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ABSTRAKT 

Diplomová práce je věnována problematice posilování školní připravenosti u dětí 

s odloženou školní docházkou. Ve své práci se zabývám možnostmi posouzení úrovně 

školní připravenosti, popisem jejích základních složek a zejména vhodnými intervenčními 

postupy a korektivními opatřeními, jež by vedly k jejímu posílení. Hlavním cílem práce je 

vytvoření stimulačního programu pro tuto skupinu dětí, jež by vedl k posílení méně 

rozvinutých psychických funkcí a následně ke zmírnění vykazovaných vývojových 

deficitů. 
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SUMMARY 

This dissertation turns to questions of advancement of school preparedness at 

children with deferred school attendence. 

In my thesis, I consider possibilities of examination of the school preparedness 

level, description of its basic elements, and, especially, advisable intervention strategies 

and corrective proceedings leading to its development. 

The principal aim of the dissertation is creating of such stimulation program for this 

group of children which would lead to development of less advanced mental functions, and 

subsequently, to reduction of presented developmental deficiencies. 
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L. ÚVOD 

Člověk prochází ve svém životě různými vývojovými etapami, jež jsou v kulturní 

společnosti vytýčeny některými sociálně společenskými mezníky. Mezi takové zásadní 

mezníky bezesporu patří zahájení povinné školní docházky. Pro rodiče je vstup jejich 

dítěte do školy potvrzením jeho normality, pro dítě představuje získání určité sociální 

prestiže. Počátek školní docházky představuje změnu v životě dítěte i rodiny, přinášející 

zvýšené nároky na psychiku dítěte. Aby se dítě na nastalou životní změnu dobře 

adaptovalo, musí být pro školu zralé a připravené po stránce fyzické, kognitivní, 

emocionální, sociální i volní. To, jakým způsobem se s nastalými změnami vyrovná, a jak 

bude úspěšné na začátku své školní dráhy, ovlivní jeho další přístup ke školní práci, 

ale může do značné míry ovlivnit i jeho celkové uplatnění v životě. 

Na tom, nakolik bude dítě způsobilé pro školu, se podílí mnoho faktorů. Některé 

z nich souvisí s postupným vývojem a procesem zrání, především CNS, v jiných se odráží 

míra stimulace v předchozích obdobích a získané zkušenosti a dovednosti. Doba, kdy dítě 

vstupuje do školy, je stanovena pouze věkem dítěte. Pouhé dosažení určité věkové hranice 

však nemůže u každého dítěte zaručit, že bude pro školu způsobilé. Délka vývoje a míra 

rozvoje je u každého dítěte značně individuální, jejich připravenost pro vstup do školy tedy 

není na stejné úrovni. A tak se může stát, že dítě, které ještě nedosáhlo věku šesti let je pro 

školu lépe připravené, než dítě starší šesti let. 

Posouzení připravenosti dítěte pro školu je složitá otázka. V minulosti, před 

vybudováním sítě okresních pedagogicko-psychologických poraden, odpovídali 

za posouzení školní zralosti pediatři. Nyní je posouzení školní připravenosti dítěte právě 

v kompetenci PPP, které posuzují úroveň připravenosti z psychologického hlediska u dětí, 

jež byly vytipovány jako problémové. K vyšetření do PPP doporučuje dítě pediatr, 

mateřská škola či základní škola při závažnějších obtížích, zjištěných při zápisu do první 

třídy. O prověření připravenosti dítěte v PPP stále častěji žádají i sami rodiče. 

Připravenost dítěte pro školu úzce souvisí se školní úspěšností na počátku školní 

docházky. Pedagogická a psychologická praxe ukázala, že děti, které nastoupí do školy 

nezralé a nedostatečně připravené, nemohou uplatnit svou rozumovou kapacitu, nejsou 

motivovány k učení, spojují se školou negativní pocity a jsou vystaveny vleklé stresové 

situaci, na niž často reagují nepřiměřenou psychickou obranou (neurotické projevy, 

psychosomatické poruchy, poruchy chování, negativismus apod.). Nepřipravenost dětí pro 

vstup do školy může mít mnoho příčin. Jednou z nich je nezralost v oblasti fyzické, kdy 
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děti příliš drobné jsou slabší a méně odolnější, může se jednat také o narušení jemné 

či hrubé motoriky. Další z příčin je nezralost v oblasti sociální (dítě je příliš „hravé", 

nedokáže se odpoutat od rodičů apod.) a v neposlední řadě nezralost v oblasti psychické, 

kdy bývá nedostatečně rozvinuto smyslové vnímání, paměť, myšlení, řeč či pozornost. 

Dalšími důvody mohou být také např. nadměrná psychická zátěž, nepodnětnost rodinného 

prostředí, rané poškození CNS, výrazně podprůměrný intelekt, dlouhotrvající nemoc apod. 

Pokud dítě vykazuje určité nedostatky pro vstup do školy, je důležité nejprve vyšetřit 

důvody těchto deficitů, a podle povahy příčiny navrhnout vhodná opatření. 

Nejstarším a nejvíce využívaným intervenčním postupem v těchto případech je 

odklad školní docházky o jeden rok. Každoročně je navržen zhruba u 15 - 20 % dětí. 

Avšak pouhé odložení školní docházky je samo o sobě vhodné pouze u dětí 

se zpomaleným vývojem, u dětí tzv. „klasicky nezralých", kdy dává dítěti čas, 

aby postoupilo zrání jeho CNS a postupně vyrovnalo vývojový deficit. U dětí, jimž byl 

však navržen odklad z důvodů nerovnoměrného vývoje jednotlivých psychických funkcí, 

nebo při nedostatcích ve výchovném působení či nedostatečné podnětnosti prostředí, 

je potřeba odložení školní docházky doplnit o systematické předškolní výchovné působení 

a cílenou stimulaci oblastí vykazujících nedostatky. Je více než vhodné, aby tyto děti 

navštěvovaly mateřskou školu, kde ve skupině vrstevníků a pod vedením učitelky mají 

větší šance rozvíjet a posilovat oslabené oblasti, zjm. jedná-li se o nedostatky v sociální 

oblasti. Některé MŠ mají pro děti s odloženou školní docházkou zřízena speciální oddělení, 

ve kterých je s dětmi cíleně pracováno, nebo zde využívají speciálních stimulačních 

programů. Pro děti, jež z určitých důvodů nemohou navštěvovat MŠ, organizují některé 

pedagogicko-psychologické poradny speciální kurzy zaměřené na přípravu pro vstup do 

školy. 

