena schopnost odložit uspokojení potřeb. Je to dáno
tím že Romové žili většinou v bídě, a proto využili každého momentu blaha, který se jim
naskytl. To však potlačuje vůli a trpělivost člověka a zhoršuje možnost dosáhnout něčeho
odříkáním. Navíc je toto posilováno povinností matky zejména vraném věku plnit
bezodkladně všechna přání dětí ( Sekyt, 1998, s.160 ).
Romské dítě vyrůstá v rodině, kde nejvyššími hodnotami jsou soudržnost a velikost
rodiny, láska rodičů k dětem, úcta ke starším členům společenství, fyzická síla, bezhlavá
touha vyniknout, hudba, tanec, pohostinnost. Naopak mezi hodnoty romskou rodinou málo
uznávané se řadí romský jazyk ( až 80% Romů si nepřeje vyučovat romštinu na ZŠ - je to
důsledek období, kdy Romům bylo zakazováno hovořit romsky a oni do jisté míry ztratily
vztah ke své ře č i), psané slovo, vzdělání ( vědecké nebo teoretické poznatky vůbec)
(Rybář, 2000, s.5).
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Je tedy zřejmé, že rodinná výchova nedává romským dětem takový základ, který
automaticky předpokládají učitelé v prvních třídách. Je proto nezbytně nutné, aby stát
vytvořil takové vzdělávací instituce a prostředí, které zlepší úroveň školní připravenosti
romských dětí.

3. Systém péče o dítě předškolního věku

V současné době se ve společnosti vytváří mechanizmy, které napomáhají zmírňovat
negativní zkušenosti ze vzájemné komunikace, hledat společné postupy a možnosti
spolupráce. Jednou z takových možností je i škola, která dlouhodobě vytváří informační a
komunikační centrum pro děti a jejich rodiče a je mnohdy první státní institucí, se kterou
rodič komunikuje. V kontextu moderní vzdělávací politiky evropského státu jsou do
systému vzdělávání zařazeny přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího
prostředí.

3.1. Přípravné třídy

Úkolem těchto tříd je cílevědomým a systematickým působením zvýšit školní
připravenost dětí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího

procesu od prvního

ročníku základní školy a předcházet tak případným neúspěšným začátkům, které by mohly
ohrozit průběh dalšího vzdělávání těchto dětí. Stanoveného cíle se dosahuje uplatňováním
nejrůznějších výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem a formou odpovídají
stupni vývoje dětí. Výchovně vzdělávací obsah přípravné třídy je rozdělen do šesti okruhů
(vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků, rozumová výchova, výtvarná výchova,
hudební výchova, pracovní výchova, tělesná výchova). Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy vydalo „Statut pokusného ověřování přípravných tříd ( od 1. 9. 1997 do 30. 6.
2000)“, kterým upravuje podmínky zřizování těchto tříd.
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Podle „Zprávy o situaci romské komunity v České republice“ navštěvovalo ve školním
roce 1996/1997 31 takovýchto tříd celkem 381 dětí, ve školním roce 1997/1998 již bylo tříd
42. Přípravné třídy však již byly zřizovány v minulosti. Mezi první školy, které se po roce
1989 připojily ke zřizování těchto tříd, patří škola v Předlicích v Ústí nad Labem, kde v roce
1992/1993 nastoupilo 18 dětí. Dále například v roce 1994/1995 byla zřízena přípravná třída
ve zvláštní škole na Kladně, atd. Přípravné třídy jsou též součástí projektů, které současné
době běží na Základní škole Havlíčkovo náměstí v Praze 3 a v Církevní základní škole
Přemysla Pittra v Ostravě. Dále ve školách zařazených do projektu ,Začít spolu“, který je
realizován pod záštitou Open Society Fund ( např. v Rokycanech nebo v Ostravě v ZvŠ
Karasova ) a na dalších mateřských, základních a základních školách praktických ( dříve
zvláštních školách).
Na základě výsledků pokusného ověřování přípravných tříd pro děti ze sociokultumě
znevýhodňujícího prostředí, které probíhalo od 1. 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 předpisů a
podle § 45 odst. 6 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů. Tento pokyn nabývá účinnosti dne 25. 12. 2000.

Přípravná třída

V této kapitole vycházíme z materiálu Koncepce integrace Romů, který zhotovil
Výzkumný ústav pedagogický pro MŠMT a Koncepce včasné péče o děti ze sociokultumě
znevýhodňujícího prostředí ( 24. 10. 2005 - Předškolní školství ). Rovněž vycházíme
z nového školského zákona ( zákon č. 561 / 2004 Sb.), který vešel v platnost 1.1. 2005.
Celkovou

koncepci

vzdělávání

zabezpečuje

Národní

program

vzdělávání.

Problematiku výchovy a vzdělávání předškolních dětí řeší Rámcový vzdělávací program pro
předškolní výchovu. Konkrétní cíle, formy a obsahy vzdělávání jsou rozpracovány
v jednotlivých školních vzdělávacích programech (www.msmt.cz).
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Cílem

přípravné

třídy

je

systematicky

připravovat

děti

ze

sociokultumě

znevýhodňujícího prostředí k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od
1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní
docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy
v dalším životě.
Dítětem ze sociokultumě znevýhodňujícího prostředí -

sociálním znevýhodněním -

rozumíme:
1.

Dítě s rodinným prostředím, které má nízké sociálně kulturní postavení,
ohrožené sociálně patologickými jevy.

2.

Děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.

3.

Děti v postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území ČR.
(www.msmt.cz)

Stanoveného cíle v přípravných třídách se dosahuje uplatňováním nejrůznějších
výchovně vzdělávacích prostředků, které svým obsahem i formou odpovídají stupni vývoje
dětí. Základem je organizovaná činnost dětí - různé druhy her ( didaktické, konstruktivní,
soutěživé), rozhovor, učení, vycházky, pracovní, pohybové, hudební a výtvarné činnosti.
Těžiště práce spočívá v rozumové výchově, skládající se z několika složek (jazykové a
komunikativní výchovy, rozvoje matematických představ a rozvoje poznání), a v rozvíjení
zručnosti a praktických dovedností dětí. Velký význam má pro tyto děti také výtvarná,
hudební a tělesná výchova.
Jestliže je přípravná třída zřízena při základní škole, počítá se do doby vyučování 20
vyučovacích hodin rozdělených na kratší časové úseky se střídáním činností podle potřeb
dětí. Pokud je zřízena při mateřské škole, podřizuje se režimu mateřské školy.
Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifíkují.
K dokumentaci se používá třídní výkaz s katalogovými listy pro nižší stupeň. Na konci
školního roku se stručně slovně hodnotí, s jakým výsledkem dítě přípravnou třídu
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absolvovalo. Děti nedostávají vysvědčení, na konci přípravné třídy obdrží např. Pochvalný
list nebo jiné obdobné osvědčení o návštěvě této třídy.
Výchovný a vzdělávací program pro přípravnou třídu je zpracován do okruhů učiva.
Učivo v těchto okruzích je rozpracováno orientačně. Každá škola si podle svých podmínek a
na základě znalostí úrovně vývoje dětí v konkrétní přípravné třídě vypracuje vlastní rámcový
výchovně vzdělávací plán ( s možností korekce ). Rozhodující jsou vždy individuální
možnosti a schopnosti dětí, jejich tempo zvládání požadavků. O tom, co a v jakém rozsahu
budou jednotlivé děti schopny zvládnout, a o konkrétním výběru činností by měl rozhodovat
třídní učitel, který děti i jejich specifické problémy dobře pozná. S dětmi je třeba postupovat
takovým tempem, aby je práce v přípravné třídě zaujala a zároveň v co největší míře
napomáhala jejich rozvoji. Přípravná třída je obdobím, které musí dětem ponechat dostatek
času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, tj. přizpůsobit se a
přivyknout všem změnám (nové roli, nové společnosti, novým požadavkům, časovému
řádu). Organizace i program přípravné třídy by měly být maximálně přizpůsobeny
vývojovým a jazykovým možnostem dětí a jejich potřebám.
Na samém počátku přípravné třídy je potřeba velké trpělivosti, děti je často nutné učit
i těm nejzákladnějším návykům. Začíná se obvykle s hygienickými návyky a přizpůsobení se
kolektivu. Pomalu se přechází k didaktickým a konstruktivním hrám, při kterých děti hravou
formou pochopí daný úkol a snáze jej zvládají. Všechno má ve třídě své místo, svůj řád, a
tím si děti lépe zapamatují, co kam patří a k čemu slouží.
Pro práci v přípravné třídě je velmi důležité vytvoření příjemného prostředí a
radostného ovzduší, aby děti odcházely domů s pocitem uspokojení ze dne prožitého ve
škole a těšily se na každý další den.
K plnění výchovných a vzdělávacích úkolů je zapotřebí využívat všech,
( i netradičních) metod a forem výuky, děti je třeba v co největší míře motivovat, vzbuzovat
jejich zájem o zadaný úkol a jeho dokončení. Jednotlivé činnosti musí být do programu
zařazovány promyšleně, s ohledem na rovnováhu psychického zatížení dětí —střídat živější
pohyb s klidnou prací u stolečků, náročnější činnosti s méně náročnými. Délku vyučovací
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jednotky si určuje učitel podle toho, co je předmětem činnosti, podle stavu pozornosti dětí či
jejich únavy. Na konci přípravné třídy by měly být děti schopny soustředění asi na 20 minut.
Každé dítě je třeba často chválit a umožnit mu prožít uspokojení z dobře vykonané práce.
Od učitele vyžaduje práce v přípravné třídě nejen trpělivost, ale i značnou
pedagogickou tvořivost. Jeho role spočívá především ve vytváření motivujícího a
stimulujícího prostředí. Proto velmi záleží na výběru osobnosti učitele pro přípravný ročník,
na jeho schopnosti navázat kontakt s dětmi a také s rodiči. Měl by to být kvalifikovaný
učitel, který již má zkušenosti s vyučováním v 1. ročníku, učitelka mateřské školy nebo
vychovatelka školní družiny.
Navázání kontaktu s rodinou a získání její důvěry je velkým přínosem pro práci
v přípravné třídě a pro vzdělávací dráhu dětí. Učitel se musí stále snažit o kontakt s rodinou,
vzbudit u rodičů zájem o výsledky činnosti dětí, jejich úspěchy, problémy. Rodiče by měli
být seznamováni s možnostmi, jak mohou svým dětem pomoci, a to prostřednictvím všech
způsobů, které se učiteli podaří zrealizovat, ať už jsou to návštěvy v rodinách, návštěvy
rodičů ve škole při vyučování nebo besídkách či jiných společných akcích. Rodiče by měli
nabýt přesvědčení, že učitel má opravdový zájem o rozvoj jejich dítěte a že docházka do
přípravného ročníku je pro jejich děti přínosem.

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy
Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů
učiva:
> vytváření kulturně sociálních hygienických návyků
> rozumová výchova (rozdělená na oblast jazykovou a komunikativní, oblast
matematických představ a oblast rozvoje poznání)
> hudební výchova
> výtvarná výchova
> pracovní výchova
> tělesná výchova
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Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno (např. pracovní a výtvarná výchova).
Jazyková výchova, hudební výchova a vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků
prolíná celým vyučovacím procesem. K výchovnému působení na dítě lze využívat také
dalších materiálů určených k rozvíjení dětí předškolního věku a dětské literatury dle výběru
učitele ( Zelina, 2002, s. 188).

3.1.1. Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) vychází ze školního vzdělávacího programu
příslušné

školy,

závěrů

speciálně pedagogického

vyšetření,

popřípadě doporučení

registrujícího praktického lékaře. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních
vzdělávacích potřeb žáka.
IVP je vypracován zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po
nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. IVP může být
doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby.

Obecný postup pro stanovení individuálního plánu:

> Shromáždíme informace o dítěti:
-

z vlastních pozorování dítěte při hře a činnostech

-

z rozhovorů s dítětem
z rozhovorů s rodiči dítěte

>

-

z výtvorů dítěte, z portfolia

-

z názorů odborníků (lékaře, psychologa, speciálního pedagoga, neurologa apod.)

Stanovíme silné a slabé stránky dítěte, jeho zájmy.

> Zaznamenáváme momentální individuální styl učení dítěte.
>

Stanovíme cíl plánu, v čem chceme u dítěte dosáhnout pokroku, co je chceme naučit.
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>

Stanovíme způsob, jak toho chceme dosáhnout - jakými druhy činnosti, na jakém
tématu, jaké postupy a materiály chceme používat.

>

Stanovíme dobu, dokdy chceme cíle dosáhnout.

> Realizujeme individuální plán.
> Zapisujeme, jak se daří individuální plán realizovat - nedaří-li se to, hledáme jiné postupy
k dosažení cíle, nebo cíl změníme - metoda postupných kroků.
> Zapíšeme, kdy bylo cíle dosaženo.
>

Stanovíme nový cíl a postup se opakuje.

( Gardošová, a kol., 2003, s. 90 )

Individuální plány je možné vypracovat i jinak, např. jen na základě konzultace a
doporučení speciálního pedagoga.

3.1.2. Potřeba diagnostiky, testy školní zralosti

Pro stanovení přiměřeného individuálního vzdělávacího plánu je nutné vycházet
z aktuálních potřeb jednotlivého dítěte. Je tedy potřeba zvolit správné diagnostické postupy
ke zjištění reálné školní připravenosti.
Pojem test se užívá někdy ve velmi širokém významu. V těchto případech se
ztotožňuje v podstatě s jakoukoli zkouškou vůbec. My chápeme pojem test v užším
vymezení jen pro určitý druh zkoušek. Tomu odpovídá charakteristika, která určuje test jako
„zkoušku, úkol, identický pro všechny zkoumané osoby s přesně vymezenými způsoby
hodnocení výsledků a jejich číselného vyjadřování “ ( Michalička, in. Pedagogika, 1969, č.l).
Testy je možno dělit podle různých kritérií. Určení druhu daného testu je důležitým
předpokladem pro rozhodování o vhodnosti jeho použití a o práci se závěry, ke kterým
dospějeme. Za základní je vesměs považováno dělení testů podle toho, k čemu směřují:
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1. Testy výkonové - jejich typickými představiteli jsou tzv. testy didaktické, kde na základě
výsledků ve vybraných úkolech lze usuzovat úroveň zvládnutí definovaného učiva
vcelku.
2. Testy schopností - jde o testy konstruované takovým způsobem, aby z výsledků v nich
dosažených bylo možno vysazovat na obecnější předpoklady - dispozice jedince zvládat
úlohy a situace určitého typu, či orientovat se v problémových životních situacích vůbec.
3. Testy osobnosti - nejde tu o výkony, ale o takové reagování na testové položky, na
základě kterého lze vysuzovat na vlastnosti temperamentu, zaměření motivace, na
úzkostnost a neuroticismus, na charakterové rysy apod.

Požadavky na test
Otázkou zůstává, co dělat s dětmi, které nezvládají učivo nebo mají jiné problémy. Na
některých školách ( např. Základní škola v Praze 3, Havlíčkově nám ěstí) se při zápisu do
první třídy provádí testy školní zralosti. Při těchto testech se většinou zjistí, zda je dítě
schopno nastoupit školní docházku nebo ne.
Ke zjištění připravenosti dítěte pro vstup do školy se používají tzv. testy školní
zralosti. Zpracování takovýchto testů může mít i vědecko-výzkumnou hodnotu, proto
bychom měli usilovat o zavádění kvalitních testů. Takový test má mít podle V. Mužiče, tyto
vlastnosti:
1. Validitu - tj. odpovídá požadavkům na přesnost diagnózy. Test je vysoce validní, když
ukáže na reálnou úroveň znalosti učiva. Obsah testu musí odpovídat tomu, co chceme
zjistit, nač je zaměřen.
2. Spolehlivost ( reliabilitu ) - tj. při opětovném použití u týchž žáků přinese tytéž
výsledky.
3. Objektivnost - objektivní je test tehdy, když při jeho použití nepůsobí na žáka subjektivní
činitelé a měl by přinést objektivní výsledky nezávisle na osobě, která test provádí.
4. Citlivost ( senzibilitu ) - umožňuje zjistit i nepatrné rozdíly v dětských odpovědích.