Aby byl pro tyto děti vstup do školy bezproblémový, byl spojen s úspěchem a byl 

prožíván radostně, je nutné věnovat dětem maximální péči. Ta nespočívá v tom, jak se 

mnoho rodičů mylně domnívá, naučit děti dopředu číst, psát a počítat, aby mu to potom 

ve škole dobře šlo, ale ve vytváření takových situací, kdy má dítě možnost rozvíjet 

schopnosti podmiňující následně tyto dovednosti. 

Cílem mé diplomové práce je vytvoření a realizace stimulačního programu pro děti 

s odloženou školní docházkou. Jeho podstatou je vytvoření právě takovýchto situací, které 

povedou k posílení, v ideálním případě k vyrovnání vykazovaných deficitů, jež dětem 

umožní úspěšný a radostný začátek školního vzdělávání. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Úvod 

Během své práce teoretické, ale především při realizaci samotného programu jsem 

se zabývala dětmi předškolního věku. Předškolní období přiblížím podrobněji 

v následujících kapitolách. Než tomu však učiním, ráda bych pouze velmi krátce shrnula 

období předcházející, na něž předškolní věk navazuje a z nichž vychází. Neboť vývoj 

jedince postupuje chronologicky po jednotlivých etapách a nelze studovat určité období 

bez poznání a pochopení nastalých změn v obdobích předchozích. 

Počáteční období vývoje jedince nazýváme obdobím prenatálním. Odehrává se 

v těle matky, trvá zpravidla 40 týdnů od okamžiku početí a je ukončeno porodem. 

Prenatální vývoj lze zjednodušeně rozdělit na tři období. Během prvního období dochází 

k pohybu oplozeného vajíčka vejcovodem do dělohy, kde dochází k uhnízdění vajíčka 

(nidace). Během pohybu se vajíčko rýhuje a vzniká blastocysta, podle níž se toto období 

nazývá blastemové. Ve druhém, embryonálním období dochází k vytváření základů všech 

orgánů lidského těla. Tato prvotní organogeneze je dokončena již po třetím měsíci 

prenatálního vývoje. Poslední fází prenatálního období je období fetální (fetus - plod). 

Základy všech orgánů jsou již vytvořeny, dochází k růstu plodu a funkční integraci orgánů. 

Plod začíná reagovat na různé podněty zrakové, sluchové, taktilní i chuťové. Vytváří se 

nejdůležitější vztah v životě člověka, vztah mezi matkou a dítětem. 

Porodem končí období prenatální a začíná období novorozenecké, jež lze 

charakterizovat jako etapu přizpůsobování se novým životním podmínkám mimo tělo 

matky. Pro lepší adaptaci přichází dítě na svět vybaveno několika základními reflexy (sací, 

hledači, obranný, úchopový reflex). Charakteristickou činností novorozence je spánek, 

jež představuje ochranu před přemírou podnětů z okolí. Motorika dítěte má spontánní 

a reflexní povahu, pohyby jsou nekoordinované. Výkonnost smyslových orgánů je na 

různé úrovni. Dítě vnímá bolest, teplo či chlad. Reaguje na taktilní a kinestetické podněty. 

Dokáže rozeznat intenzitu sluchových podnětů, později i hlas matky. Méně rozvinuté je 

senzorické vnímání čichové a chuťové, nejméně rozvinuté je však zrakové vnímání. 

Emocionální prožívání má pouze povahu libosti či nelibosti a váže se na uspokojování 

tělesných potřeb a smyslové podněty. Právě uspokojování těchto základních potřeb 
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a interakce matky s dítětem hrají základní úlohu v oblasti sociální. Toto období končí tzv. 

komplexem oživení, kdy lze pozorovat první sociální úsměv dítěte. 

První sociální reakcí vstupuje dítě do dalšího vývojového období, období 

kojeneckého. To trvá do jednoho roku života dítěte a je charakteristické rychlým tempem 

fyzického, ale i duševního vývoje. Během této etapy by si dítě mělo osvojit dva typicky 

lidské znaky - vzpřímenou chůzi a řeč (tedy její elementární prvky). Dochází k velkému 

rozvoji motoriky, spolu s lokomočními pohyby se zdokonalují i uchopovací a manipulační 

dovednosti, díky tzv. klíšťkovému úchopu pomocí palce a ukazováku. Senzorické vnímání 

také doznává oproti předchozímu období velkých změn. Rozšiřují se také sociální 

kontakty, dítě začíná rozlišovat jednotlivé členy rodiny. Hlavní činností v tomto období 

jsou experimentační činnosti, kdy dítě pohybuje s věcmi, ohmatává je, hází s nimi, tluče 

apod. Toto období je klíčové pro rozvoj některých schopností a dovedností, které je 

zapotřebí vhodně stimulovat. Zanedbání potřeb dítěte v tomto období může mít kritické 

následky, např. citová deprivace v kojeneckém věku má za následek opoždění ve vývoji a 

často i patologické rysy ve vývoji osobnosti dítěte. 

Následující etapa vývoje trvá od jednoho do tří let dítěte a je nazvána obdobím 

batolecím. Charakteristické je pro něj snaha dítěte odpoutat se od předchozí symbiotické 

vazby na mateřskou osobu a vytvoření vlastního ,já". Dítě postupně navazuje vztahy 

i s dalšími známými osobami, vytváří si vlastní identitu. Matka pro něj však stále 

představuje primární zdroj bezpečí a jistoty. Objevuje se snaha po samostatnosti. Dítě chce 

samo volit své počínání a vykonávat činnosti samostatně. Na omezování reaguje vzdorem 

a afektivními reakcemi. V pohybovém vývoji dochází díky osifikaci kostry a zpevňování 

svalstva k velkým posunům. Chůze je dokonalejší, dítě dokáže běhat, skákat, chodit 

do schodů i ze schodů apod. Zdokonaluje se také jemná motorika, dítě dokáže mnohem 

obratněji manipulovat s předměty. Zvládne také některé prvky samoobsluhy - pije a jí 

samostatně, umyje si ruce, svlékne se apod. Pozornost j e v tomto období krátkodobá, 

vázaná na nápadnější předměty. V oblasti myšlení dochází podle J. Piageta k přechodu 

od senzomotorického k myšlení symbolickému, jež je závislé na úrovni řeči a na 

představách. Největších pokroků dosahuje batole ve vývoji řeči. Od několika samostatných 

slov na počátku etapy dospívá až k vyjadřování ve větách a souvětích. Postupně se 

rozšiřuje slovní zásoba, zlepšuje se výslovnost, dítě umí skloňovat i časovat. Citové 

prožívání je charakteristické zvýšenou vzrušivostí a větší citovou labilitou, jež dítě není 

schopno ovládat. Kolem druhého roku začínají vznikat vztahy s vrstevníky, interakce je 
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však zatím jednoduchá a krátkodobá. Jako hlavní činnost v tomto období se již objevuje 

hra, a to hra manipulační, konstrukční, pohybová, napodobovací a sociální. 

Získané schopnosti a dovednosti umožňují dítěti na konci batolecího období 

překročit rámec rodiny a začlenit se do nových společenských skupin vrstevníků. Nyní 

započíná věk předškolní, jemuž věnuji následující kapitoly. 

2.2 Předškolní věk 

Předškolní období trvá přibližně od tří do šesti let. Ukončení této fáze je však 

individuální, protože není určen pouze dosažením věkové hranice, ale především sociálním 

mezníkem, vstupem do školy. Ten se může pohybovat v rozmezí jednoho roku, 

v některých případech i více let. V tomto období se mění proporce dětské postavy, která 

ztrácí svou typickou baculatost a dochází k dozrávání centrální nervové soustavy. Její 

dozrávání souvisí s rozvojem nejrůznějších kvalitativních vývojových změn. 

Psycholog E. H. Erikson označuje období předškolního věku jako tzv. období 

iniciativy, kdy hlavní potřebou dítěte se stává potřeba aktivity a sebeprosazení. Tato 

potřeba sílí právě v předškolním období, kdy dítě zvládlo samostatnou lokomoci a umí 

dobře ovládat své tělo. Ve třech letech je zakončena vývojová etapa, kdy dítě zvládlo 

základní lokomoci, dítě chodí, běhá, zvládne chůzi do schodů i ze schodů bez držení. 

Pětileté dítě již nejen dobře utíká, ale i skáče, leze po žebříku. Také již dokáže skákat 

po jedné noze a na jedné noze se otočit kolem vlastní osy. Právě těmito dovednostmi je 

ukončen vývoj chůze. Iniciativa dítěte se projevuje prosazováním svých vlastních cílů, 

získávání nových zkušeností a navazování sociálních vztahů. Tato iniciativa dítěte musí 

být důsledně regulována, dítě musí vědět, co smí a co nesmí. Osvojuje si tak normy 

chování, jejichž přijetí se projevuje pocity viny, když dítě normu chování překročí. Tento 

proces je důležitý pro vývoj lidského svědomí. Dalším podstatným mezníkem v této 

vývojové fázi je rozvoj sebeuvědomění (uvědomění si sama sebe, jako samostatné 

existence). V předškolním věku se rozvíjí i sebecit, citový vztah k sobě samému. Dítě je 

značně egocentrické, zaměřené na sebe a vše hodnotí ve vztahu k sobě a svým potřebám. 

Sebehodnocení většiny předškolních dětí je poměrně vysoké, ale značně nestabilní, závislé 

na aktuální situaci. Důležitým faktorem, mající pozitivní vliv na sebehodnocení, je jistota 

ve vztazích s rodiči. Citová stránka sebehodnocení souvisí s celkovým vývojem osobnosti, 

s vytvářením vlastní identity a sebevědomí. 
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Období předškolního věku je zakončeno vstupem do školy, jenž je zásadním 

mezníkem v životě dítěte. Vstupu do školy se věnuji v samostatné kapitole na dalších 

stranách (kapitola 2.3). 

2.2.1 Tělesný vývoj a rozvoj motoriky 

Dítě v této vývojové fázi roste zejména do výšky, ale dále samozřejmě přibývá i na 

váze. Organismus celkově sílí a dítě je schopné podávat lepší výkony. Stále probíhá 

osifikace kostí, ty však ještě nejsou pevné jako u dospělého jedince, ale jsou pružnější 

a měkčí. Díky tomu jsou i méně křehké a při počtu pádů takto malých dětí je počet 

zlomenin nízký. Je zde však riziko ortopedických poruch, kterým je nutné předcházet 

a z toho důvodu je potřeba dítě příliš nezatěžovat v rozporu s fyziologickými dispozicemi 

dítěte. Velká potřeba aktivity a pohybu má zpětný vliv na rozvoj svalstva dítěte. V tomto 

období začíná výměna dentice. 

Motorický vývoj se stále zdokonaluje, zlepšuje se koordinace pohybů, jejich 

přesnost i hbitost. Zručnost dítěte tohoto věku se odráží především v jeho soběstačnosti. 

Samostatně jí, bez větších problémů se umyje, dokáže se samo svléknout i obléknout, 

zapne si knoflíky, zkouší si zavázat tkaničku. Také na toaletě se dokáže obsloužit. Rozvoj 

jemné motoriky se projevuje ve hře, která j e v tomto období převládající a podstatnou 

činností. Při hře se rozvíjejí psychické procesy a vlastnosti osobnosti dítěte. Dítě dokáže 

házet a chytat míč, navlékat korálky, manipulovat s tužkou a nůžkami. Svou zručnost cvičí 

však zejména při kresbě, která se stává uplatněním rychlého růstu jeho rozumového 

pochopení světa. Předškolní dítě je schopné vyjádřit kresbou svou vlastní představu. 

Při kreslení dítě cvičí správné držení psacího náčiní (tzv. špetkový úchop), jež je hlavním 

znakem grafomotorické zralosti. 

2.2.2 Vývoj poznávacích procesů 

Vnímání předškolního dítěte se kvalitativně mění, oproti vnímání dospělého člověka 

však vykazuje jisté odlišnosti, dané úrovní vývoje nervové soustavy a zkušenosti dítěte. 

Projevují se ve vnímání času a prostoru, zapamatování, pozornosti i myšlení. 

Na počátku této vývojové etapy je vnímání charakteristické svou globálností, kdy 

dítě vnímá věci jako celek a ne jako souhrn detailů, v závěru tohoto období však vnímání 
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již nabývá na analytičnosti a dítě si začíná více všímat detailů a vztahů mezi nimi. Rozvíjí 

se především zraková a sluchová diferenciace (analýza a syntéza), nezbytná pro výuku 

čtení a psaní. To se projevuje především ve zrakovém vnímání a ve sluchovém vnímání 

v diferenciaci jednotlivých hlásek. 

Vnímání prostoru u předškolních dětí vykazuje určité vývojové zvláštnosti. Dítě má 

tendenci přeceňovat velikost okolního prostoru, nedovede ještě odhadnout a určit větší 

vzdálenost. Funguje zde tzv. egocentrická perspektiva, tzn., že dítě hodnotí předměty tak, 

jak se právě jeví. Dítě má tendenci přeceňovat velikost předmětů v jeho blízkosti, které se 

mu zdají být velké a podceňovat velikost předmětů vzdálených, které se zdají být malé. 