-34-

5. Použitelnost - je udána možností jednoduchého provedení na opravy, test musí být
v tomto smyslu snadný, nemá vyžadovat mnoho času.
6. Ekonomičnost - je splněna tehdy, když práce s ním není spojena s vysokými náklady.

Typy testů sloužící k posuzování školní zralosti
Již Jan Amos Komenský uvádí první zkoušku školní zralosti. Dítě dostane na výběr
mezi jablíčkem a penízem. Je-li zralé pro školu, sáhne po minci.
Existuje mnoho testů a ukazatelů školní zralosti. Některé jsou však méně spolehlivé.
Jedním z těchto ukazatelů je tělesná forma školního dítěte. Historicky nejstarší pomůckou
byla tzv. Filipínská míra, tj. schopnost dítěte pravou rukou dosáhnout si přes hlavu na
lalůček levého ucha. Tato pomůcka souvisí se vztahem „kostního věku“ a tělesnými
proporcemi.

Metody psychologické:
Grundleistungstest A. Kema
Sestavil test, který nebyl v celém rozsahu skupinový. Pátý a šestý úkol byl individuální.
Ze struktury Kernova testu pro naše účely v 60. letech konstruován Jiráskem Orientační
test školní zralosti.
Jiráskův test vybírá z Kernova testu v určité modifikaci tyto úkoly:
a / Kresbu postavy
b / Napodobování psacího písma
c / Obkreslení 10 teček podle vzoru v daném tvaru

Dítě musí při tomto testu vyvinout úsilí, přimět se vůlí ke splnění instrukce v málo
přitažlivém úkolu a vydržet potřebnou dobu u této činnosti, což je důležitý předpoklad pro
zapojení do školního vyučování ( Jirásek, s. 249).
Hodnotící škála je pětistupňová jako ve škole: za nejlepší výkon 1, za nejhorší 5. Celkový
výsledek je pak tvořen součtem známek jednotlivých úkolů podle tabulky.
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Existují i další testy, které zkoumají školní zralost. Patří mezi ně například:
Edfeldův reversní test . U nás se používá jako speciální test pro zjišťování zralosti
dítěte k osvojování čtení. Obsahuje soubor 84 obrázků ( párových ). Dítě má za úkol
zaškrtávat nesprávné páry. Zjišťuje se, do jaké míry dokáže dítě odhadnout podobnost
obrázků, tedy úroveň zrakového vnímání se zaměřením na vnímání inverzních obrazců.
K posuzování percepční zralosti dětí slouží Test percepčnich znalostí, jehož autorem
je K. Skála. Testem se zjišťuje rozlišování barev, chápání množství, plošná orientace,
chápání prostorových vztahů.
Dalším testem je Frostigové Vývojový test zrakového vnímání, který je zaměřen na
zjištění celkové úrovně zrakového vnímání a na zjištění nedostatků dítěte při tomto vnímání.
Je zaměřen na:
-

zrakově-motorická koordinace, zahrnuje kreslení nepřerušovaných, zaoblených či
hranatých čar rozlišené šířky od bodu k bodu

-

figura

-

konstantnost tvaru, rozlišení geometrických tvarů
poloha v prostoru, zjišťování předmětů, které jsou převrácené nebo otočené

-

prostorové vztahy, obkreslování tvarů, dítě se při tom přidržuje vodících čar.

Gopingenský test - jeho pomocí zjišťujeme větší počet psychologických funkcí (např.
jemná motorika, schopnost postřehnout vztahy, velikost, pořadí a množství, schopnost
soustředit se, zapamatovat si a vybavovat si něco, chápat řeč a td .)
Test, který se používá ke zjišťování slovní zásoby v rámci zjišťování připravenosti pro školu
je Obrázkově slovníkový test autorů Kondáše a Pukačové. Testem se zjišťuje, jak přesně
dokáže dítě pojmenovat předměty nebo děje znázorněné na obrázcích testu ( in. Diplomová
práce UK P edF ).
V praxi se používají další testy, například speciálně pedagogicky zaměřený Test rizika
poruch čtení a psaní pro raně školáky, který slouží k včasnému záchytu dětí, které by
mohly mít v počátečním čtení

a psaní problémy, a nabízí trénink oslabených oblastí

(Svancarová, Kuchařská, 2001, s. 4).
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3.3. Role učitele
Role učitele je velice důležitá ve vztahu úspěchu vzdělávání a výchovy. Osobnost
učitele je podstatná pro dítě, které nastoupí do procesu vzdělávání, zde pak není důležité,
zda se jedná o učitele v předškolní či školní výchově. Důležité je získat žáka a rodiče,
nastartovat pozitivní vztah dítěte ke škole a motivovat tak, aby dobrý vztah vydržel pokud
možno po celou dobu školní docházky.
Učitel, který vzdělává romské děti, by měl přistupovat ke své práci s pozitivním
přístupem. Tradiční učitel se liší od tvořivého učitele v osobnostních charakteristikách:
> Tvořivý učitel se soustředí na proces učení, učí, jak se učit. X Tradiční učitel se
soustředí na prezentaci faktů, obsahu a informací.
> Tvořivý učitel se soustředí na vztahy, motivaci, city, výkony a osobnost žáka. X
Tradiční učitel se soustředí jen na výkon žáků, na známky, prospěch a disciplínu.
> Tvořivý učitel pomáhá žákům učit se být aktivní, vidět problémy, najít
informace a použít je. X Tradiční učitel rozhoduje o tom, co žák potřebuje,
nedává mu prostor pro vlastní iniciativu.
> Tvořivý učitel nevystupuje jako vševědoucí osoba, ale jako organizátor,
poradce. X Tradiční učitel vystupuje jako neomylný expert, autorita.
> Tvořivý učitel se soustředí na tvořivý proces, na reálné životní problémy

s větším

množstvím odpovědí. X Tradiční učitel se soustředí na poznatky z učebnic, na problémy
s jednou správnou odpovědí.
> Tvořivý učitel se soustředí na rozvoj osobnosti žáka, na jeho potřeby a vztahy. X
Tradiční učitel se soustředí na úspěch ve vztahu ke třídě, skupině.
> Tvořivý učitel se snaží o skupinovou diskusi, hledá aktivity a podporuje
sebehodnocení žáka. X Tradiční učitel se soustředí na vyučování v hodině,
hodnocení provádí sám a v hodinách nediskutuje.
> Tvořivý učitel se snaží vytvořit prostředí otevřenosti, důvěry, spravedlnosti, ale
také náročnosti na zpětnou vazbu žáků. X Tradiční učitel se snaží o plnění
disciplíny, zpětná vazba je prováděna formou zkoušení a známkování.
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Podstatné pro postoj tvořivého učitele je podpora v rámci vzdělávacího zařízení. Měl
by to být člověk, který má zkušenost s romskými dětmi, romskou kulturou a odlišnostmi
v postojích k životu a vzdělávání. Dále by se měl po celý život vzdělávat a otvírat se novým
trendům ve vzdělávání národnostních menšin. ( Zelina, 2002, s. 162)
Podle Sekyta je nejdůležitější přístup pedagoga, který musí vycházet ze znalosti
osobnosti romského dítěte, ze znalosti metod a obsahu rodinné výchovy v rodinách a ze
znalosti mimoškolního života romského dítěte a jeho světa (Sekyt, 1998, s. 156).
Miroslav Dědič klade důraz na požadavek spravedlnosti v přístupu k dětem, tento
požadavek upřednostňuje před láskou k dítěti, kterou nelze podělit všechny děti rovnocenně.
Spravedlnost hodnotí a třídí podle toho, co si kdo zasloužil ( Dědič, 1999, s. 11 ).
Balvín považuje za prioritu přístup pedagoga k romským žákům, který respektuje a
posiluje jejich vlastní identitu. Nutnou podmínkou tohoto přístupu je plné respektování
svébytné kultury romských žáků. Jinak by hrozilo nebezpečí, že bude narušena důstojnost
romského žáka a smysl jeho existence. Pokud je tento přístup citlivě ošetřen, může přinést
výrazné úspěchy v pozitivním identifikačním rozvoji osobnosti ( Balvín, 1997, s.40 ).
Dále Balvín uvádí tyto specifické požadavky na osobnost lektora v oblasti výchovy a
vzdělávání romských dětí a mládeže:
-

dlouhodobý zájem o romskou komunitu

-

pedagogický zájem o multikulturní výchovu se zaměřením na romské děti a mládež
schopnost praktického uplatnění své profesionální přípravy
chápání problému romské komunity v nejširších souvislostech
schopnost tvořivého přístupu k řešení otázek souvisejících se vztahem Romů a
jiných národů

-

profesionální étos, spočívající v ochotě poskytnout své schopnosti, dovednosti a
vědomosti do služeb povznesení romské komunity

-

občanský étos, spočívající v ochotě rozšířit svůj profesionální obzor o občanský
rozměr, o práci romských, českých i multikulturních občanských sdružení
(Balvín, 1999, s. 17)
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3.3. Asistent pedagoga

Povolání asistent pedagoga je uvedeno v katalogu prací ( příloha nařízení vlády
č.469/2002 Sb. ), kde jsou uvedeny i příklady prací v příslušných platových třídách.
Podrobnější výklad k ustanovení funkce asistent pedagoga a jeho činnosti je uveden
v informaci MŠMT k zabezpečení vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami a podporou asistence č.j. 14453/2005 - 24. Postavení asistenta
pedagoga upravuje i zákon 561 / 2004 Sb.

Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním
1. Funkci asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním lze ustanovit
zejména pro žáky z rodinného prostředí s nízkým sociálně-kulturním postavením.
Je vhodné, aby asistent pedagoga dobře znal prostředí, z něhož v převážné většině
žáci pocházejí, např. z romské komunity.
2. Hlavním cílem činnosti asistenta pro žáky se sociálním znevýhodněním je podpořit
optimální sociálně-kulturní integraci žáků do školního prostředí a do společnosti.
3. Náplň práce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním stanovuje
ředitel školy s ohledem na cíle vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami. Hlavní činností asistenta pedagoga je pedagogická asistence učitelům
při výuce, pomoc žákům a jejich rodičům při aklimatizaci na školní prostředí,
zapojení kulturně specifického prostředí žáků do vzdělávacího procesu ve škole,
pomoc žákům při přípravě na vyučování, spolupráce s učitelem při komunikaci
s rodiči žáků a s komunitou v mistě školy.
4. Asistent pedagoga musí v rámci získání odborné kvalifikace absolvovat studium
pedagogiky v rozsahu nejméně 80 hodin ve vzdělávacím zařízení s akreditovaným
programem, kde mu budou poskytnuty základní informace o jeho činnosti
( týdeník Školství, XIV. ročník, 18. ledna 2006, s. 4 ).
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Funkce pedagogického asistenta, který pochází z prostředí komunity, v české škole se
zrodila z potřeby zohlednit děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Není to tedy
funkce, která by byla do školy vnesena zvenčí.
Role romských asistentů se objevuje od roku 1993, kdy se začal rozvíjet projekt
přípravných tříd. V roce 1997 na základě usnesení vlády č.686 ze dne 29.10. 1997 nebyla již
tato funkce pouze součástí experimentu přípravných tříd, ale na školách byla pro asistenty
vytvořena systematizovaná místa. Do konce roku 1999 bylo ministerstvu školství
doporučeno ke schválení již 160 romských asistentů ( Tancošová, s. 91 ).
Jedním z prvních podnětů k zavádění pedagogických asistentů byl záměr pomoci
národnostním menšinám v překonávání kulturních a jazykových bariér ve školách. Děti
z odlišných kultur dosahovaly velmi nízké školní úspěšnosti ve škole šité na míru kulturním
zvyklostem většinové společnosti. Tyto děti předčasně opouštěly systém vzdělávání a stávaly
se nezaměstnanými.
Podle rozhodnutí odboru základního vzdělávání a mimoškolní výchovy na ministerstvu
školství musejí být romští asistenti starší 18 let, mají mít ukončené základní vzdělání, čistý
trestní rejstřík a musejí úspěšně absolvovat kurz pedagogického minima v minimální délce
deseti pracovních dní, ve kterém získají základní informace o své činnosti a kde bude
zároveň ověřena jejich celková způsobilost pro tuto práci
Nejen Společnost Nová škola o.p.s. je přesvědčena, že řešením je vzdělání. Většinová
společnost poukazuje na to, že Romové nevedou svoje děti ke vzdělání. Stěží se může
očekávat, že povedou děti k něčemu, s čím sami mají velmi malou osobní zkušenost. Více
než 80% Romů má jen základní vzdělání včetně nedokončeného. Zde se pozice
pedagogického asistenta jeví jako klíčová.
Funkce pedagogického asistenta se u nás kontinuálně vyvíjí od roku 1993. V současné
době pracuje asi 350 asistentů. Tam, kde asistenti pracují, se výrazně zlepšila školní
docházka romských dětí, spolupráce rodin se školou a v neposlední řadě i školní úspěšnost
( Nová škola, 2003, s. 5-7).
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Náplň práce asistenta
Náplň práce asistenta sestavuje ředitel školy po dohodě s asistentem. Hlavními činnostmi
jsou:
-

pomoc žákům při aklimatizaci na školní prostředí,

-

pomoc pedagogům školy při vlastní výchovné činnosti při komunikaci se žáky,

-

spolupráce s rodiči žáků,

-

spolupráce s romskou, popř. jinou komunitou v místě školy.

( Šotolová, 2001, s. 48 )
„V případě vzdělávání příslušníků minorit je třeba vidět vzdělávací proces šířeji - jako
otázku sociálně kulturní ( s politickými dopady ). Škola se musí postarat o to, aby se dítě
s odlišnými kulturními zkušenostmi mohlo dobře a efektivně vzdělávat. Tím kdo se
přizpůsobuje, není dítě, ale škola a postupně celý systém vzdělávání. Nejmarkantnějším
rysem přizpůsobení se dítěti je pozitivní, cílená, trvalá a rozvinutá spolupráce s rodinou a
komunitou, z níž dítě pochází. Obecnou úlohou školy je zabezpečit, aby se děti v dospělosti
mohly plně zapojit do společnosti, aby dokázaly žít život po všech stránkách osobně
uspokojivý a společensky přijatelný. K tomu musí být příslušník našeho kulturního okruhu
především gramotný a kulturně gramotný - musí rozumět principům, obyčejům a chodu
společnosti, v níž žije. To se týká i příslušníků minorit. Mohou ale dnes už žádat, aby i jejich
kultura a nároky z ní plynoucí většinová společnost respektovala. Ta si dnes již nahlas klade
otázku: Jak se postarat o to, aby děti v „naší“ škole prospívaly, aby si zachovaly svou
kulturní příslušnost a identitu, aby dokázaly žít v souladu s tradicemi své kultury, byly hrdé a
dokonce ji rozvíjely?“ ( Nová škola, 2003, s. 25 )
Tancošová uvádí, že je velmi důležité, aby byl romský asistent členem místní komunity
Romů nebo s ní alespoň komunikoval, musí být jimi přijat. Mnoho Romů věří, že skrze
vzdělání se člověk komunitě odcizil, asimiloval se a že jejich dětem nebude rozumět
( Tancošová, 2000, č.3, s. 41 ).
Balabánová potvrzuje, že se osvědčuje spolupráce učitelky-ženy a asistenta-muže.
Spojení muže a ženy vytváří vyrovnanou, klidnou atmosféru, navíc mnoho dětí prvně prožije
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zkušenost, kdy se s nimi Rom-muž učí a hraje si. V tradiční romské rodině pečuje o děti
pouze matka ( Balabánová, 1995, s. 20 ).
Asistent nemá „ jen “ pomáhat dítěti, aby vyhovělo lépe požadavkům většinové školy asistent nemá být druhou učitelkou. Asistent vnáší do školy minoritní, dítěti srozumitelnou
kulturu.

Základním

úkolem

romského

pedagogického

asistenta je

zprostředkovat

porozumění - je to člověk, který v potřebné míře rozumí kultuře majoritní (škola) i minoritní
(dítě a jeho rodina nebo širší komunita) a dokáže ulehčit oběma stranám především první
měsíce a roky vzájemné spolupráce. Pro plnění této úlohy musí být asistent především
dostatečně autentický pro romskou širší rodinu, z níž dítě pochází, a tím i pro dítě samé
Asistent by měl společně s učitelkou připravovat rozmanité příležitosti pro to, aby se
komunita sbližovala se školou a aby se školní prostředí skrze všemožné aktivity obohacovala
o kulturní prvky, se kterými se děti mohou ztotožnit. Rodina by měla být kontaktována a
zvána do školy ne proto, aby se zodpovídala z nedostatků, za které se beztak stydí, ale
proto, aby jí škola projevila svou úctu a partnerský vztah a aby využila zdrojů, které domácí
prostředí pro žáky může představovat.
Měl by znát a chápat zvyky romských rodin ze své lokality a měl by vědět, na koho
z rodiny se obracet - kdo je v rodině uznávanou autoritou. Často musí řešit nelehké situace,
hlavně při návštěvách rodin.
Je ovšem asistentem pedagogickým, takže další okruh práce pro něj představuje
oblast učení a výuky. Práce asistenta v prvních ročnících na prvním stupni je jiná než práce u
starších dětí nebo na stupni druhém.
Měl by být seznámen s různými metodickými přístupy, které se využívají pro výuku
čtení, a měl by umět individuálně pracovat s dítětem tou metodikou, kterou se rozhodla
používat učitelka. V přípravných třídách by bylo velmi užitečné, kdyby asistent i učitel
ovládali tzv. celostní přístup k jazyku, jehož podstatnou složkou je vytváření prostředí
bohatého na psané, mluvené i čtené slovo, a to ve smysluplných kontextech.
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Pedagogický asistent by měl ovládat velmi dobře rozmanité metody pozorování žáků a
měl by společně s učitelem pozorování vyhodnocovat a na základě takto získaných informací
individualizovat péči o žáky v maximální možné míře ( Zelina, 2002, s. 162 ).
Vzdělávání těchto asistentů organizuje Nová škola o.p.s. V současné době nabízí
možnosti akreditovaného vzdělání Humanitas profes ops.. Do 30. 3. 2004 probíhá na
MŠMT výběrové řízení na organizace, které by do budoucna uskutečňovaly semináře pro
vychovatele-asistenty učitele ( rozhovor I. Němečkové, MŠMT , 2004).

v

4. Školní zralost

Pro školní zralost dítěte není důležité, zná-li některá písmenka, umí-li trochu psát nebo
mechanicky odříkávat číselnou řadu. Mnohem důležitější je, aby dítě vstupující do školy bylo
tělesně zdravé, mělo vypěstováno základní hygienické návyky, aby bylo samostatné
v sebeobsluze, bylo zvyklé udržovat si své věci v pořádku, aby ochotně poslechlo dospělého,
bylo zvídavé a zajímalo se o všechno nové ve svém okolí, dovedlo dokončit úkoly, které mu
byly uloženy, aby mělo již poměrně bohatou slovní zásobu, dovedlo si hrát s jinými dětmi a
aby se na školu těšilo.
Podle Jiráska dosažení školní zralosti ve všech složkách psychologické struktury závisí
na činitelích, které ovlivňují somatický a psychický vývoj dítěte. Jsou to faktory organické
( genetické, vývojové a zdravotní ) a psychické ( podnětnost prostředí, citová atmosféra,
vlastní psychická aktivita, systematická výchova a učení).
Důležitým předpokladem školní zralosti je biologické zrání. Jde o určitý stupeň
zralosti centrální soustavy, který je podmínkou pro správnost učení. Je závislé na věku a
individuálních vlastnostech každého jedince ( Jirásek, s.250 ).
Jednotlivé školské systémy určují věk vstupu dítěte do školy rozdílně - od 5 do 8 let.
U nás je povinná školní docházka od 6 let. Úspěch či neúspěch ve škole nezávisí pouze na
biologickém zrání, ale také na předškolním učení, předešlých zkušenostech a tělesné zralosti.
Posuzuje se výška, která by se měla pohybovat okolo 120 cm, hmotnost, která je cca 20 kg
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a započatá výměna zubů. Jsou to nejjednodušší kritéria, avšak nejméně průkazná. I když na
druhé straně je nutno brát na zřetel to, že slabá tělesná konstituce ohrožuje dítě zvýšenou
únavností. Pro dítě je velice namáhavé pouhé sezení v lavici, dojíždění, chůze přes město do
školy, pravidelné, časné vstávání, nošení těžké tašky ( možnost deformace p áteře).

4. 1. Definice školní zralosti

Ve své práci jsem použila termínu školní zralost. V odborné literatuře se setkáváme
s definicemi různých autorů. V této kapitole uvádím pro ilustraci některé z nich:

Dítě, které vyčerpalo možnosti předchozího stupně a s radostí školu očekává, je zralé pro
školu. ( E. Hofmannová )

Tělesně, duševně, duchovně, sociální zralost, při níž školní začátečník sám ve škole příliš
netrpí, ani druhým nečiní utrpení. ( M. Tramer )

Školní zralost je „onen stupeň“ vývoje tělesných a duševních vlastností dítěte, který je
nutným předpokladem úspěšného zvládnutí školních požadavků. ( H. J. Hillebrand )

Školní zralost je považována za takový stav somato - psycho - sociálního vývoje dítěte,
který je
1) výsledkem úspěšného dovršení vývoje dítěte celého předchozího období
2) vyznačen přiměřenými fyzickými a psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve
škole a doprovázen pocitem štěstí, který je současně dobrým předpokladem budoucího
úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení dítěte. ( J. Langmeier)

Školní zralost je dosažením takového stupně ve vývoji, aby se dítě mohlo bez obtíží
zúčastnit společného vyučování ve třídě. Pro naše školské poměry platí, že dítě musí být na
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úrovni školáka po všech stránkách, aniž by ještě potřebovalo nějakou přípravu nebo zvláštní
pomoc.

( J. Jirásek )

Podstatou uvedených definicí je, že školní zralostí rozumíme takovou fyzickou a
psychickou připravenost dítěte na školu, která umožňuje jeho optimální zapojení do
vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení fyzického i duševního zdraví při školní zátěži a
zároveň

optimální nabývání potřebných

kompetencí.

Školní zralost je

výsledkem

biologického procesu zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti jedince
( in. Diplomová práce UK P ed F ).

4. 2. Teorie školní zralosti

Pro naše školní poměry platí, že dítě musí být na úrovni školáka po všech stránkách,
aniž by ještě potřebovalo nějakou přípravu nebo zvláštní pomoc. Z toho plyne, že školní
zralost představuje dovršení takového stupně v rozumovém, citovém a sociálním vývoji, aby
dítě bylo schopno účastnit se školního vyučování. Při vstupu dítěte do školy musí dítě
splňovat dané dispozice na bázi rozumového, citového, sociálního a biologického vývoje.

Rozumový ( kognitivní ) vývoj
Dítě začíná chápat svět realisticky. Bezpečněji ovládá velikost a množství. Teprve
kolem šestého roku se objevují znaky logického myšlení. Dítě je nyní schopno analyticko syntetické činnosti (umí vyjmout část z celku a zase ji složit). Šestý rok věku dítěte je
charakteristický diferencovaným vnímáním (percepční zralostí), záměrnou koncentrací,
pozorností, která je doplněna volními vlastnostmi (vytrvalost, cílevědomost, houževnatost,
svědomitost ...), analytickým myšlením, racionálním přístupem ke skutečnosti, logickým
zapamatováním, zájmem o nové poznatky a zvládnutím hovorové řeči, tj. dobré vyjadřovací
schopnosti bez logopedických vad, měla by být vyhraněna lateralita ( Říčan, 1990).
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Citový vývoj
Dosažení relativně emocionální stability reakcí dítěte (nejméně impulzivních reakcí) a
využití citové kapacity pro motivované školní zaměstnání, tj. schopnost přijmout úkol a
dokončit jej, i když je poněkud unavené a úkol nezajímavý. Zahrnuje celkové postoje dítěte
ke škole a školní práci, zájem o ni. Jde tu hlavně o rozvinutost intelektuálních citů dítěte,
vyjádřených radostí z poznáváni a intenzivním zájmem o získávání nových informací. Hra
však z dětského života nemizí. S prací je velice úzce spjata a prolíná se. Děti by měly být
schopné vytvořit si kladný vztah k vyučování a školní práci. Dítě potřebuje mít pocit
citového zázemí a jistoty.

Sociální vývoj
Důležitá je i schopnost pracovat ve skupině ostatních dětí, tj. potřeba ditěte stýkat se
s jinými dětmi, vybavuje dítě schopnostmi navazovat přiměřené společenské kontakty,
podřídit se zájmům a konvencím skupiny dětí, podřídit se autoritě učitele, začlenit se do
skupiny dětí ve třídě, schopnost přijmout roli školáka. Při vstupu do školy by již mělo dítě
disponovat určitým stupněm emocionální nezávislosti a samostatnosti, aby se snadněji
adaptovalo na několikahodinový pobyt v cizím prostředí. V souhrnu to znamená řídit se
pravidly, která jsou s touto rolí ve škole spojena. Budoucí školák má být schopen snést to,
že ne všechna jeho přání budou hned splněna, případně unést neúspěch. Přecitlivělé,
úzkostné dítě nebo naopak dítě zvýšeně neklidné, impulsivní, případně dítě s akutními
emočními problémy ( např. při rozvodu rodičů ) bývá více ohroženo. Problémy mohou mít i
děti deprivované, vyrůstající v nepodnětném rodinném prostředí
Sociální zralostí rozumí Jirásek potřebu dítěte stýkat se s dětmi a podřizovat se
zájmům a konvencím dětských skupin, schopnost převzít sociální úlohu školáka v sociální
situaci školního vyučování ( Jirásek, Orientační test školní zralosti - příručka T-33, 1992,
s .5 ).
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5. Školní způsobilost a připravenost dětí ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí

L. Valentová (1991) považuje za základní znak školní připravenosti takovou úroveň
školní práce, která odpovídá dispozicím dítěte. Kromě biologického zrání má pozitivní vliv
na školní začátky také prostředí a výchova. V dnešní době přichází i jisté procento dětí
přímo z rodin. V těchto případech záleží na výchově a prostředí v rodině.
Jde o chápání hodnoty a významu školního vzdělávání, které ovlivňuje především
motivaci dítěte. Při nástupu do školy musí dítě dosáhnout určité socializační úrovně v oblasti
rozlišování a zvládání různých rolí v oblasti verbální komunikace v systému běžných norem
chování, které by mělo být schopné reálně respektovat.

5.1. Vzdělávací předpoklady dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí

Pro školní výuku je nejdůležitější obecná inteligence, celková chápavost. Ta ovšem
není vrozená, vrozené jsou předpoklady k jejímu rozvoji. Romské děti jsou však odmalička
stimulovány jinak než neromské, jejich inteligence se proto rozvine jiným směrem, méně
užitečným pro školní výuku našeho typu. Při testování , jímž zjišťujeme připravenost pro
školu, se výrazně projeví rozdílná zkušenost romských a neromských dětí. Za příznivých
podmínek mohou romské děti mnohé dohnat, není však snadné poznat, které dítě je schopno
těchto příznivých podmínek využít a odhadnout, které dítě bude takové příznivé podmínky
mít (jednou ze základních příznivých podmínek je samozřejmě rodinné prostředí).
Velmi málo romských dětí prochází mateřskou školou a výchova v rodině zpravidla
není dobrou přípravou pro školní práci.
Pro psychology zjišťující školní zralost, resp. připravenost romských dětí je obtížné
zvolit správnou metodiku. Ve všech běžných testech, včetně testů inteligence, vycházejí
romské děti v průměru podstatně hůře, nelze proto použít norem určených pro neromské
děti.
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Dalším handicapem těchto dětí bývá nezvyk komunikovat s dospělým (učitelem),
například položit mu otázku, bývají nesamostatné, osobnostně nezralé. Nejsou zvyklé řešit
úkoly a rozhodovat se individuálně, proto také bez zábran opisují. Dále si většinou
z domova nepřinesou schopnost, resp. návyk učit se zpaměti.
Jazykový handicap romských dětí je hlubší, než si uvědomuje laik, který je bezděčně
srovnává se svými vlastními problémy, jež má s užívánim cizího jazyka, přičemž dobře
ovládá svůj vlastní.
Stejně jako u rodičů, i u dětí rozhoduje důvěra, kterou lze získat především
vytvořením vřelého prostředí. Dítě také musí cítit osobní zájem a citovou blízkost. Pro
romské děti platí ve zvýšené míře obecné pravidlo, že vychovává především citový vztah
k učiteli.

5.2. Zjišťování školní připravenosti z pohledu pedagoga

Začátek školní docházky je pro romské dítě a jeho rodinu velmi důležitý mezník. Dítě i
rodina se dostává do konfrontace hodnot, postojů, požadavků svých a společnosti. Jak tato
konfrontace a jak trnitá a posléze úspěšná cesta za vzděláním bude, pak závisí z velké části
na tom, jak úspěšný byl začátek vzdělávání dítěte. Za dítětem stojí v pozadí jeho rodina
s romským kulturním zázemím a za učitelem kulturní zázemí dominantní většiny, která toto
vzděláváni obsahově i formálně zajišťuje. Záleží tedy na osobnosti pedagoga, jak dokáže
dítěti nabídnout podporu, zprostředkovat kulturní vzdělávání tak, aby v dítěti probudil vše
pozitivní, které přinese oboustranně uspokojení dítěti i společnosti. Je třeba zvolit vhodný
individuální přístup při skupinovém vyučování ve třídě a ve spolupráci s rodinou. Jinak
dochází k necitlivým a nevhodným zásahům, jejichž důsledkem je u mnoha dětí výkonnost
pod hranicí jejich schopností a možností.
Pro stanovení úrovně školní připravenosti romských dětí je tedy nutno zmapovat
jednotlivé oblasti, které spolurozhodují o budoucí školní úspěšnosti dítěte. Komplexní školní
připravenost tvoří samozřejmě soubor poznávacích ( kognitivních ), sociálních a citových
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předpokladů posléze vědomostí a dovedností. Na ty je třeba se zaměřit při zjišťování
aktuální úrovně připravenosti na vzdělávací požadavky při vstupu do školy. Dítě musí mít
osvojeny potřebné i komunikační kompetence.

5.2.1. Percepční a poznávací dovednosti

U romských dětí je nutná kvalitní diagnostika zejména poznávacích dovedností,
protože jejich úroveň bývá dosti často riziková pro jejich školní úspěšnost. Cílem 1.stupně
základní školy je rozvoj základních dovedností, které jsou pro úspěšné absolvování dalších
let školní docházky nepostradatelné. Je to čtení, počítání, psaní a schopnost správně se
vyjadřovat psanou i mluvenou formou ( Serfontein, 1999, s. 63 ).

Zrakové vnímání
Je to schopnost pochopit obsah zrakových vjemů. Dítě často nedokáže popsat, co vidí
na obrázku nebo v psaném textu, ačkoliv je jeho zrak v naprostém pořádku. Úkolem
zrakového vnímání je rozpoznat podstatné prvky viděného jevu, vyhledat potřebné
informace ve vizuálním obraze, uspořádat zrakový vjem do smysluplného celku a přiřadit
jednotlivým vizuálním symbolům odpovídající významy ( Serfontein, 1999 , s. 137 ).
Při zjišťování úrovně zrakového vnímání se zaměřujeme na zrakové rozlišování,
zrakové rozlišování se zaměřením na inverzní vnímání, vnímání figury a pozadí a zrakovou
paměť.