„Vnímání prostoru je komplexní dovednost a předškolní dítě ještě nemá dostatek 

zkušeností a natolik rozvinuté myšlení, aby tuto dovednost zvládlo" (Vágnerová, 

Valentová, 1992, s. 61). Ze stejných důvodů působí dítěti obtíže i vnímání času. Stejně 

jako ve vnímání prostoru má dítě tendence délku časových úseků přeceňovat, zdají se mu 

delší než dospělému člověku. Špatně se orientuje v minulosti a budoucnosti. Dítě žije 

pouze současností, čas vnímá pouze prostřednictvím konkrétních událostí a opakujících se 

jevů. Budoucnost je chápána např. „Ještě dvakrát se vyspím" a pro orientaci v minulosti 

používají děti svých zážitků, např. „Zima byla, když byly Vánoce. 

Paměť předškolního dítěte je na počátku této etapy mimovolná, dítě si pamatuje 

něco, co ho zaujalo, ale nejedná se o úmysl zapamatovat si. Nejlépe si zapamatuje to, co na 

něho citově zapůsobilo, ať už pozitivním či negativním způsobem. Teprve kolem 5. roku 

dítěte můžeme pozorovat snahu zapamatovat si něco záměrně. Dokáže si zapamatovat 

i zážitky či události bez citového zabarvení. Proces zapamatování se uskutečňuje 

u předškolních dětí především mechanicky. Souvisí to s názorným, konkrétním způsobem 

myšlení, který je závislý na smyslové zkušenosti. Logická paměť se vyvíjí až ke konci 

předškolního věku. „V předškolním věku velmi roste rozsah paměti a rozvíjí se i trvalost 

paměti. To jsou základní předpoklady pro systematické učení." (Trpišovská, 1998, s. 32). 

Pozornost předškoláků je ještě velmi nezralá a krátkodobá. Bývá převážně 

neúmyslná, zaměřená na předmět či situaci, která j e z nějakého důvodu aktuálně upoutá. 

Dítě ještě nedokáže soustředit pozornost na delší dobu, často přechází od jedné činnosti 

k druhé. V tomto období však již lze pozorovat počátky záměrné pozornosti, především 

ve hře. Rozvoj pozornosti souvisí s dozráváním centrální nervové soustavy a schopností 

ovládat vlastní reakce na různé podněty. Záměrná koncentrace pozornosti je důležitá 

na počátku školní dráhy a po celou dobu školní docházky nezbytná. 
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2.2.3 Myšlení 

Myšlení je nejvyspělejší jev duševního života člověka. Jeho vývoj probíhá 

individuálním tempem, a to především vlivem učení, získaných zkušeností a prováděním 

praktických činností. 

K vývojové změně v oblasti myšlení dochází kolem 4. roku života dítěte. 

Předpojmové (symbolické) myšlení se dostává na vyšší úroveň názorového (intuitivního) 

myšlení. Myšlení dítěte však dosud nepostupuje podle logických operací - je prelogické, 

předoperační. Jak symbolické, tak i předoperační myšlení je stále ještě úzce spjato s vlastní 

činností dítěte. Pro myšlení dítěte předškolního věku jsou dle Vágnerové typické určité 

znaky: 

Egocentrismus - projevuje se jako neschopnost vidět svět jinak, než ze subjektivního 

hlediska. Myšlení je vztahováno k aktuální činnosti, vlastním pocitům 

a potřebám dítěte. Z toho důvodu není dítě v tomto období schopné 

kritického, logického či realistického myšlení. 

Fenomenismus - těsná vazba na konkrétní skutečnost, na určitý reálný obraz reality, který 

není schopno ve svých úvahách opustit. Svět je pro dítě takový, jak jej 

vidí. 

Magičnost - tendence vypomáhat si vlastní fantazií, díky níž se dokáže vyrovnat se 

s nedostatky v poznání a zkušenosti. Dítě potřebuje, aby pro něj byla realita 

srozumitelná a přijatelná, a tato potřeba mu dovoluje měnit fakta podle 

svého vlastního přání. 

Dětská fantazie se často projevuje antropomorfismem (polidšťování 

objektů, přiřazování předmětům neživým vlastnosti živých), animismem 

(vírou v nadpřirozené bytosti a jevy) či artificialismem (svět byl někým 

udělán - měsíc a hvězdy dal někdo na oblohu, někdo nasypal sníh z nebe na 

zem apod.). 

Absolutismus - projevuje se jako přesvědčení, že každé poznání má konečnou 

a jednoznačnou platnost. Dítě předškolního věku má potřebu jistoty 

a jakákoliv relativita a proměnnost názorů dospělých je pro něj 

nepochopitelná. 

Myšlení dítěte se vyvíjí individuálním tempem, v závislosti na psychickém zrání, 

ale také na kvalitě a podnětnosti prostředí, v němž dítě vyrůstá. 
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2.2.4 Řeč 

Dalším významným fenoménem, který doznává v předškolním věku velkých změn, 

je řeč. 

Řeč je dorozumívacím prostředkem, prostředkem k mezilidské komunikaci. Není 

člověku vrozena, je mu ale vrozena schopnost naučit se mluvit. Řeči se musí učit od svého 

mluvícího okolí. Její význam je pro člověka zásadní. Řeč je spojena s celým jeho vědomím 

a jeho psychickými procesy, má základní a určující vztah k myšlení. „Samotné mluvení 

není pouhým „hýbáním ústy", ale je velice složitým psychofyzickým jevem, 

koordinovanou činností smyslových a mluvních orgánů, psychických procesů, jako je 

pozornost, vnímání, paměť, myšlení, city, a příslušných oddílů centrálního nervového 

systému - mozku." (Vyštejn, 1995, s.6). 