Zrakové rozlišování
Představuje schopnost rozpoznat podobnosti a rozdíly mezi jednotlivými detaily předměty - modely - obrázky - symboly - písmeny - slovy. Úroveň zrakového rozlišování
se v předškolním věku intenzivně vyvíjí. Předškolní dítě rozlišuje detaily u konkrétních a
později i u schematických - abstraktních obrázků, vnímá odlišnosti v inverzním vnímání
nejdříve podle horizontální linie a později podle vertikální linie.
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Vnímání figury a pozadí
Při zrakovém vjemu představuje tato schopnost vydělování figury na pozadí
percepčního pole ( Nakonečný, 1998, s. 241 ). Na senzomotorické úrovni dochází k jakési
spontánní strukturaci smyslových podnětů, přičemž se uplatňuje řada principů takovéto
strukturace. Obtíže v této funkci se projevují v budoucnu jako neschopnost orientovat se
v textu a přináší obtíže při ziskávání správné techniky čtení.

Zraková paměť
Je důležitá pro zapamatování, uchování a znovuvybavení zrakových vjemů. Důležitá je
i schopnost zapamatování zrakových vjemů ve správném pořadí. Úroveň zrakové paměti má
zásadní význam při nabývání raně školních dovedností jako je čtení, psaní i počítání.

Sluchové vnímání
Sluchové vnímání představuje schopnost přidělit význam sluchovému vjemu.
Bezprostředně souvisí i s vlastním rozvojem řeči. Obtíže ve sluchovém vnímání, které nejsou
způsobeny postižením sluchového ústrojí, mají za následek nedostatky v chápání slov,
porozumění instrukcím a selhávání v nabývání gramotnosti.

Sluchové rozlišování
Je schopnost odlišit od sebe jednotlivé zvuky. Jinými slovy jde o schopnost vnímat
rozdíly a podobnosti. Sluchová diferenciace řeči se rozvíjí postupně. Mezi čtvrtým a pátým
rokem začíná dítě rozlišovat jednotlivá slova ve větě. Kolem pátého roku začínají děti
vnímat jednotlivé hlásky ve slovech ( Pokorná, 2001, s. 180). Poznávají postupně první,
poslední a nakonec hlásku uprostřed slova. Dítě je postupně schopno rozlišovat kvantitu
vokálů, znělost a neznělost hlásek, měkké a tvrdé souhlásky.
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I ve sluchovém vnímání hraje důležitost schopnost vydělit na sluchovém pozadí
vnímání figury a pozadí. Nebo-li vydělit, pochopit a zapamatovat si potřebné informace na
sluchovém pozadí.
Pro úspěšnost při školním vzdělávání je potřebná dostatečná úroveň sluchové paměti.
Je nutné si zapamatovat pořadí slov - slabik - hlásek. Pamatovat si pořadí instrukcí.

Lateralita, orientace v prostoru, pravolevá orientace
Lateralitou rozumíme přednostní užívání jednoho z párových orgánů, tj. asymetrii
párových orgánů hybných ( ruky, nohy ) nebo smyslových ( oko, ucho ) ( Zelinková, 1999,
s. 131 ).
Dnes se do popředí pedagogického zájmu dostávají teorie řešící problematiku
laterality, směrovosti, spolupráce obou hemisfér. Celá desetiletí se složitě hledala ona
dominantní hemisféra, která je zodpovědná za kvalitu vyšších poznávacích funkcí ( tedy i
psaní, čtení a počítání). Teorie koodominance vysvětluje projev vyšších řečových funkcí
jako vrcholnou integrující činnost obou mozkových hemisfér, kdy každá z obou hemisfér
mají rozdílnou funkci, ale ve své činnosti se nezastupitelně doplňují.
Schopnosti a dovednosti levé poloviny mozku se uplatňují při počítání, psaní, čtení,
mluvení, chápání slov, vnímání detailů, vytváření a reprodukci uspořádaných soustav,
struktur a pořadí, umožňují logické, abstraktní myšlení, vybavování dat a informací,
poznávání různých struktur. To všechno jsou dovednosti a schopnosti, které škola vyžaduje
přednostně. Poslouchat učitele, správně se ústně vyjadřovat, opisovat z tabule, číst
z učebnice, spočítat matematický příklad, naučit se jednotlivá slovíčka v cizím jazyce,
analyzovat jazykové struktury a podle nich vytvářet nové věty.
Mnohem méně jsou ve škole k osvojení stejných věcných obsahů vyžadovány
schopnosti pravé hemisféry tj. obrazné vyjadřování, fantazii, představy, analogické myšlení,
syntetizující myšlení, cit pro rytmus a hudební cítění, schopnost vnímat záležitosti duchovní
povahy, neuvědomělé chápání struktur, schopnost chápat celek , schopnost vnímat zvuky -
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obrazy, vyjadřování pomocí řeči těla, empatie, komplexní učení, učení na základě zkušenosti
(Helms, 1996, s. 15,).
Prostor je definován třemi osami - horizontální, vertikální a předozadní. Správná
orientace v prostoru vyžaduje souhru smyslových a mentálních funkcí a klade nároky i na
zobrazování. Vývoj prostorového vnímání prochází obdobím rozlišován nejprve ve směru
vertikálním, předozadním a nakonec horizontálním ( pravolevém ). Posledně jmenovaný
směr mění svůj význam vzhledem k poloze těla ( Zelinková, 1999, s.134 ). Závislost mezi
zvládnutím pravolevé orientace a čtením byla mnohokrát dokázána. Z těchto důvodů je
kladen takový důraz na tyto funkce v období školní přípravy.

Intermodální vztahy a vnímání časové posloupnosti
Intermodální vztahy jsou významné pro úspěšné propojení všech funkcí. Uplatňují se
na úrovni přepojování jednoho typu vnímání na druhý. Například pokyn: „Vezmi si žlutou
pastelku a namaluj vpravo nahoře sluníčko,“ je náročný na analyzování a koordinaci hned
několika poznávacích funkcí.
Vnímání časové posloupnosti reprezentuje vnímání následnosti jevů a uplatňuje se
v součinnosti s dalšími kognitivními funkcemi. Dítě je schopno dodržovat stále náročnější
řetězce činností, aktivit ( Pokorná, 2001, s. 184).

Řeč
Řeč předškolního dítěte se nachází v období intelektualizace. Vývoj řečové roviny
foneticko-fonologické je téměř dokončen. Děti správně artikulují i uplatňují jednotlivé
hlásky-fonémy. Může stále přetrvávat zpřesňování výslovnosti hlásek R, Ř, popř.
zpřesňování diferenciace ostrých a tupých sykavek
Rovina lexikálně sémantická představuje slovní zásobu dětí jak aktivní, tak pasivní.
Slovní zásoba hraje důležitou roli při rozvíjení myšlenkových operací. Vytváří jakousi
„ databázi pojmů “, pomocí kterých dítě reaguje na okolní realitu.
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Rovina morfologicko-syntaktická je považována za ukazatel duševní úrovně dítěte. O
té vypovídá používání slovních druhů, úroveň jazykového citu a samozřejmě stavba věty a
schopnost vyprávění a vyjadřování.
Rovina pragmatická popisuje sociální dovednosti dítěte prostřednictvím řeči. Dítě je
schopno odhadnout „ sociální dopad “ svého sdělení. Pokud jsou všechny jazykové roviny
v souladu a na potřebné úrovni, má dítě předpoklady ke zdárnému zvládání školních nároků.

5.2.2.

Předčtenářské dovednosti

Období rozvíjení předčtenářských dovedností je nezastupitelné a jeho úroveň je
stěžejní pro správné navození čtenářské gramotnosti. Podílejí se na něm percepční funkce
jako zrakové, sluchové vnímání, pravolevá orientace, časová posloupnost, intermodální
vztahy.

Z výzkumů vyplývá, že by měl být kladen větší důraz na jazykové dovednosti.

Vývoj gramotnosti spočívá na dvou klíčových dovednostech. Jde za prvé o vědomou a
pohotovou manipulaci se slovy na úrovni fonémů ( zde se obvykle hovoří o fonematickém
povědom í) a za druhé o znalost písmen abecedy. S těmito základními dovednostmi mohou
děti začít vytvářet své první grafické reprezentace jazyka. Nejprve pochopí korespondence
mezi grafémy a fonémy, a pak je použijí pro budování svého čtenářského a pisatelského
lexikonu (Caravolas, Volín, 2005, s. 8 ). Z výše uvedeného plyne důležitost předčtenářského
období. Je to zároveň období, kdy se kniha stává jedním ze základních prostředků rozvíjení
osobnosti dítěte, vztahu rodič - dítě, protože rodič nebo pedagog může záměrně volit typ
knížky, kterým směřuje k rozvíjení určitých osobnostních a sociálních vlastností a
kompetencí dítěte.

5.2.3. Před matematické dovednosti

Vytváření tzv. předčíselných představ je třeba u dětí navozovat od nejranějšího věku
množstvím podnětů a situací, kdy se prostřednictvím hry, kreslení, třídění, přiřazování,
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uspořádávání konkrétních předmětů vytvářejí předpoklady k pozdějšímu chápání a
rozlišování společných znaků, velikosti, počtu apod. ( Blažková, 2000, sl4 ). Rovněž
v předmatematickém období dítě potřebuje dostatečnou úroveň jednotlivých percepčních a
kognitivních funkcí, která podmiňuje jeho školní úspěšnost.
Již na počátku předškolního věku děti počítají, resp. jmenují čísla jedno po druhém, ale
v této aktivitě chybí porozumění podstatě číselného pojmu. Tomu odpovídá i úroveň
znalosti názvů čísel, které si dítě dosud plete, protože má v této oblasti poměrně omezený
slovník ( Vágnerová, 1996, s. 137).
Předškolní dítě chápe číslo jako vlastnost objektu či množiny objektů. Z tohoto
hlediska je ovšem lhostejné, zda si vybere jako určující aspekt hodnocení tuto vlastnost nebo
nějakou jinou. L. Steinberg aj. Belsky (1991) shrnují názory různých autorů (např. Ráchel
Gelmanové, 1982 a dalších) na dětské počítání a jejich závěry se s našimi shodují:
1 . Děti mají tendenci přiřadit každému objektu jedno číslo, i když to vždycky nemusí
být v pořadí správné číslo. Avšak každý objekt tuto vlastnost, tj. číslo, získá ( někdy i
víckrát).
2 . Předškolním dětem není zcela jasné, že nelze nějaké číslo v řadě vynechat nebo
nějaký objekt počítat dvakrát.
3 . Děti si nemusí vždycky uvědomovat, že poslední číslo v řadě je zároveň počet
všech zahrnutých objektů.
Lze říci, že pojem čísla a manipulace s ním se rozvíjí postupně, na základě vrozených
dispozic i zkušeností. Jeho rozvoj je součástí obecného kognitivního vývoje. V předškolním
věku má i počítání všechny znaky názorného, intuitivního myšlení, vázaného na jeden,
konkrétní aspekt situace ( Vágnerová, 1996, s. 138).
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6.

Zjišťování školní připraveností romských žáků v přípravném
ročníku na ZŠ v Praze 3 Havlíčkově náměstí

6.1.

Základní škola v Praze 3 Havlíčkově náměstí

Základní škola se nachází v lokalitě, pro kterou je dlouhodobě charakteristická
kulturní i sociální pestrost jejích obyvatel a má mnohaleté zkušenosti se vzděláváním dětí
z těchto rodin. Školu v současné době navštěvuje 80 - 90 % žáků ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí, popř. kulturně odlišného prostředí. Tato skutečnost klade velké
nároky na výchovně vzdělávací organizaci školy. ZŠ Havlíčkovo náměstí nabízí vzdělávání
v multikulturním prostředí celému spektru žáků české, romské, ruské, ukrajinské,
vietnamské a čínské národnosti. V rámci jedné školy je uplatňován diferencovaný přístup ke
vzdělávacím potřebám dětí. Škola využívá několika vzdělávacích programů. Pro předškolní
děti již dvanáctým rokem otvírá kvalifikovaně vedené přípravné třídy rozšířené o speciálně
pedagogickou péči.

Dětem je nabízena individuální logopedická péče.

Děti jsou

podrobovány i kvalitní pedagogické diagnostice, aby byl objektivně zhodnocen jejich
rozvojový potencionál. Přípravná třída cíleně připravuje děti předškolního věku pro jejich
úspěšný vstup do 1. třídy. Je vhodná i pro děti s odkladem školní docházky.
Na 1. stupni se zatím žáci vzdělávají podle programu Obecná škola a na 2. stupni
podle programu Základní škola. Výuka těchto dětí probíhá v malých třídních kolektivech
s využitím speciálně pedagogických metod a technik. Tyto třídy mají za úkol podporovat
děti se speciálními vzdělávacími potřebami a respektovat jejich výukové tempo. Jedná se
především o žáky se sociálním a zdravotním znevýhodněním.
Žákům s výraznými obtížemi při zvládání nároků učiva běžné základní školy jsou
určeny speciální třídy s programem Základní škola - praktická.
Škola má i kabinet speciálních vzdělávacích potřeb, který vede speciální pedagoglogoped. Ten pracuje s dětmi dopoledne individuálně a s možností pravidelných konzultaci
pro rodiče i v odpoledních rodinách.
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Na základě zkušeností školy, potřeb žáků a celé romské komunity byl vytvořen
komplexní výchovně vzdělávací program. Ten má v posledních letech

charakter školy

s celodenním programem. Škola dlouhodobě vytváří informační a komunikační centrum pro
rodiče ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Rovněž má i dostatek odborníků, kteří
znají problematiku těchto rodin a jsou schopni s nimi úspěšně komunikovat.
Prioritou je zvýšení motivace nejen žáka, ale i celé rodiny ke vzdělání v přirozené a
přátelské atmosféře školy při zachování kulturních specifik. Škola s celodenním programem
se zaměřuje na tyto oblasti:
► V oblasti podpory vzdělávacích dovedností a nabývání potřebných kompetencí je
zajištěn dostatek kvalifikovaných odborníků, kteří s dětmi pracují při rozvíjení potřebných
vědomostí a dovedností. Stěžejní činností je i intenzivní příprava žáků na střední školu.
Důležité je i poskytování speciálně pedagogické intervence dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami se zaměřením na specifické poruchy učení, společně s rodiči dětí.
►V oblasti zájmových volnočasových aktivit je zdarma realizován velký počet
kroužků, které vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
► V rámci aktivit uskutečněných na podporu rozšíření vědomostí, dovedností a
rozšíření reálných zkušeností

mají děti možnost aktivní účasti na různých výjezdních,

výměnných sportovních soustředěních a kulturních akcích.
► V oblasti osvětových programů pro žáky a jejich rodiče jsou žádána témata zdravý
životní styl, sociální klima třídy, problematika komunikace a světa práce.
Škola se věnuje prevenci patologických sociálních jevů. Žákům jsou nabízeny
přednášky a semináře s touto problematikou
Při realizaci je nutno pružně reagovat na změnu potřeb a zájmů žáků v průběhu roku.
Tato skutečnost klade velké nároky na pedagogy a všechny ostatní pracovníky. Zájmy dětí
se s věkem, složením třídy a vlivem rodinného zázemí žáků mění. Je nutno neustále vytvářet
motivační prostředí.
Velkou posilu pro pedagogický sbor představuje pět romských pedagogických
asistentů, kteří napomáhají ke vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou. Škola je tak
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schopna nabídnout vzdělávání všem dětem lokality při respektování jejich vzdělávacích i
kulturních nároků.
Pedagogická práce na škole je nesmírně obtížná a klade velké nároky nejen na
profesionální dovednosti učitele, ale také ( a možná především) na osobnostní lidské kvality
všech zaměstnanců ( sociální cítění, obětavost, toleranci...) a jejich volný čas.

6.2.