U dětí v předškolním věku dochází k prudkému rozvoji všech složek řečového 

projevu, jenž těsně souvisí s myšlením. Slovní zásoba se v průběhu předškolního věku 

značně rozšíří, rozvíjí se ale i gramatická stavba vět. V době zahájení školní docházky by 

dítě mělo v komunikaci používat okolo 3 000 slov, která tvoří hranici pro běžné 

dorozumívání. Mělo by navíc rozumět ještě dalším přibližně 1 000 slovům, která tvoří tzv. 

pasivní slovní zásobu, a která postupně přechází v slovní zásobu aktivní. Výrazné zlepšení 

je patrné v rozsahu a gramatické stavbě vět. Zatímco věty dvouletých dětí bývají většinou 

tříslovné, v předškolním období se již rozsah i složitost větných struktur zvětšuje. Dítě již 

vytváří vedle souřadných souvětí i souvětí podřadná. Také výslovnost se stává během 4. -

5. roku dokonalejší a přesnější v důsledku vyzrávání motoriky mluvidel a lepší sluchové 

diferenciace. Zde se však vyskytují značné individuální rozdíly. Řeč některých dětí je po 

formální stránce zcela vyzrálá již okolo 3. roku života, jiné děti mají s výslovností 

některých hlásek problémy ještě na počátku školní docházky (jedná se především o 

sigmatismus a rotacismus). Vývoj řeči se uzavírá kolem sedmého roku života a dosavadní 

návyky se fixují. Bez odborné péče tak u některých jedinců přetrvávají problémy 

s výslovností po celý život. 

Z hlediska výchovného působení je podstatný rostoucí zájem předškolních dětí 

o mluvenou řeč. Dítě rádo poslouchá pohádky a příběhy přiměřené svému věku, umí 

některé říkanky, jejichž repertoár se stále rozšiřuje. V tomto období dítě hodně a rádo 

povídá, i když je často samo sobě jediným posluchačem. 
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2.2.5 Emoční vývoj a socializace 

Ke konci předškolního období jsou děti schopny do jisté míry kontrolovat a ovládat 

své emoce, což je mimořádně důležité pro sociální život člověka. Do prostoru citového 

vývoje vstupuje volní úsilí. „Předškolní děti dovedou některé své emoce i skrývat nebo 

projevovat takové, které jsou očekávány. Které z nich to budou a které je naopak vhodné 

skrýt, do značné míry ovlivňuje předchozí zkušenost dítěte a působení dospělých." 

(Gillernová In WWW: <http://www.studovna.cz>, 2004). Dítě je schopné své pocity stále 

více ovládat, ale dokáže je také lépe dávat najevo svému okolí. Paralelně narůstá 

i schopnost porozumět vlastním pocitům, emočním projevům druhých lidí i schopnost 

empatie. 

U předškolního dítěte převažují veskrze pozitivní emoce (veselost, spokojenost, 

radost, přátelskost), typické jsou ale i obavy z neznámého prostředí a cizích osob, strach 

z nadpřirozených bytostí a situací, které si dítě vytvořilo díky své fantazii. Pozitivní 

vztahové emoce trvají déle a projevují se radostí ze sdílení něčeho, objevují se pocity 

sounáležitosti i soucitu. Smutek se objevuje jen za zvláštních příležitostí a je signálem 

nemoci dítěte, neštěstí, ztráty či jiného, jeho věku nepřiměřeného trápení. 

S emocionálním vývojem osobnosti souvisí také identifikace s pohlavní rolí. 

Kolem 4. roku života již dítě ví, že jeho pohlavní identita je stálá a neměnná a je jeho 

trvalým znakem. S pohlavní rolí souvisí také emoční prožívání a jeho projevy. Např. u 

dívek je akceptován pláč a závislost více než u chlapců, chlapcům je zase okolí schopno 

více tolerovat projevy dominance a agresivity nežli dívkám. Ovlivňuje také způsob 

chování okolí a především rodičů k dítěti na základě typických stereotypních očekávání 

vzhledem k pohlaví dítěte. Dívky jsou obecně popisovány jako menší, hezčí, jemnější; 

chlapci jako silnější, bdělejší a zdatnější. Teprve však v předškolním období i dítě samo 

přejímá ve svých zájmech a postojích převládající mužské či ženské chování (např. dává 

přednost určitým hračkám či hrám). Rozhodujícím faktorem je zde vztah chlapce k otci a 

dívky k matce jako vzorům takového chování. 

Tato vývojová etapa je zásadní z hlediska socializace jedince. Proces socializace 

(vrůstání člověka do společnosti) probíhá během celého života, nejvýraznější je však 

v prvních letech života, jedná se o tzv. primární (anticipační) socializaci, která trvá zhruba 

do 15 let věku dítěte. Během socializace se jedinec učí vnímat a chápat způsobem, který je 
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v dané společnosti považován za správný, tzn., přebírá určité normy toho, co je dobré nebo 

naopak špatné, přijatelné, nepřijatelné (od norem estetických až po normy morální). 

Pro období předškolního věku je charakteristická velká potřeba dětského kolektivu. 

Předškolní dítě po třetím roce překračuje rámec své nejbližší rodiny a objevuje nový prvek 

- vztah k druhým dětem, ke svým vrstevníkům. Zde se rozvíjí důležité vlastnosti, které se 

nemohou tak dobře uplatnit ve vztahu k dospělým ani k sourozencům. Jsou to tzv. pro-

sociální vlastnosti, tedy takové, které člověku umožňují začlenit se a uplatnit v různých 

sociálních skupinách. Jedná se především o schopnost kooperace, obětavost, ohleduplnost, 

toleranci aj. Nejvýznamnějším socializačním prostředím však nadále zůstává rodina, jež je 

pro dítě zdrojem bezpečí a jejíž vzor přijímá a napodobuje. Podle této nápodoby lze 

dokonce usuzovat, jaká je v rodině kulturní úroveň, jaké zvyky, výchovné zásady 

či zvláštnosti. Socializační proces, který se v tomto období rychle rozvíjí, obsahuje dle 

Langmeira tři vývojové aspekty: 

1. Vývoj sociální reaktivity - tj. diferenciace citových vztahů klidem v bližším 

i vzdálenějším společenském okolí. Dítě předškolního věku dokáže rozlišovat 

chování k dospělým a vrstevníkům, ke známým a cizím lidem. 

2. Vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací - jde především o vývoj norem 

společenského chování, které si dítě vytváří na základě příkazů a zákazů dospělých 

a které pak přijímá za své. Ty pak jeho individuální chování usměrňují do mezí 

určených společností. 

3. Osvojení sociálních rolí - tj. takových vzorců chování, které jsou vdané situaci 

očekávány ostatními členy skupiny, a to vzhledem kjeho věku, pohlaví, 

společenskému postavení apod. Každá role má své typické rysy a dítě musí umět 

své chování diferencovat v podmínkách, v nichž se právě nachází. 

S rozvojem socializace nabývají na důležitosti také sociální city, jako láska 

a nenávist, sympatie a nesympatie. 

2.2.6 Hra 

Zcela převládající činností dítěte v tomto věku je hra, která nejenže je dítěti sama 

o sobě příjemná a citově jej uspokojuje, ale má zásadní význam pro jeho další motorický, 

kognitivní i sociální vývoj. Předškolní období také bývá někdy označováno jako období 
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hry. Lze sice tvrdit, že v předchozích obdobích (období kojeneckého věku a období 

batolete) si dítě také hrálo, nejednalo se však o hru natolik rozvinutou a organizovanou 

jako u předškolních dětí, ale spíše pouze o experimentaci s předměty či cvičení funkcí 

vlastního těla. 

Formy dětské hry mohou být různé (Langmeier, 2006): 

Funkční a činnostní typ hry-jedná se o procvičování tělesných funkcí ve složitějších 

formách. 

Konstrukční či realistický typ hry -hra je zaměřena na konstrukci nových předmětů ze 

specifického materiálu (stavění kostek, konstrukce 

domečků, vláčků, stavby z písku, znázorňování 

předmětů kreslením apod.). 

Iluzivní typ hry - dítě užívá předmětů v přeneseném významu a přeměňuje svět podle své 

představy, např. zachází s polínkem hned jako s dítětem, hned jako 

s puškou, s postýlkou, loďkou apod. 

Úkolová hra - dítě si samo nebo se spoluhráči hraje na princeznu, prodavače, na maminku 

a tatínka, a tak získává zkušenosti se sociálními rolemi, které pozoruje, 

ale které samo zastávat nemůže. 

Hra je jednou ze základních potřeb člověka a pro vývoj dítěte je naprosto nezbytná. 

2.3 Vstup dítěte do školy 

Vstup do školy je tradičně chápán jako důležitý mezník v životě dítěte i v životě jeho 

rodiny. Dítě získává novou společenskou hodnost, která je pro dítě symbolizována školní 

brašnou. Vstupuje do školy, která pro něho představuje „velký svět" s velkým očekáváním. 

Je zvědavé na učitele, spolužáky, školní prostředí i školní práci. Představa, jakou si dítě 

udělá o škole v prvním období, ovlivňuje jeho přístup po celou dobu školní docházky. 

Zahájením školní docházky se zásadně mění způsob života dítěte. Na dítě jsou nově 

kladeny značné nároky, kterým musí vyhovět. Dosud v činnosti dítěte převládala hrová 

činnost, nyní se od něj očekává, že bude po dobu vyučovací hodiny sedět v lavici, 

soustředit se na výklad učitele a dodržovat pravidla školní kázně. Přechod na nový rytmus 

může být doprovázen počátečním útlumem, který vzniká na základě působení velkého 

množství podnětů - dítě bývá nesoustředěné, zbrklé, ztrácí orientaci apod. Tyto projevy 
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postupně mizí v závislosti na postupném přizpůsobování na školní práci. Mohou však 

přetrvávat u dětí se slabou nervovou soustavou nebo u dětí pro školu nezralých. 

Zde sehrává významnou úlohu učitel, který má být schopen tyto projevy rozpoznat 

a vhodným způsobem intervenovat. 

Škola navíc představuje konkurenční prostředí. Dítě přichází do školy z rodinného 

prostředí, kde je přijímáno bezpodmínečně a samozřejmě, ve škole je však hodnoceno 

podle svého chování a pracovních výkonů, je srovnáváno s ostatními dětmi a to může pro 

některé žáky představovat značnou zátěž. 

Aby se škola nestala pro dítě zdrojem obav, úzkosti a strachuje nutná dobrá adaptace 

dítěte na školní prostředí. Proto je zapotřebí, aby dítě přicházelo do školy zralé 

(připravené), s určitou výbavou v tělesné, rozumové, citové a sociální sféře osobnosti. 

Oslabení v jakékoli z uvedených složek může negativně ovlivnit školní úspěšnost, z toho 

důvodu je nutné citlivě a zodpovědně posuzovat, zdaje dítě opravdu ve všech směrech pro 

školu způsobilé. 

2.3.1 Vymezení termínů školní zralost a školní připravenost 

Školní zralost 

Používaným pojmem „školní zralost" se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, 

vycházející z dispoziční složky organismu či procesu zrání. Jde především o jistou úroveň 

zralosti CNS, ta se projevuje v celkové reaktivitě dítěte, zejména v odolnosti a schopnosti 

koncentrovat pozornost. Tempo vývoje a zrání je velmi individuální. Výzkumy mimo jiné 

také prokázaly, že chlapci dozrávají oproti děvčatům po stránce nervové, povahové a 

sociální později, hrozí u nich tedy větší riziko školního neúspěchu na počátku školní 

docházky nežli u dívek. U chlapců je proto potřeba jejich „zralost" zvlášť citlivě a 

zodpovědně ověřovat. 

Školní připravenost 

Pojem „školní připravenost" zahrnuje určité charakteristiky, jež se váží k procesu 

učení a jsou tedy závislé na působení sociálního prostředí, v němž jedinec vyrůstá 

(např. rozvoj slovní zásoby). Termín školní připravenost již v sobě implikuje školní 

zralost, zahrnuje ale i sociální a výchovné vlivy i požadavky školy. 
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V poradenské a pedagogické praxi, ale i v odborné literatuře se setkáváme s oběma 

termíny. Oba termíny spolu konvergují a v současné době se považují za téměř 

ekvivalentní. 

2.3.2 Posuzování školní připravenosti 

Problém určení vhodné doby pro vstup dítěte do školy není nový. Touto otázkou se 

zabýval již J. A. Komenský v Informatoriu školy mateřské a Velké didaktice, kde stanovil 

obecně věk šesti let jako nejvhodnější pro začátek školní docházky. Varuje také před 

předčasným zařazením dítěte do školy: „Koníček příliš časně zapřažený zemdlen bývá, 

ale dáš-li mu čas k vymrštění se, potáhne tím silněji a vynahradí všecko". Právě J. A. 

Komenský vytvořil první zkoušku zralosti. Dítě mělo volit mezi jablkem a mincí. Zralé 

dítě mělo sáhnout po minci, za kterou si může jablko koupit. 

Ve dvacátém století se problému způsobilosti dítěte pro školní práci věnovali mnozí 

psychologové, pedagogové i pediatři. Jejich definice školní zralosti (připravenosti) se 

mnohdy liší, shodují se však ve výčtu jejích zásadních složek: 

• Somatická - posuzuje ji pediatr, sleduje zdravý vývoj dítěte, především však 

vyzrálost CNS, jež se projeví zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži. 

• Kognitivní - dosažená úroveň vnímání, myšlení, pozornosti, paměti, představivosti. 

Důležitou podmínkou je schopnost uvažovat na úrovni konkrétních logických 

operací. 

• Emoční a sociální - přijmutí nové sociální role školáka, respektování autority 

učitele a norem školního chování, schopnost spolupracovat a navazovat sociální 
kontakty. 