Zjišťování školní připravenosti žáků přípravné třídy na škole

Úspěšný školní start se odvíjí od úrovně raně školní připravenosti. Z našich
zkušeností vyplývá, že nejrizikovější oblastí u romských dětí v počátcích školní docházky je
oblast rozumových dovedností ( viz kap. 5.2. ). Z tohoto důvodu jsme si vytvořili na škole
pro potřebu pedagogického zjištění úrovně rozumových dovedností záznamový arch, který
nám pomáhá zmapovat z pedagogického hlediska jednotlivé funkce, které se spolupodílejí na
úspěšném „ nastartování „ dovedností, jako je čtení, psaní a počítání.
Při orientačním zjišťování úrovně školní připravenosti v období zápisů do 1. třídy
jsme byli překvapeni rozdíly dosažených výsledků u romských a neromských dětí celkově,
ale i v oblasti jednotlivých poznávacích dovedností. Proto jsme se rozhodli blíže se zaměřit
nejen na rozdíly romských a neromských dětí, ale především na strukturu úrovně těchto
dovedností u romských žáků. Výsledky je možno jednak zhodnotit jednotlivě vzhledem
k individuálním potřebám každého dítěte, jednak je zevšeobecnit vzhledem k eventuálním
potřebám změny obsahu vzdělávání v naší přípravné třídě.
Předpokládáme, že přínosem těchto zjištění bude zkvalitnění péče o každé dítě.
Individuální vzdělávací plány budou tvořeny na míru skutečným potřebám jednotlivých dětí.
Zároveň si budeme moci ověřit, zda náplň činnosti obsažená ve školním vzdělávacím
programu odpovídá skutečným potřebám našich žáků. Jinými slovy zda se v rámci
předškolní stimulace zaměřujeme na ty správné funkce a rozvíjíme u dětí odpovídající
dovednosti a potřebné kompetence. Konečným výsledkem by bylo i doplnění školního
vzdělávacího programu o zjištěné závěry.
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_v

v

7. Školní připravenost dětí přípravné třídy ZS Praha 3, Havlíčkovo
v

náměstí a běžné MS Praha 3, Jeseniova 4/6
Struktura obyvatelstva lokality pražské čtvrti v oblasti Žižkova se vyznačuje vyšším
procentuálním zastoupením obyvatel ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Pro
školská zařízení zabezpečující výchovu a vzdělávání předškolních dětí to přináší velkou
zodpovědnost při tvorbě koncepce péče o tyto děti. Přípravná třída na ZŠ Havlíčkovo
náměstí se již dvanáctým rokem věnuje předškolním dětem ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí. Škola se snaží vytvářet dětem dostatečně stimulující prostředí,
které by pomohlo zmírnit popř. odstranit vývojové handicapy u dětí tak, aby jejich vliv byl
minimalizován či eliminován a dětem se tak usnadnil vstup do 1. třídy. Kvalitní péče dává
záruku optimálního rozvoje dětí v průběhu jejich dalšího vzdělávání.
Předmětem našeho šetření byla úroveň školní připravenosti žáků ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí přípravné třídy. Pro potřebu objektivizování shromážděných
výsledků jsme zjišťovali úspěšnost školní připravenosti i u žáků, kteří nebyli ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí.
Definicí a obsahem školní připravenosti jsme se již zabývali v předcházející teoretické
části. Pojem sociokulturně znevýhodňující prostředí není v současné legislativě jednoznačně
definován. Nejednoznačný výklad tohoto pojmu způsobuje problémy při uplatňování
možností, které jsou ve školství dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí dány.
V zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném
vzdělávání je používán pojem sociální znevýhodnění. Děti, žáci a studenti, kteří z tohoto
prostředí pocházejí, jsou zde považováni za děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pojem sociální znevýhodnění je pro účely školského zákona definován
jako rodinné prostředí s nízkým kulturním a sociálním postavením, ohrožené sociálně
patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova; nebo
postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle
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zvláštního právního předpisu. V rámci zákona 561/ 2004 Sb. je průvodním jevem sociálního
znevýhodnění často méně podnětné prostředí pro rozvoj kognitivního a morálního
potenciálu dětí (www.msmt.cz). Koncepce včasné péče o děti ze sociokultumě
znevýhodňujícího prostředí.
Systémem péče a obsahem vzdělávání v přípravné třídě jsme se rovněž zabývali v teoretické
části.

8. Cfle

Pro stanovení aktuální úrovně školní připravenosti žáků z přípravné třídy jsme hledali
odpovídající kvalitní pedagogickou diagnostiku, která by nám pomohla zmapovat úroveň
rozumových dovedností z pedagogického hlediska. Z našich zkušeností vyplývá, že právě
tyto dovednosti jsou stěžejním problémem školní úspěšnosti popř. neúspěšnosti.
Pro objektivizaci výsledků jsme se rozhodli provést pedagogickou diagnostiku pomocí
strukturovaného záznamového archu, kdy jednotlivé položky mapují důležité rozumové
funkce.

Cíle našeho zjišťování:
1.

Získat informace o individuálních potřebách jednotlivých dětí, které následně
umožní zpracování odpovídajících individuálních vzdělávacích plánů. Tak by
bylo možné cíleně stimulovat nedostatky v úrovni poznávacích dovedností.

2.

Zobecněním výsledků získat cenné informace, které nám pomohou zkvalitnit a
obohatit vznikající školní vzdělávací program.

3.

Srovnáním výsledků dětí navštěvujících přípravnou třídu a běžnou mateřskou
školu můžeme usuzovat na odlišnosti v percepčně kognitivních dovednostech
dětí ze sociokultumě znevýhodňujícího prostředí a dětí z běžného sociálního
rodinného zázemí z důvodů pravděpodobné neadekvátní předškolní stimulace.
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9. Metody šetření

Metodou zjišťování byl zvolen nestandardizovaný pedagogický test, který byl sestaven
speciálním pedagogem uvedené základní školy ( Wolfová, R. nepublikovaný m ateriál) a je
dlouhodobě využíván pro zjišťování školní zralosti dětí na uvedené škole. ( viz příloha) Test
vychází především z teorie deficitů dílčích funkcí ( Pokorná, 2001, s. 275 ). Speciálně
pedagogické zaměření zjišťování je dáno potřebou speciálně pedagogického působení na
děti ze sociokultumě znevýhodňujícího prostředí. Z našich zkušeností vyplývá, že právě
v těchto funkcích a dovednostech mají velké nedostatky, které jim velmi komplikují začátek
školní docházky a ohrožují jejich další školní úspěšnost. Test má formu záznamové ho
archu. ( viz příloha) Je zadáván jednotlivě a jeho plná administrace trvá přibližně 45 minut.
Při zadávání testu jsme zjišťovali pouze část informací o úrovni školní připravenosti dětí, než
je na základní škole běžné. V rámci vyhodnocování byly sledovány oblasti zrakového
vnímání, sluchového vnímání, úrovně grafomotorického projevu, vizuopercepce, pravolevé
orientace, jazykových dovedností, časové posloupnosti, intermodality a konstruktivního
myšlení, usuzování a zobecňování (Viz teoretická část). Naopak do vyhodnocování testu
nebyly zahrnuty informace o artikulačních nedostatcích, úrovni kresby postavy, lateralitě, o
koncentraci, „pracovní zralosti“ a další ( viz příloha - záznamový a rch ).
K vyhodnocení jednotlivých úkolů - obsahových kategorií - byla využívána bodovací
škála. Každý úkol měl své bodové ohodnocení. Body se buď sčítaly při správném plnění
nebo odčítaly od stanoveného základu při chybovosti. Při vyhodnocování jsme využili tzv.
popisné statistiky ( především aritmetický průměr ). Vytvořili jsme i graf s vyjádřením
směrodatné odchylky. Avšak vzhledem k malému počtu respondentů jsme z uvedeného
grafu nemohli vyvozovat kvantifikované závěry.
Protože uvedený záznamový arch není předmětem diplomové práce, omezíme se
nyní na jednotlivé úkoly, které děti plnily, resp. oblasti funkcí a dovedností, které jsme
v rámci zjišťování školní připravenosti sledovali.
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Záznamový arch školní připravenosti
Nestandardizovaný pedagogický test školní připravenosti ( viz příloha ) je strukturován
na základě našich teoretických znalostí ( viz teoretická část) a dlouholetých zkušeností se
vzděláváním předškolních dětí a dětí na počátku školní docházky ze sociokulturně
znevýhodňujícího prostředí.
Zaměřili jsme se na následující oblasti funkcí a dovedností: (viz příloha)
A

Oblast zrakového vnímání

1.

Rozdíly v párových tvarech

Záznamový arch obsahuje úkoly na rozlišování konkrétních
obrázků,

abstraktních tvarů

z hlediska horizontální i

vertikální linie.

2.

Optické členění, figura a

Zachycuje úroveň funkce prostřednictvím vyhledávání

pozadí

obrázků na ztíženém pozadí, vyhledávání tvarů stejně, nebo
odlišně orientovaných na méně či více ztíženém pozadí.

3.

Rozlišování inverzních tvarů Úkol zachycuje obtíže při vnímání inverzních tvarů
(vizuopercepce) a zároveň úroveň vizuomotoriky.

4.

Paměť ( řada obrázků

Popisuje schopnost zapamatovat si a znovu si vybavit řadu

sabstraktivními tvary)

šesti obrázků - symbolů.

B Oblast sluchového vnímání
1.

2.

Verbálně - akustická

Sleduje se úroveň sluchové diferenciace ( znělé, neznělé

diferenciace

hlásky, měkčení, vnímání sykavek, délky vokálů)

Analýza

Zjišťování úrovně fonologických dovedností.

2.a/ Počáteční hláska slova

2.a7 Rozpoznáním počátečních hlásek ve slovech.

2.b/ Koncová hláska slova

2.b/ Rozpoznáním koncových hlásek ve slovech.

2.c/ Pořadí hlásek ve slově
2.d/ Vnímání figury a pozadí
3.

Paměť ( řada slo v )

2.c/ Určením pořadí hlásek ve slově.
2.d/ Nalezením hlásky na ztíženém sluchovém pozadí.
Schopnost zapamatování si řady šesti slov smysluplných a
řady šesti skupin shluků hlásek.
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C Oblast intermodality
1.

Spojení opticko - akustické

Mapuje

schopnost

přepojování

optického

vnímání na

akustické prostřednictvím přiřazování abstraktního obrázku a
pojmu. Tedy úroveň přepojování mezi mody vnímání.

2.

Spojení akusticko - optické

Mapuje schopnost přepojování akustického vnímání na
optické. Tedy úroveň přepojování mezi mody vnímání.

D Oblast grafomotorických dovedností
1.

Úchop psacího náčiní

Správné držení psacího náčiní výrazně ovlivňuje úroveň
grafických projevů a může ovlivňovat budoucí školní
úspěšnost žáka.

2.

Grafomotorické dovednosti Zjišťuje

úroveň

vizuopercepce,

vizuomotoriky

prostřednictvím nápodoby pseudopísma. Může predikovat
úroveň budoucích školních úspěchů, neúspěchů například v
psaní.

E Oblast prostorového vnímání - pravolevá orientace
1.

Orientace na ploše

Tato oblast je významná pro správné porozumění instrukcím,

( 3 x 3 čtverce)

ale i pro rozvíjení dovedností jako je čtení, psaní a počítání.
Je potřeba této oblasti obzvláště věnovat pozornost v rámci
předškolního rozvoje, neboť opominuté nedostatky mohou
dítěti velmi komplikovat úspěšnost.
v počátcích vzdělávání.
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F Oblast jazykových dovedností
1.

Dovednost vytvářet rýmy na slova s využitím slov popřípadě

Rýmování

pseudoslov vypovídá o úrovni fonematického povědomí.
Úroveň

této

dovednosti

v předškolním

věku

může

předpovídat i úroveň jazykových dovedností. Je však závislá
i na dostatečných jazykových podnětech ( Caravolas, 2005,
s.12).

2.

Schopnost

Myšlení - zobecňování

vytvářet

nadřazené

pojmy

k podřazeným

(pojmově logické myšlení). Dále dovednost a znalost obsahů
jednotlivých pojmů. Tato schopnost je i závislá na kulturních
zvyklostech a předškolním rozvoji.

G Oblast rozumových dovedností
1.

Bodový rastr

Představuje nejvyšší stupeň zrakového vnímání prostorových
vztahů

při

zapojení

dalších

poznávacích

dovedností.

Nacvičuje se na různých seskupeních bodů.

2.

Algoritmus při řazení

Vnímání následnosti jevů současně s aktivizací tvořivého

prvků - serialita

myšlení. Dítě pracuje s konkrétními,
abstraktními obrázky, aktivizuje prostorovou orientaci.

3.

Konstruktivní myšlení

Úkol aktivizující tvořivé myšlení prostřednictvím obrazové
adaptivní flexibility. Rozstřižením obdélníku po diagonálách
získáme čtyři trojúhelníky. Dítě má z těchto trojúhelníků opět
složit obdélník ( Nakonečný, 1997, s. 127).
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10. Charakteristika sledovaného souboru

Pro potřeby provedení základní faktorové analýzy jsme si stanovili dva srovnávací
soubory. Soubor SPT byl tvořen 15 dětmi, které navštěvují přípravnou třídu při Základní
škole

v Praze

3,

Havlíčkovo

náměstí.

Všechny

děti pocházejí se

sociokultumě

znevýhodňujícího prostředí. Na základě rozhovoru s rodiči jsme zjistili, že rodiny se hlásí
k romské národnosti. Věková struktura dětí se pohybovala v době konání pedagogického
testování v rozmezí IX. měsíce 1999 až VHI. měsíce 2000 (viz Tabulka).
v
Srovnávací soubor SMS byl tvořen rovněž 15 dětmi, které navštěvovaly Mateřskou
školu v Praze 3, Jeseniova 46. U těchto dětí nebylo nikdy zjištěno sociokultumě
znevýhodňující prostředí. Podle orientačního rozhovoru s rodiči se jednotlivé rodiny hlásí
k české národnosti. Věková struktura dětí se pohybovala v době konání pedagogického
testování v rozmezí IX. měsíce 1999 až VHI. měsíce 2000.

Tabulka 1

SMŠ

SPT
narození

počet

odklady školní

dětí

docházky

narození

počet

odklady školní

dětí

docházky

IX. - XII. 1999

3

přirozený

IX. - XH. 1999

3

přirozený

I. - VUI. 1999

4

doporučený PPP

I. - VUI. 1999

2

doporučený PPP

a pediatrem

I. - VUI. 2000

8

bez odkladu

a pediatrem

I. - VIII. 2000

10

bez odkladu

Z uvedeného vyplývá, že v každém souboru bylo po 15 dětech. Je samozřejmě
pochopitelné, že soubory tvořené 15 dětmi nemají dostatečný počet respondentů pro širší
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objektivní analýzu a závěry nemohou mít tedy potřebnou validitu, reliabilitu, objektivnost a
senzibilitu ( viz teoretická č á s t). Pro naše potřeby a s našimi zkušenostmi však pro nás dále
uvedená zjištění mají významnou vypovídající hodnotu.
Z hlediska pohlaví se jedná o přirozené a shodné rozvržení respondentů v populaci.
Tabulka 2

SMŠ

SPT
počet dívek

počet chlapců

počet dívek

počet chlapců

8

7

8

7

Rodiny obou sledovaných souborů žijí ve stejné lokalitě. Jde o rodiny bydlící oblasti Prahy 3
na Žižkově.
Obě jmenovaná zařízení základní škola i mateřská škola kladou velký důraz na
předškolní stimulaci dětí. Obě zařízení vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání. Znamená to, že výchozí podmínky dětí co do vědomostí, dovedností
a podnětnosti jsou obdobné, resp. všech 30 dětí bylo kvalitně stimulováno v rámci
předškolního programu ve svých kmenových zařízeních.
Tedy u všech dětí byly splněny podmínky, aby dítě bylo předškolního věku,
dlouhodobě

(alespoň

půl

roku)

navštěvovalo

předškolní

zařízení,

nebylo

u

něj

diagnostikováno smyslové, tělesné popř. mentální postižení a pocházelo ze stejné lokality.
Takovýmto výběrem respondentů jsme si zajistili dva relativně ( vzhledem k malém počtu
respondentů) porovnatelné soubory.
Všech 30 dětí prošlo testováním v měsících březnu a dubnu roku 2005, aby bylo
možno získané informace zařadit ještě do cílené předškolní stimulace. Děti z obou souborů
plnily úkoly stanovené výše uvedeným nestandardizovaným testem v průběhu právě dvou
měsíců, tak aby nebylo časovou prodlevou v testování respondentů znehodnoceno výsledné
šetření.
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11. Interpretace výsledků šetření

Při interpretaci výsledků šetření jsme se zaměřili postupně na jednotlivé oblasti cílů.
Pro přehlednější znázornění jsme využili grafy s legendou a přehledné barevně odlišené
tabulky. Výsledky v nich jsou vyjádřeny absolutně ( vyjádřením získaných počtů bodů ),
procentuálně a se směrodatnou odchylkou. Důležitou součástí této kapitoly jsou odkazy na
příslušné materiály v příloze.
Informace získané sběrem dat se nyní pokusíme interpretovat postupně v kontextu se
stanovenými cíli.

1.

Získali jsme informace o individuálních potřebách jednotlivých dětí, které nám
následně

mohou

pomoci

při

zpracování

odpovídajících

individuálních

vzdělávacích plánů. Tak bude možné při výchovně vzdělávacím procesu cíleně
stimulovat nedostatky v úrovni poznávacích dovedností.

Ve shodě se jmenovanými cíli jsme vyšetřili pomocí záznamového archu školní
připravenosti 15 dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí navštěvujících přípravnou
třídu. Soubor těchto dětí byl nazván SPT. Na základě tohoto vyšetření jsme vytvořili tabulky
a grafy, které dokumentují individuální výsledky. V další části se budeme věnovat
jednotlivým dětem. Z individuální křivky - grafu - a za pomoci vyjádření dosažených
absolutních hodnot v tabulce se pokusíme vyvodit potřebné závěry, které by byly
obohacením pro individuální vzdělávací program dítěte.
Legenda ke grafům - osa x
1. Rozdíly ve zrakovém vnímání

7. Poslední hláska ve slově

13. Bodový rastr

2. Figura a pozadí ve zrakovém vnímání

8. Sluchová analýza

14. Serialita

3. Rozlišování inverzních tvarů

9. Figura a pozadí při sluchovém vnímání

15. P/L orientace

4. Pam ěť - zrakové vnímání
5.

6.

Sluchové rozlišování
První hláska ve slově

10. Pam ěť - sluchové vnímání

16. Konstruktivní myšlení

11. Grafomotorika

17. Rýmování

12. Intermodalita

18. Myšlení - zobecňování
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dftéte A.B.

V oblasti zrakového vnímání dosáhla dívka v rámci své individuální křivky nej lepších
výkonů ve všech sledovaných oblastech. Stále však vzhledem k potřebné úrovni školní
připravenosti přetrvávají obtíže ve zrakovém vnímání u úkolu rozlišování figury a pozadí.
Vzhledem k charakteru této dovednosti to znamená, že může mít jednou obtíže při
vyhledávání a orientaci v textu i na mapě. Nedostatky v oblasti sluchového vnímání jsou
závažnější. Fonematické uvědomění je již na dobré úrovni, avšak dívka výrazně selhává ve
sluchové analýze při vnímání poslední hlásky, figury a pozadí a paměti. Tyto percepční
nedostatky mohou výrazně limitovat školní úspěšnost. Vizuopercepci a vizuomotoriku je
nutné ještě dále rozvíjet. Vázne napodobování písma. Dívka se dobře orientuje v pravolevé
orientaci. V oblasti rozumových a jazykových dovedností je nutné stále intervenovat, neboť
v těchto úkolech dosahovala dívka minimálních výsledků. Výjimku tvoří úkol zobecňování
myšlení.
Celkově je možno říci, že jde o dítě, které potřebuje před začátkem školní docházky
cílenou předškolní stimulaci.
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rocentuální vyjádřeni výsledku

Graf dítěte M.S.

Stále přetrvávají nedostatky v oblasti zrakového vnímání ( rozlišování, figuře pozadí,
inverzním rozlišování, pam ěti). Nejedná se však o kritickou úroveň zrakového vnímání. Na
pováženou jsou však hodnoty u sluchového vnímání. Zjištěná míra fonematického
uvědomění, fonologických dovedností a sluchové paměti upozorňuje na možnost selhání
v úkolech, které vyžadují tyto dovednosti v první třídě. Rovněž grafomotorika je
nedostatečně rozvinutá. Výsledky zjišťování úrovně intermodality napovídají, že dítěti bude
potřeba opakovat zadávané instrukce. Překvapivě zvládla bodový rastr a pravolevou
orientaci. To je zřejmě výsledkem poměrně dobré kvality zrakového a prostorového
vnímání. Naopak v oblasti tvořivého myšlení a i v jazykových dovednostech, jako je
konstruktivní myšlení a rýmování, dívka nezískala ani jeden bod a vserialitě pouze
minimum.
Lze očekávat, že dívka bude pracovat mechanicky a bude potřebovat individuální
podporu pro svoji nevyrovnanou úroveň školní připravenosti.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dftěte K.G.

Dívka navštěvovala přípravnou třídu dva roky. Pochází ze sociálně ohrožené rodiny.
I přes cílenou stimulaci funkcí zrakového vnímání přetrvávají nedostatky v oblasti zrakového
rozlišování, figury a pozadí, vnímání inverzních tvarů i paměti. Úroveň sluchového vnímání
vykazuje až kritickou míru nedostatků. Fonémické uvědomění je přijatelné, avšak sluchová
analýza má rizikové hodnoty z hlediska její další školní úspěšnosti. Přece jen vliv přípravné
třídy je znát ve sluchové paměti. Pozitivní vliv se projevil i v oblasti pravolevé orientace a
v pojmovém myšlení. Naopak v oblasti tvořivého myšlení i jazykového nezískala dívka
bodové ohodnocení. Je tedy možné očekávat obtíže v této oblasti.
Celkově je možno říci, že se jedná o dítě s rizikem školní úspěšnosti. Bude pracovat
spíše mechanicky. Její rozvojový potenciál je potřeba konzultovat s psychologem.
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rocentuální vyjádření vvsl

Graf dítěte O.K.

Individuální křivka dítěte zobrazuje nedostatečnou úroveň školní připravenosti.
Křivka zároveň ukazuje i na velmi nevyrovnaný výkon, který dívka podávala v testu.
Pro obtíže ve zrakovém vnímání svědčí nízký zisk bodů u jednotlivých úkolů v celém
spektru zrakového vnímání. Kritická úroveň sluchového vnímání nedává předpoklady ke
zvládnutí budoucích výukově cílených aktivit. V dalších úkolech zaměřených na tvořivé a
pojmové myšlení se projevuje rovněž nízká úroveň školní připravenosti. Pozitivně
překvapivě dobrá vzhledem k individuální křivce je intermodalita. Dívka je schopná
dodržovat pro ni náročné řetězce činností a aktivit. Překvapivá je i úroveň rýmování.
I když se jde o dítě sociálně velmi ohrožené a jazykově nepříliš stimulované, byla
dívka schopna rýmovat slova a tvořit smysluplné rýmy. Přípravný ročník navštěvovala pouze
půl roku. Domácí prostředí je velmi nepodnětné. Z toho můžeme usuzovat, že nebyl dosud
vyčerpán rozvojový potenciál dívky.
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Graf dítěte M.G.

Chlapec pochází z velmi pečující rodiny. Přípravnou třídu navštěvoval dva roky.
Stále však přetrvává lehká nejistota ve zrakovém vnímání v celém spektru funkcí.
Na rozdíl od ostatních dětí je patrný vliv rozvíjení sluchového vnímání. Nulový bodový zisk
má však v oblasti sluchové paměti. Velmi dobrá úroveň je v intermodalitě. Chlapec je
schopen dodržovat posloupnost pokynů. Rovněž velmi dobře uplatňuje své schopnosti
v součinnosti s dalšími poznávacími dovednostmi. Dobře se orientuje i v pravolevém vnímání
prostoru. Minimum bodů získal v oblasti vizuomotoriky - v grafickém projevu. V oblasti
tvořivého myšlení, seriality získal pouze jeden bod. V pojmovém myšlení reagoval dobře.
Tato oblast je cíleně rozvíjená v průběhu roku.
Chlapec v oblasti percepce dosáhl celkově nižší, ale vyrovnané úrovně, na základě
které by se mohl dále školně dobře rozvíjet. Nezískal však bodové ohodnocení ve sluchové
paměti. Nedostatečnou úroveň prokázal u tvořivého myšlení. Bude zřejmě pracovat
mechanicky se schopností dodržovat režim práce, resp. posloupnost pokynů. To mu zpětně
může pomoci v počátcích raného školního vzdělávání.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte M.M.

Chlapec při plnění úkolů podával nevyrovnané výkony. Ve zrakovém vnímání
projevuje nižší, avšak celkově nevyváženou úroveň. Výrazné nedostatky se opět ukazují ve
sluchovém vnímání zvláště ve sluchové analýze. Úroveň grafomotoriky je rovněž
nedostatečná. Hrozí selhání v písemném projevu v první třídě. Neplnil ani úkoly v bodovém
rastru, konstruktivním myšlení, rýmování. Dobře zvládl úkoly zaměřené na intermodalitu,
pravolevé vnímání i zobecňování.
Celkově je chlapcův výkon v testech nerovnoměrný. V percepci vykazuje přiměřený
stupeň vnímání s lehkými přetrvávajícími nedostatky. Potřebuje před nástupem do školy ještě
stimulaci v oblasti sluchové analýzy. Rovněž je potřeba zaměřit se na rozvíjení
grafomotoriky. Nutné je i podporovat myšlenkové operace. Je možno se opřít o dobrou
úroveň intermodality. Rozhodně je potřeba chlapci

individuálně pomoci a cíleně ho

stimulovat v oblasti celého spektra předškolních dovedností.
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rocentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte D.K.

Chlapec podal poměrně vyrovnaný výkon v oblasti percepce zrakové i sluchové,
grafomotoriky a intermodality. Dobře zvládl bodový rastr, pravolevou orientaci.
Naopak obtíže se prokázaly v oblasti sluchové analýzy a rozlišování, sluchové paměti.
Výraznější nedostatky se objevily v oblasti tvořivého myšlení ( konstruktivním myšlení,
serialitě) i v pojmovém myšlení a rýmování.
Vzhledem k charakteru nedostatečně rozvinutých funkcí je potřeba, aby chlapec byl
cíleně stimulován ještě před zahájením školní docházky. Celkově je možno říci, že při
individuální pomoci se zaměřením především na sluchové vnímání má dítě předpoklady
přiměřeně zvládnout nároky první třídy.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dftéte M.D.

Dívka má dobrou úroveň zrakového vnímání. Obtíže se projevily v oblasti vnímání
figury a pozadí. Je proto nutné podporovat tuto funkci, aby se předešlo event. obtížím při
čtení například v orientaci v textu. Naopak zarážející je stupeň sluchového vnímání v oblasti
sluchové analýzy. Fonematický sluch pro potřeby diferenciace hlásek je na potřebné úrovni.
Dívka má výbornou úroveň intermodality. Dobře se orientuje v pravolevém vnímání. Rovněž
pojmové myšlení je přiměřené. V oblasti grafomotoriky je také na odpovídajícím stupni.
V oblasti tvořivého myšlení ( konstruktivního myšlení, rýmování, seriality ) však
dívka získala minimum bodů. Tady jsou ještě mezery v její aktuální míře školní
připravenosti.
Dívenka potřebuje před nástupem do školy ještě zintenzivnit předškolní stimulující
program. Je nutné rozvíjet především sluchové vnímání v oblasti analýzy a podporovat
tvořivé myšlení. Bude zřejmě pracovat spíše mechanicky.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte M.B.

V oblasti zrakového vnímání dosáhl chlapec v rámci své individuální křivky
nejlepších výkonů ve všech sledovaných oblastech. Stále však vzhledem k potřebné úrovni
školní připravenosti přetrvávají obtíže ve zrakovém vnímání u úkolu rozlišování figury a
pozadí. Vzhledem k charakteru této dovednosti to znamená, že může mít jednou obtíže při
vyhledávání a orientaci v textu. Nedostatky v oblasti sluchového vnímání jsou závažnější.
Fonematické uvědomění je již na dobré úrovni, avšak chlapec výrazně selhává ve sluchové
analýze při vnímání poslední hlásky, figury a pozadí a paměti. Tyto percepční nedostatky
mohou výrazně limitovat jeho školní úspěšnost. Vizuopercepci a vizuomotoriku je nutné
ještě dále rozvíjet. Chlapec se dobře orientuje v pravolevém vnímání. V oblasti rozumových
dovedností je nutné stále intervenovat, neboť v těchto úkolech dosahoval chlapec
minimálních výsledků. Výjimku tvoří úkol zobecňování myšlení. Tam chlapec dosáhl téměř
100 procentní plnění. Rovněž prokázal přiměřenou míru dovedností v oblasti rýmování.
Celkově je možno říci, že chlapec potřebuje před zahájením školní docházky cílenou
předškolní stimulaci ke zlepšení výše jmenovaných oslabených funkcích.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte I.R.

Chlapec podal v testu poměrně vyrovnaný výkon, který svědčí o dobré školní
připravenosti. Rodina chlapce se snaží dítěti vytvářet stimulující prostředí. Přípravnou třídu
navštěvoval velmi pravidelně. V oblasti percepce zrakové i sluchové měl ve většině úkolů
poměrně vysoké procento plnění. Pouze v oblasti sluchové analýzy (při hláskové analýze
onomatopoí, vnímání figury a pozadí, popřípadě paměti) je třeba cíleného rozvíjení ještě
před začátkem školní docházky. V oblasti úrovně grafomotoriky je dosažený stupeň stále
nedostatečný. I toto jsou dovednosti, které je potřeba intenzivně rozvíjet.
Závažné obtíže byly

zjištěny v úkolech stimulujících konstruktivní myšlení a

rýmování. Odpovídající úroveň intermodality, vnímání pravolevé orientace, ale i myšlenízobecňování napovídá, že dítě (i přes výše zmíněné nedostatky při pokračující systematické
péči) by mohlo dobře zvládnout počáteční školní docházku.

-76-

Graf dítěte S.G.

Individuální křivka dívky napovídá, že úroveň její školní připravenosti je kriticky
nedostatečná. Dívka je z pečující rodiny. Rodina však obtížně chápe potřebu cíleného
předškolního vzdělávání a vystupuje spíše ochranitelsky. V oblasti zrakového vnímání
zvládla dobře úroveň rozlišování. Ostatní funkce (figura a pozadí, inverzní vnímání, paměť)
jsou na nízkém stupni vývoje. Sluchové vnímání, fonematický sluch a základní fonologické
dovednosti je nutno cíleně rozvíjet. Dívka zde nezískala žádný bod. Totéž je možno říci o
úrovni grafomotoriky, vyplňování bodového rastru, seriality. Tvořivé myšlení při zadání
úkolů z konstruktivních dovedností a rýmování nedosahuje potřebné předškolní dovednosti.
Minimální hodnocení získala alespoň v oblasti intermodality a ve vnímání pravolevé
orientace.
Dívka není školně připravena na zvládnutí nároků běžné první třídy. Bude nutný
odklad školní docházky a zřejmě i psychologické vyšetření pro zvážení jejího dalšího
rozvojového potenciálu.
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rocentuální vyjádření vvsl

Graf dítěte N.S.