• Pracovní - schopnost věnovat se zadanému úkolu a snaha úkol dokončit, schopnost 

podřídit se pracovnímu rytmu a zaměření své pozornosti žádoucím směrem. 

Má-li se dítě úspěšně adaptovat na školu a její nároky, je nezbytné, aby všechny tyto 

složky dosahovaly určité, alespoň prahové úrovně. Někdy se přihodí, že tyto složky nejsou 

plně v souladu. Např. dítě je po stránce kognitivní připravené pro školní práci, ale duševně 

či sociálně nezralé, a naopak. Proto je při posuzování připravenosti dítěte pro vstup 

do školy důležitá úzká spolupráce mezi pediatrem, psychologem, popřípadě dalšími 

odborníky (foniatrem, neurologem apod.) a pedagogickými pracovníky v mateřské škole. 
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Posouzení tělesné zralosti 

Tělesnou zralost a zároveň i zdravotní stav posuzuje většinou pediatr. Dětský lékař 

posuzuje tělesný vývoj u všech dětí, v rámci preventivních prohlídek v pěti letech věku 

dítěte. Do začátku povinné školní docházky je tak ještě možné přijmout případná opatření. 

Školsky zralé dítě by mělo fyzickými dispozicemi dosahovat úrovně tělesného 

vývoje, odpovídajícího věku šesti let. Somatický stav úzce souvisí s rozvojem motoriky. 

Dobře tělesně vyspělé dítě má lepší rovnováhu automatických a volních mechanismů, 

projevující se v šetření silami, v pohybové vytrvalosti, ve větší přesnosti a eleganci 

pohybů. 

Určení výšky a váhy dítěte, je nejčastějším, nejjednodušším a zároveň nejméně 

průkazným ukazatelem vyspělosti dítěte, který se skutečnou zralostí souvisí jen 

nevýznamně. Závislost mezi těmito mírami a úspěšností dětí ve škole se výrazně 

neprokázala. Určitá závislost se prokázala pouze v extrémních případech, u dětí významně 

převyšujících průměr nebo naopak významně pod průměrem (malé a slabé). Zatímco děti 

většího vzrůstu a silnější postavy lépe vyhoví školním požadavkům, dítě slabší tělesné 

konstituce je ohroženo zvýšenou unavitelností a také sociálním stigmatem - příliš malé 

děti se nápadně odlišují od ostatních a mohou tak snadno trpět pocity méněcennosti. 

Pečlivé zvažování vstupu do školy je nutné u dětí nedonošených s velmi nízkou 

porodní hmotností, neboť většina z nich neplní kritéria fyzické a psychické zralosti před 

7. rokem věku a mohlo by docházet k nadměrnému zatěžování organismu dítěte. 

Obecně používaným postupem pro posouzení tělesné zralosti je např. tzv. filipínská 

míra, kdy se za školsky zralé dítě považuje to, které si pravou rukou sáhne přes hlavu 

na levé ucho. Další diagnostickou metodou, jež se v praxi používá, je stanovení tzv. 

růstového věku, jež je vypočítán na základě poměru výšky dítěte k jeho váze. V některých 

případech se hodnotí i tzv. kostní věk (pomocí RTG ruky, kdy se zjišťuje stupeň osifikace) 

nebo funkce mozku (pomocí EEG). 

Posouzení poznávacích a rozumových dovedností 

Stanovení věku dítěte vhodného pro vstup do školy nebyl určen nahodile. Právě mezi 

šestým a sedmým rokem života totiž zpravidla dochází ke změně dětského uvažování. Dítě 

v tomto období začíná myslet logicky, ačkoliv jeho myšlení je stále závislé na konkrétních 
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předmětech a konkrétních činnostech. Je schopné analýzy a syntézy (důležité pro čtení, 

psaní i počítání), je schopné postihnout podstatné znaky i vztahy mezi nimi. Postupně 

dospívá i k určitému zevšeobecňování. Chápání světa se stává již více realistické, fantazijní 

pohled se postupně snižuje. Podstatná je i kvalitativní a kvantitativní stránka mluveného 

projevu. Dítě zralé pro školu je schopné mluvit ve větách a používat jednoduchá souvětí. 

Má správnou výslovnost, případná dyslalie by měla vymizet ještě před zahájením školní 

docházky (v poslední době se však setkáváme se stále hlubšími vadami výslovnosti u žáků 

prvních tříd, uvádí se, že až jedna čtvrtina začínajících školáků trpí poruchou výslovnosti). 

Pozornost dítěte je koncentrovanější, záměrná, její délka se prodlužuje. Stejně tak paměť 

se stává záměrnější, více trvalou a není již čistě mechanická, ale začíná být logická (dítě již 

chápe smysl děje). 

Jako orientační zkouška k posouzení kognitivní připravenosti dítěte se v pedagogické 

praxi hojně využívá Jiráskův Orientační test školní zralosti (viz přílohy I), jež je modifikací 

orientačního testu německého psychologa A. Kerna. Jirásek zredukoval původní Kernův 

test z pěti úkolů na tři (Jirásek, Tichá, 1968): 

1) kresba lidské postavy - projevuje se zde vývojová úroveň figurální kresby 

a celková rozumová úroveň dítěte. 

2) napodobení psacího písma - zjišťuje schopnost analýzy značně členěného celku, 

schopnost koncentrace pozornosti, vizuomotorickou koordinaci. 

3) obkreslení uspořádané skupiny teček - projevuje se zde také schopnost analýzy 

a syntézy a koordinace očních pohybů. 

Test je hodnocen pomocí školské stupnice na základě ustanovených norem. 

Jedná se o test screeningový, je časově nenáročný, ale jeho výsledky mají skutečně 

jenom orientační charakter. Je zaměřen pouze na určité složky připravenosti, opomíjí však 

další schopnosti dítěte, důležité pro školní úspěšnost, zejména jeho verbální projev, paměť 

i zkušenost získanou v předškolním věku (verbální myšlení je možné posuzovat jiným 

Jiráskovým testem, ten se ovšem v pedagogické praxi tolik nepoužívá). Je proto důležité 

tyto testy doplnit dalšími diagnostickými metodami, aby posouzení předpokladů pro vstup 

do školy, bylo co možná nejpřesnější (např. rozhovor, pozorování). Ve sporných případech 

by vždy mělo konečné rozhodnutí zahrnovat podrobné psychologické vyšetření všech 

dílčích složek osobnosti dítěte. 
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Posouzení emoční a sociální způsobilosti 

Emoční způsobilost spočívá především v kontrole vlastních citů a reakcí na určité 

podněty a situace, dále také v ústupu dětského egocentrismu, typického pro předchozí 

vývojové období. Případná citová labilita může dítě negativně ovlivňovat a snižovat jeho 

výkonnost ve školní práci. 