Chlapec podal v testu poměrně vyrovnaný výkon, který svědčí o dobré školní
připravenosti. Rodina chlapce se snaží dítěti vytvářet stimulující prostředí. V oblasti
percepce zrakové i sluchové měl ve většině úkolů poměrně vysoké procento plnění. Rezervy
jsou ještě v oblasti vnímání figury a pozadí a zrakové paměti. Ve sluchovém rozlišování
získal plný počet bodů. Pouze v oblasti sluchové analýzy (při uplatňování fonologických
dovedností) a paměti je potřeba dítě intenzivně stimulovat ještě před začátkem školního
roku. Jeho úroveň grafomotoriky je velmi dobrá. Rovněž intermodalita vypovídá o
přiměřeném stupni vývoje. Avšak cvičení i nadále budou jistě potřebná. Závažné nedostatky
byly i zjištěny v úkolech stimulujících konstruktivní myšlení. Překvapivě dobře reagoval při
úkolech zaměřených na rýmování. Před nástupem do školy je potřeba se zaměřit ještě na
cvičení vyplňování bodových rastrů, cvičení seriality, vnímání pravolevé orientace a myšlení
zobecňování.
Dítě i přes výše zmíněné nedostatky při pokračující systematické péči a v malém
třídním kolektivu má předpoklady dobře zvládnout počáteční školní docházku.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte M.Ž.

V oblasti zrakového vnímání dosáhla dívka v rámci své individuální křivky nejlepších
výkonů ve všech sledovaných oblastech. Stále však vzhledem k potřebné úrovni školní
připravenosti přetrvávají obtíže ve zrakovém vnímání u úkolů rozlišování figury a pozadí a
inverzního vnímání. Vzhledem k charakteru této dovednosti to znamená, že může mít jednou
obtíže při vyhledávání a orientaci v textu i na mapě. Nedostatky v oblasti sluchového
vnímání

jsou závažnější. Fonematické uvědomění je již na dobré úrovni, avšak dívka

výrazně selhává ve sluchové analýze při vnímání poslední hlásky, figury a pozadí.
Tyto percepční nedostatky výrazně limitují počáteční školní úspěšnost. Dobrou míru
připravenosti dívka prokázala ve vizuopercepci a vizuomotorice. Překvapivě dívka projevila
nedostatky v pravolevé orientaci. Vzhledem k dobrým výsledkům v předcházejících úkolech
je možná příčina ve znalosti pojmů „vlevo“ a „vpravo“. Obtíže se projevily i
v konstruktivním myšlení. Naopak v ostatních dovednostech získala poměrně dobré bodové
ohodnocení. Nicméně i tyto dovednosti je třeba ještě před začátkem školní docházky cíleně
rozvíjet.
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Graf dítěte P.F.

Chlapec podal v testu poměrně vyrovnaný výkon, který však celkově svědčí o nižší
školní připravenosti. Rodina chlapce se snaží dítěti vytvářet stimulující prostředí. V oblasti
zrakové percepce dosahoval ve většině úkolů

nižšího, ale zato vyrovnaného procenta

plnění. V oblasti sluchové analýzy ( při hláskové analýze zvířecích zvuků, vnímání figury a
pozadí, popřípadě paměti ) je třeba cíleného rozvíjení ještě před začátkem školní docházky.
Je možno konstatovat, že v oblasti sluchového vnímání je chlapcova školní připravenost
nedostatečná. V oblasti úrovně grafomotoriky stále přetrvávají nedostatky. Rezervy jsou
ve vnímání pravolevé orientace. I toto jsou dovednosti, které je potřeba intenzivně rozvíjet.
Ve všech ostatních úkolech (intermodalitě, vyplňování bodového rastru, seríalitě, rýmování a
myšlení zobecňování) podával chlapec poměrně přiměřené a vyrovnané výkony. Závažné
nedostatky byly zjištěny v úkolech stimulujících konstruktivní myšlení.
Dítě i přes výše zmíněné obtíže při pokračující systematické péči (zvláště
v percepčních dovednostech) má předpoklady dobře zvládnout počáteční školní docházku.
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procentuální vyjádření výsledku

Graf dítěte L.P.

nedostatky (zvláště ve vnímání figury a pozadí). V oblasti sluchového vnímání se zaměřením
na fonematické uvědomění je u rozlišování hlásek a rozpoznávání prvních hlásek ve slovech
patrný „trénink“ přípravné třídy. Naopak v oblasti fonologicky zaměřených úkolů ( vnímání
figury a pozadí, sluchové analýzy ) prokázala dívka vážné nedostatky. Rovněž úroveň
grafomotorického projevu ukazuje na možné obtíže při rozvíjení psaní na počátku školní
docházky. Nejistota v intermodálním vnímání není limitující pro její další školní výkon.
V oblastech zaměřených na vyšší funkce zrakového vnímání - bodový rastr, hledání
souvislostí v serialitě

a

konstruktivní

myšlení

dívka

nepodala

uspokojivý

výkon.

Z uvedeného je možné soudit, že dívka bude pracovat spíše mechanicky.
V jazykových dovednostech, jako je rýmování a zobecňování (hledání nadřazených
pojmů), a v pravolevé orientaci dívka prokázala jistou úroveň dovedností. Je to zřejmě
způsobeno pozitivním vlivem přípravné třídy, protože stimulace dívky v rodině je velmi
omezená. Dívka i nadále potřebuje intenzivní rozvojový program před začátkem školní
docházky.
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Shrnutí
Rozborem jednotlivých grafu dětí byly zjištěny jejich individuální potřeby. Vzhledem
k tomu, že uvedená zjišťování lze provádět v průběhu roku před nástupem dítěte do školy
( nejlépe v čase kolem zápisů do prvních tříd), je možno zjistit aktuální stav školní
připravenosti každého dítěte a vhodně na něj reagovat. Můžeme tak obohatit, rozvíjet a
upravovat individuální vzdělávací program v průběhu roku. Tento program pak slouží i jako
podklad pro pedagogickou zprávu pro základní školu o průběhu vzdělávání dítěte.
Z podrobného rozboru celého testu je možno získat kvalitní podklady přímo pro učitele
v první třídě.

2.

Pokusíme se zobecnit výsledky a zpracovat cenné informace, které nám
pomohou pomoci zkvalitnit a obohatit vznikající školní vzdělávací program.

Předškolní vzdělávání otevírá dětem cestu k tomu, aby byly v budoucnu schopné
získávat klíčové kompetence potřebné pro život. Úroveň kompetencí, kterou jsou děti v
průběhu předškolního vzdělávání s to zvládnout, je dána rozvojovou úrovní dítěte a jeho
reálnými možnostmi v chápání a ovládání sebe sama i okolního světa, dosud značně
omezenými. Kompetence zůstávají spíše na úrovni předpokladů, protože dítě, které vstupuje
do role školáka, teprve postupně dospívá

ke schopnosti učit se vědomě, rozšiřovat a

prohlubovat svou zkušenost nad rámec bezprostředního prožitku a objevovat svět v širších
souvislostech.

Včasné vytvoření a rozvoj těchto

elementárních předpokladů však

představuje základ, o který lze nejen bezpečně opřít vytváření klíčových kompetencí v
následující vzdělávací etapě, ale který je z hlediska celoživotního učení dobrým vkladem do
budoucna ( www.vuppraha.cz).
Rámcové vzdělávací programy definují klíčové kompetence jako

„soubory

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj jedince,
jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě”( www.vuppraha.cz).
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Při tvorbě školního vzdělávacího programu přípravné třídy je třeba vycházet z potřeb
dětí, které tuto třídu navštěvují. Zmapovat si v oblasti sociální, rozumové a citové jejich
schopnosti a dovednosti. Komunikovat s rodiči a znát jejich přání. Orientovat se v kulturních
a komunikačních odlišnostech. Právě s ohledem na charakteristiku potřeb, hodnot a zájmů
dětí a jejich rodičů musí být školní vzdělávací program specificky obohacen. Jednou z našich
důležitých priorit je právě úroveň poznávacích dovedností, která je pro další rozvoj dítěte
určující. Důsledně tyto dovednosti mapujeme a vytváříme dětem na základě těchto zjištění
individuální vzdělávací programy. Je však nutné tato zjištění zobecnit a z výše uvedených
důvodů zapracovat do školního vzdělávacího programu. Vycházeli jsme z údajů, které jsme
získali vyhodnocením záznamového archu:
T a b u lk a 3

Záznamový arch školní připravenosti - Soubor SPT
Zrakové vnímáni
4.
3.
1.
2.

Sluchové vnímání
5.
6.

Jméno

A. B.
M. S.
K .G .
O. K.
M. G.
M. M.
D. K.
M .D .
M .B .
1. R.
S .G .
N. S.
M .Ž .
P. F.
L. P.
Průměr
Max.

7
8
7
6
6
7
9
7
8
7
9
8
8
5
7
7,3
10

2
4
4
3
3
3
5
2
3
5
3
3
3
4
3
3,3
6

15
13
12
7
18
9
16
12
14
13
9
17
14
12
12
12,9
18

6
4
4
4
3
3
3
6
6
6
1
3
6
6
4
4,3
10

9
5
7
4
8
9
2
9
10
7
3
10
9
6
7
7,0
10

3
2
1
0
2
2
0
2
3
3
0
1
2
0
2
1,5
3

Analýza
7. 8.
0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0,1 0,1
3 3

10.

11.

12. 13. 14. 15.

9.
0 0 3 4 1 2
0 0 3 5 7 2
0 3 2 6 0 0
0 0 2 7 0 2
1 0 2 9 0 1
0 1 2 8 0 2
0 1 6 8 7 2
0 1 6 10 1 2
0 0 5 9 1 2
1 2 4 6 6 3
0 0 0 5 0 0
0 0 9 7 3 2
0 4
9 5 6 3
0 3 5 6 3 4
0 2
5 7 3 2
0,1 1,1 4,2 6,8 2,5 1,9
3 12 13 10 10 14

16. 17. 18.

Suma
8
0
71
4 7
7
0
0 4
64
8
0
0 3
57
5
0
7 0
47
9
0
2 5
71
7
0
0 5
58
7
0
0 3
69
8
0
0 4
70
7
0
5 7
80
7
0
0 4
75
4
0
0 1
35
4
0
4 2
73
1
0
5 2
77
5
1 5 3
68
7
0
3 4
68
6,3 0,1 2,3 3,6 65,5
9 10 12 8
164

L egenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdíly ve zrakovém vnímání
Figura a pozadí ve zrak. vním
Rozlišování inverzních tvarů
Paměť - zrakové vnímání
Sluchové rozlišování
První hláska ve slově

Poslední hláska ve slově
Sluchová analýza
Figura a pozadí při sl.vním.
Paměť - sluchové vnímání
11. Grafomotorika
1Z Intermodalita
7.
8.
9.
10.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bodový rastr
Serialita
PZL orientace
Konstruktivní myšlení
Rýmování
Myšlení - zobecňování

Graf maxima a všech individuálních křivek souboru SPT
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Funkce

Graf maxima a průměrných hodnot souboru SPT

Průměr

—♦— Maximum

Graf maxima a průměrných hodnot souboru SPT

-8 5 -

Z výše uvedených grafů a tabulky je patrné, že úroveň školní připravenosti dětí ze
souboru SPT není jednoznačně strukturovaná. Některé hodnoty mají velký rozptyl (viz graf
maxima a individuálních křivek).
V oblasti zrakového vním án í děti

dobře zvládaly zrakové rozlišování od

konkrétních obrázků po abstraktní tvary. Plného počtu bodů však nedosáhl nikdo. Poměrně
velmi úspěšně se děti vypořádaly i s vyhledáváním a následným „nakreslením“ stejných tvarů
se zaměřením na inverzní vnímání podle vertikální nebo horizontální linie. Tyto typy cvičení
jsou v rámci předškolní přípravy velmi často zařazovány do aktivit v průběhu dopoledne.
Určité obtíže dětem činilo vnímání figury a pozadí. Děti spíše zvládaly jednodušší a
jednoznačnější úkoly. Úkol s vnímáním figury na pozadí se současným pootočením figury na
ploše nedokázal nikdo. Výrazné rezervy se neukázaly ve zrakové paměti. Děti si
zapamatovaly řadu šesti abstraktních obrázků a dosahovaly vysokého procentuálního plnění.
Maximum bodů, kterých mohly děti dosáhnout ve zrakovém vnímání, bylo 40. Děti
dosahovaly průměrně 34,4.
V oblasti sluchového vním án í se však ukázaly výrazné nedostatky závažného
charakteru.

Ty mohou být limitujícím faktorem v budoucí školní úspěšnosti dětí.

Fonematické uvědomění je u dětí na různé úrovni. Křivky vyjadřují široký rozptyl odpovědí.
U sluchové analýzy, která zde představuje cvičení stimulující fonologické dovednosti, je
zarážející vysoká neúspěšnost dětí. Rozpoznávání první a poslední hlásky ve slovech,
schopnost analýzy jednoslabičných ( na výslovnost nenáročných) slov a rozpoznávání figury
na sluchovém pozadí jsou přitom základní dovednosti, které jsou v prvních třídách
vyžadovány. V těchto cvičeních děti selhaly. Prokázala se i naprostá nedostatečnost úrovně
sluchové paměti. Maximum bodů, kterých mohly děti dosáhnout za celou oblast sluchového
vnímání, bylo 32. Děti dosahovaly průměrně 14,3 bodů.
Ú roveň grafom otoriky byla hodnocena i z hlediska držení psacího náčiní. Tam děti

neměly výrazné obtíže. V oblasti nápodoby psacího písma byla míra dovednosti velmi
rozptýlená, ale spíše nízká. Bodové maximum bylo 13. Průměrná hodnota dosažená dětmi
byla 4,2.
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Rovněž velký rozptyl byl zaznamenán u intermodality ve spojení akusticko
optickém a opticko akustickém. Děti potřebovaly instrukce opakovat víckrát. V plnění byly
nejisté, i když celkem úspěšné (Maximum je 10, průměr souboru SPT je 6,80).
Vyplňování bodového rastru, který představuje úlohu náročnou na syntézu
zrakového vnímání, vizuomotoriku a úroveň vnímání pravolevé orientace, se ukázalo jako
velmi náročné. O tom svědčí výsledek bodových ohodnocení. Maximum možných bodů bylo
10. Děti průměrně získaly 2,5 s rozptylem od 0 do 7 bodů.
V oblasti seriality byly úkoly náročné. Děti hledaly souvislosti, algoritmus řazení
prvků, používaly předmatematické dovednosti (např. přiřazování číslice a počtu), využívaly
pravolevou orientaci. Charakter těchto úloh je náročný na integraci uvedených funkcí.
Maximální bodové ohodnocení bylo 14. Děti získaly průměrně 1,93 s rozptylem od 0 do 4
bodů. Tato úloha se jevila jako velmi obtížná.
Ještě obtížnější

byl úkol aktivizující tvořivé myšlení prostřednictvím obrazové

adaptivní flexibility - konstruktivní m yšlení. Maximální bodové ohodnocení bylo 10. Děti
však získaly průměrně 0,1 bodu. Respektive pouze jedno dítě získalo 1 bod, ostatní
nezískaly žádný.
Oblast pravolevé orientace se ukázala jako poměrně dobře zvládnutá. Přesto byl
vysoký rozptyl plnění. U dětí s nepravidelnou docházkou přetrvává ještě nejistota. Maximum
je 9, průměr je 6,3 a rozptyl od 1 do 9 bodů.
Dovednost vytvářet rýmy na slova s využitím slov případně pseudoslov vypovídá o
stupni fonematického povědomí a fonologických dovednostech. Úroveň těchto dovedností
v předškolním věku může předpovídat i budoucí úspěšnost při uplatňování jazykových
dovedností. Je však závislá i na dostatečných jazykových podnětech (viz teoretická část).
Zde měly děti obtíže. Maximum bodového ohodnocení bylo 12, průměr dosahoval 2,30
s rozptylem od 0 do 7 bodů. Děti ze souboru SPT častěji vymýšlely rýmy na pseudoslova
než na smysluplná slova. To zřejmě souvisí s nižší slovní zásobou v českém jazyce. Slovní
zásoba závisí na jazyku, kterým rodina komunikuje a podnětnosti rodinného prostředí.
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Další oblastí našeho zjišťování byla aktivní schopnost vytvářet nadřazené pojmy
k podřazeným - pojmově logické myšlení, tedy dovednost a znalost obsahů jednotlivých
pojmů, které jsou ve vzájemném vztahu. Tato schopnost je i závislá na kulturních
zvyklostech a předškolním rozvoji. I zde měly děti obtíže. Často však chápaly úkol
zobecnění, ale neznaly příslušný pojem. Slovně vyjádřily společnou charakteristiku věcí, ale
nepoužily správný pojem. V případě pojmu oblečení je nutno u romských dětí vzít jako
správnou odpověď „věci“, protože toto je v romských rodinách často pojem pro oblečení.
Maximum možných bodů bylo 8, průměr byl 3,6 s rozptylem od 0 do 7 bodů.

Shrnutí
Soubor SPT zahrnoval 15 dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí. Z takto
malého vzorku dětí nelze objektivně zobecňovat získaná data. Naše škola má však
dlouholeté zkušenosti se vzděláváním těchto dětí a uvedená zjištění korespondují s našimi
zkušenostmi.
Celkově je tedy možné říci, že dětem ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí,
které navštěvují přípravnou třídu, je potřeba vytvářet cíleně stimulující podmínky pro jejich
další vývoj. V rozvojovém programu je nutné, aby byly zohledněny funkce, které se u dětí
vyvíjejí opožděně z důvodu možné nedostatečné, případně neodpovídající sociální,
rozumové a citové stimulace. Zvláště je nutné zohlednit úroveň jazykových dovedností a
kulturních odlišností, které mají důležitou roli při získávání klíčových kompetencí. Z těchto
důvodů je nutné, aby školní vzdělávací program naší školy zahrnoval podrobněji
rozpracovanou část zaměřenou na poznávací dovednosti. Prvním předpokladem jsou
percepční dovednosti. Ty jsou u dětí na přijatelné úrovni s výjimkou sluchového vnímání
v oblasti sluchové analýzy a paměti. Rovněž úroveň grafomotorického projevu a pravolevé
orientace vykazuje přetrvávající nedostatky, ale nepříliš významného charakteru. Alarmující
jsou však výsledky u úkolů, kdy je potřeba zapojovat více funkcí, hledat souvislosti,
aktivizovat tvořivé myšlení. Opět to muže být důsledkem nedostatečné, popřípadě
neodpovídající sociální nebo rozumové podnětnosti. Rodiny často podceňují důležitost
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předškolního období. A právě v tomto období se vytváří celoživotní předpoklady pro další
vývoj.
Je tedy úkolem školy s ohledem na uvedené skutečnosti cíleně a efektivně děti
rozvíjet a pomáhat rodinám dětí chápat důležitost předškolní výchovy.
3.

Srovnáním výsledků dětí navštěvujících přípravnou třídu a běžnou mateřskou
školu

můžeme usuzovat na odlišnosti v percepčně kognitivních dovednostech

dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a dětí z běžného sociálního
rodinného zázemí z důvodů pravděpodobné neadekvátní předškolní stimulace.
Srovnáním získaných dat můžeme usuzovat na rozdíly mezi soubory SPT a SMS.
Nedostatkem jsou však poměrně malé srovnávací soubory po 15 respondentech.
Interpretace získaných dat s využitím statistických průměrů, procentuálního vyjádření a
směrodatné odchylky je tedy omezená.
V oblasti zrakové percepce dosahovaly oba soubory poměrně vysokého bodového
plnění vzhledem k maximu. Soubor SPT měl vždy nižší průměrné hodnoty a větší rozptyl u
jednotlivých úkolů. Oba soubory mají rezervy ve zrakové paměti. Rozdíly mezi výsledky
obou souborů nejsou významné pro další školní úspěšnost. Většina dětí obou souborů by
ještě potřebovala cílené rozvíjení zrakových funkcí.
Tabulka 4

Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdíly ve zrakovém vnímání
Figura a pozadí ve zrak. vním
Rozlišování inverzních tvarů
Paměť - zrakové vnímání
Sluchové rozlišování
První hláska ve slově

7.
8.
9.
10.
11.

Poslední hláska ve slově
Sluchová analýza
Figura a pozadí při sl.vním.
Paměť - sluchové vnímání
Grafomotorika
1Z Intermodalita

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bodový rastr
Serialita
P/L orientace
Konstruktivní myšlení
Rýmování
Myšlení - zobecňování

V oblasti sluchového vnímání naopak oba soubory vykazovaly nízké bodové
ohodnocení. Sluchové rozlišování se zaměřením na vnímání diferenciace kvantity vokálů,
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znělých a neznělých hlásek, měkčení, sykavek bylo u obou souborů na podobné úrovni. U
dětí obou souborů je překvapivě nízká úroveň sluchové analýzy se zaměřením na rozlišování
první a poslední hlásky, analýzy zvířecích zvuků a vnímání figury na pozadí sluchového
vjemu. Tento úkol děti ze souboru SPT většinou nebyly schopny plnit. U souboru SMŠ je
přece jenom větší rozptyl plnění. Děti obou skupin potřebují intenzivně rozvíjet sluchové
vnímání. Právě míra těchto dovedností je určujícím faktorem budoucí školní úspěšnosti.
V úrovni grafom otorického projevu jsou rozdíly patrné. Děti ze souboru SPT mají
nižší stupeň těchto dovedností. Z hlediska osvojování dovednosti psaní jim hrozí selhání.
Avšak nejde se v průměru o patologii. Spíše se jedná o spodní hranici normy. Pokud ovšem
takto můžeme usuzovat na základě omezeného množství dat. Dosavadní zkušenosti nás
k tomu však opravňují.
V oblasti interm odality dosahovaly oba soubory poměrně vysokého bodového
plnění vzhledem k maximu. Soubor SPT měl vždy nižší průměrné hodnoty. Rozptyl u
jednotlivých úkolů byl obdobný. Až na jednotlivce by děti neměly mít obtíže při přepojování
mezi mody vnímání.
Významné obtíže se projevily v řešení úkolů využívajících a aktivizujících tvořivé
myšlení (konstruktivní m yšlení, serialita). U konstruktivního myšlení se prokázal největší
rozdíl. S využitím grafu směrodatné odchylky můžeme konstatovat, že výkon nejslabšího
respondenta souboru SMŠ se přiblížil výkonu nejlepšího respondenta souboru SPT. Děti
souboru SPT úkol nebyly schopny splnit. Děti souboru SMŠ ho plnily s velkým
individuálním bodovým rozptylem. V oblasti hledání algoritmu řazení prvků prokázaly děti
ze souboru SPT nedostatky při řešení s více proměnnými. Celkově byl úkol náročný pro obě
skupiny respondentů.
Propojení zrakového vnímání s prostorovou orientací a s motorikou s následným
využitím vyplňování bodového rastru se ukázalo rovněž jako obtížný úkol, zvláště pro děti
ze souboru SPT. Tento úkol je charakterizován velkým rozptylem plnění u obou souborů.
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Děti zvládly poměrně dobře orientaci na ploše při určování pravolevé orientace.
Soubor SPT dosahoval průměrně nižších hodnot než soubor SMŠ. Rozdíly však nejsou
významné.
Problémem se ukázalo plnění úkolů vyplývajících z rýmování. Dovednost vytvářet
rýmy na slova s využitím slov popřípadě pseudoslov vypovídá do jisté míry o úrovni
jazykových dovedností. Úkol byl náročný pro respondenty obou souborů, což dokazuje
velký rozptyl v bodovém plnění. V tomto úkolu jsou děti ze souboru SPT znevýhodněny.
Úkol je závislý na aktivní slovní zásobě, fonologických dovednostech a fonémickém
uvědomění. Vzhledem ke složitému jazykovému zázemí a kulturním zvyklostem při výchově
předškolních dětí souboru SPT je překvapivé, jak děti dobře reagovaly. Zde bude zřejmě
patrný vliv přípravné třídy.
Rovněž náročný úkol zaměřený na myšlení-zobecňování, tedy přiřazování
nadřazeného pojmu pro danou třídu objektů, řešily obě skupiny poměrně vyrovnaně
s podobným rozptylem plnění. U souboru SMŠ jsme očekávali větší úspěšnost. Naopak
soubor SPT byl znevýhodněn v jednotlivých případech neznalostí pojmu samotného. Princip
zobecnění však chápaly.

Shrnutí
S využitím získaných dat zpracovaných do grafu a tabulek je možno konstatovat
rozdíl v plnění všech úkolů ve prospěch souboru SMŠ. Tento rozdíl ve většině případů (zvi.
v percepci) však není významný. Respondenti obou skupin stále potřebují, aby jim byla
věnována pozornost v oblasti kognitivních funkcí ještě před nástupem do školy.
Významnější rozdíly byly patrné u úkolů tvořivého charakteru a úkolů, které integrují více
funkcí paralelně. Tam je potřeba se zaměřit při plánování individuálního i skupinového
rozvoje. Nedostatky však zřejmě vyplývají z odlišné nebo nedostatečné předškolní stimulace.
Soubory však nebyly dostatečně velké, aby bylo možné závěry šetření plně
objektivizovat a generalizovat.
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Legenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozdíly ve zrakovém vnímání
Figura a pozadí ve zrak. vním
Rozlišování inverzních tvarů
Paměť - zrakové vnímání
Sluchové rozlišování
První hláska ve slově

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Poslední hláska ve slově
Sluchová analýza
Figura a pozadí při sl.vním.
Paměť - sluchové vnímání
Grafomotorika
Intermodalita
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bodový rastr
Serialita
P/L orientace
Konstruktivní myšlení
Rýmováni
Myšlení -zobecňování

12. Závěr šetření

Pedagogické šetření bylo zaměřeno na úroveň

poznávacích dovedností zejména

percepčně kognitivních u dětí předškolního věku. Respondenty byly děti z přípravné třídy
základní školy (soubor SPT) a z běžné m ateřské školy (soubor SIVÍŠ ). Pro šetření byl

vybrán nestandardizovaný pedagogický test, který má formu záznamového archu. Tento test
byl sestaven speciálním pedagogem školy a je běžně používán při tvorbě individuálních
vzdělávacích plánů dětí navštěvujících přípravnou třídu a v rámci monitoringu prvních tříd.
Porovnáním výsledků jednotlivých dětí souboru SPT vyšla najevo potřeba
systematicky a plánovitě začlenit do školního vzdělávacího programu uvedená zjištění.
Záznamový arch sleduje několik úrovní poznávacích dovedností. V oblasti zrakového
vnímání ( rozlišování, vnímání figury a pozadí, inverzního vnímání, paměti ) nemají děti obou
souborů v průměru významné nedostatky. U sluchového vnímání rozlišování byl výsledek
obdobný. U fonologicky zaměřených úkolů a ve sluchové paměti měly nedostatky všechny
děti. Toto zjištění je zvlášť zarážející, protože tyto dovednosti jsou velmi potřebné hned od
počátku vzdělávání v první třídě. Zvláště dětem ze souboru SPT hrozí školní selhání při
nevhodném metodickém postupu.
Nedostatky

Tyto děti vyžadují citlivou výukovou podporu.

se posléze projevují při nabývání písařských dovedností a mohou mít až

dysgrafický charakter. Obtíže ve zrakovém vnímání společně s dalšími percepčními a
jazykovými oslabeními mohou predikovat těžkosti při nabývání čtenářských dovedností,
které mohou mít až dyslektický charakter.
Poměrně odpovídající výsledky byly dosaženy v intermodalitě, tj. schopnosti
přepojování jednoho typu vnímání na druhý. Děti by měly, až na výjimky, zvládat
přepojování mezi jednotlivými mody.
Úroveň grafomotoriky by mohla být na vyšší úrovni, aby v budoucnu grafický projev
dítěti nezabíral tolik času. Při grafických obtížích dítě často nestačí používat správně
gramatické jevy a chybí správné porozumění. Počátky těchto dovedností jsou právě
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v předškolním věku. Bylo by vhodné, aby děti prošly před nástupem do školy cíleným
stimulačním programem určeným k rozvoji grafomotorických funkcí.
Totéž platí pro úroveň pravolevé orientace. I ta je stěžejní pro budoucí úspěšnost
dítěte v osvojování si dovedností jako je čtení, psaní a počítání.
Vyplňování bodového rastru, tedy propojování zrakového vnímání, prostorového
vnímání a motoriky se ukázalo jako velmi obtížný úkol. Méně úspěšnější byly děti ze
souboru SPT.
Velmi náročnými se ukázaly úkoly na hledání algoritmu řazení prvků a úkol
aktivizující tvořivé myšlení prostřednictvím obrazové adaptivní flexibility. Tyto úkoly
představují náročné myšlenkové aktivity probíhající současně. Zde se projevily významné
nedostatky u respondentů ze souboru SPT. Tyto dovednosti představují již integrující
funkce, které se jen velmi obtížně

rozvíjejí jako celek. Potřebné úrovně může dítě

dosáhnout dlouhodobou stimulací v jednotlivých funkcích. V případě dětí ze souboru SPT se
zřejmě často jedná o nedostatečně podnětné rodinné zázemí. Děti by potřebovaly
navštěvovat přípravnou třídu, respektive mateřskou školu v ranějším věku. Pouhý rok před
začátkem školní docházky je pro určitou část dětí nedostatečný k vyrovnání sociálních a
kulturních znevýhodnění.
Schopnost vytvářet rýmy na slova s využitím slov nebo pseudoslov vypovídá o
úrovni fonematického povědomí, fonologických a lexikálních dovedností. Je však závislá i
na dostatečných jazykových podnětech. Totéž je možno říci i o úkolu zaměřeném na myšlení
-

zobecňování.

Reprezentuje schopnost vytvářet nadřazené pojmy k podřazeným,

samozřejmě na základě dovednosti a znalosti obsahů jednotlivých pojmů. Tato schopnost je
také závislá na kulturních zvyklostech a předškolním rozvoji.
Uvedeným šetřením byly zjištěny individuální potřeby dětí ze souborů SPT a SMŠ.
Diplomová práce se věnuje dětem ze sociokultumě znevýhodňujícího prostředí. Proto byla
provedena podrobná analýza potřeb právě těchto dětí. Ukázalo se, že takto je možno práci
s těmito dětmi efektivně individualizovat. Kvalitním rozvojovým programem je zajištěna
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stimulace nedostatečně rozvinutých funkcí a zároveň dětem dána šance pro úspěšný školní
start.

Závěr
Romové jsou naší největší národnostní menšinou. Nové demokratické zřízení
umožnilo romskou problematiku více zviditelnit, a tak se do popředí zájmu dostala i
vzdělanost. Nedostatek objektivních informací, neznalost, předsudky a negativní zkušenosti
na straně majoritní společnosti i romské menšiny jsou zdrojem vzájemné nedůvěry a
intolerance. Nedostatečná úroveň vzdělání je podstatou problému obtížného společenského
postavení romské komunity ve většinové společnosti. Plnohodnotným

vzděláváním

romských dětí můžeme předcházet narůstajícím problémům v sociální oblasti. V budoucnu
se vzdělanost může stát východiskem ze začarovaného kruhu.
Vstup do školy je pro dítě zásadním mezníkem v jeho dosavadním životě. Nároky
jsou náhle kladeny nejen na něj, ale na celou rodinu. Účelem přípravných tříd zřizovaných
pro děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí je pomoci dětem i jejich rodičům
orientovat se v požadavcích majoritní společnosti, která je zde reprezentovaná školskou
institucí. Zároveň je potřeba dětem nabídnout kvalitní rozvojový program, který by podpořil
mnohdy jejich nedostatečnou úroveň školní připravenosti a zohlednil vývojové nedostatky
při respektování odlišného kulturního zázemí.
Z tohoto pohledu se zřizování přípravných tříd jeví v současné době jako velká
pomoc těmto rodinám, protože přípravné třídy jsou zřizovány na školách, které mají
zkušenosti se vzděláváním a komunikací s touto komunitou. Ideálním řešením je však
samozřejmě vzdělávání všech dětí společně při respektování jejich odlišností. Tímto směrem
se jistě bude ubírat koncepce předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami. Záleží na spolupráci všech zúčastněných institucí a romské komunity.
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