S emocionální zralostí souvisí zralost sociální. Dítě bude nyní zastávat novou 

sociální roli - stane se školákem. S touto rolí se pojí určité nároky a očekávání ze strany 

školy, kterým dítě musí vyhovět. Sociálně adekvátně vyspělé dítě je schopné na určitou 

dobu se odloučit od rodiny, respektovat autoritu učitele, přiměřeným způsobem 

komunikovat s učitelem i spolužáky, navazovat sociální vztahy a dodržovat obecně platná 

pravidla chování. 

Posouzení pracovní způsobilosti 

Od dítěte připraveného pro školní práci se očekávají určité pracovní schopnosti 

a dovednosti, mezi které se řadí především schopnost soustředit se na zadaný úkol a snaha 

započatý úkol dokončit, i když úkol není sám o sobě dost zajímavý a přitažlivý. Důležitá je 

také schopnost spolupracovat ve skupině vrstevníků, kde dítě může rozvíjet tzv. pro-

sociální vlastnosti. 

Učitel však musí mít na zřeteli, že dítě na počátku školní docházky nemá ještě zcela 

vyvinutou schopnost déle a plně se soustředit a vytrvale pracovat, je potřeba respektovat 

jeho vývojové potřeby a dítě nepřetěžovat (tzn. střídat úkoly, nevyžadovat soustředění 

na dlouhou dobu, dostatečně motivovat k práci, umožnit relaxaci). 

Dosažení školní způsobilosti se značně individuálně liší, ovlivňuje je působení 

různých činitelů (podnětnost prostředí, dědičné dispozice, výchova, výživa, zdravotní stav 

apod.). 
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2.3.3 Faktory působící na rozvoj školní připravenosti 

Při vstupu do školy přichází každé dítě s jinou úrovní znalostí, schopností 

a dovedností. Čím jsou tyto individuální rozdíly způsobeny? 

Člověk se vyvíjí podle předem daného vzorce, který se neustále opakuje. Víme, kdy 

přibližně můžeme očekávat, že dítě začne zvedat hlavu, kdy začne lézt, stoupat si nebo 

chodit, kdy asi začne mluvit, kdy přijde do puberty apod. Díky tomu víme, že každé dítě 

(pokud se nejedná o dítě těžce mentálně postižené) dosáhne té fáze vývoje, kdy bude zralé 

pro vstup do školy. Tato vývojová hranice je však velmi individuální a je nutné počítat 

s odchylkami v rámci normy. Ty se mohou projevovat jak časnější vyspělostí, tak lehkým 

opožděním ve vývoji, popř. nerovnoměrným rozvojem jednotlivých psychických funkcí 

dítěte. 

Vedle individuálního tempa vývoje je úroveň školní připravenosti ovlivňována 

dalšími vnitřními nebo vnějšími faktory, které na ni pozitivně či negativně působí. 

Sociální a kulturní prostředí 

Psychický vývoj dítěte je podmíněn především sociokulturním prostředím, ve kterém 

vyrůstá. V prostředí nepodnětném se vývoj nutně opožďuje. Vliv deprivace na rozvoj 

psychických funkcí, ale i na rozvoj tělesný, je znám a prokázán. Ale i nadměrná stimulace, 

až přemíra podnětů (obvykle u příliš ambiciózních rodičů), spojená s vysokými nároky 

naditě, nepřispívá ke zdárnému vývoji a často vede kpřetěžování a neurotizaci dítěte. 

Negativní vliv na zdravý rozvoj osobnosti dítěte má také hyperprotektivní výchova, 

přílišné opatrování dítěte, zamezování svobodného objevování, jež vede k sociální 

nezralosti, nesamostatnosti a závislosti. 

Optimální stimulační prostředí je v rodině (obvykle početnější), kde rodiče vytváří 

prostředí citově stálé a vřelé, věnují dětem svůj čas a zájem, zajišťují pocit bezpečí 

ajistoty, poskytují dostatek prostoru pro volné vyžití a hru, jsou zdravě kritičtí a mají 

skutečně pozitivní vztah k dítěti. 

Zdravotní stav 

Důležitým faktorem je zdravotní stav dítěte. Vývoj se může zpomalit díky těžkému 

či chronickému onemocnění a následné dlouhodobé hospitalizaci. Podstatná pro zdravý 

vývoj jedince je také kvalitní výživa s obsahem potřebných látek. 
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Věk a pohlaví 

Dosažená vývojová úroveň se liší individuálně, ale také v závislosti na pohlaví a na 

věku. Chlapci vyspívají sociálně, nervově i povahově později než dívky. Chlapci (zejména 

narozeni v období června až srpna) jsou tedy více ohroženi rizikem školního neúspěchu. 

S věkem souvisí zrání CNS, takže je nutné předpokládat, že šestileté dítě bude vyspělejší 

než dítě pětileté, ale zároveň méně vyspělé než dítě sedmileté. Na počátku školní docházky 

se však můžeme setkat s dětmi, mezi nimiž bude velký věkový rozdíl. S dětmi, kterým 

prvního září bude sotva šest let, ale také s těmi, kterým bude i více než sedm let. I kdyby 

všechny tyto děti měly stejné podmínky, po srovnání výkonnosti musí výsledek nutně 

hovořit v neprospěch nejmladšího, nejméně vyspělého dítěte. 

Nedonošenost 

Jako neadekvátně připravené pro školu se často jeví děti nedonošené, zvláště děti 

s velmi nízkou porodní hmotností. Tyto děti často nesplňují kriteria zralosti pro vstup 

do školy před sedmým rokem věku. 

Psychosociální situace v rodině 

Podstatný vliv na rozvoj školní připravenosti, potažmo na rozvoj celé osobnosti 

dítěte mají citové vztahy v rodině. Dítě z citově stálého prostředí a s uspokojenými 

citovými potřebami se bude lépe adaptovat na školu a bude zralejší v sociálních vztazích, 

než dítě, které např. prochází krizí v rodině (rozvod rodičů, ztráta některého z rodičů 

apod.). Taková náročná životní situace klade zvýšené nároky na duševní rovnováhu dítěte 

a může vést k opožďování vývoje. 

Institucionální výchova 

Nelze opominout ani vliv institucionální předškolní výchovy. Děti navštěvující MŠ 

se jeví jako společenštější, sebevědomější a vyrovnanější, méně úzkostné, lépe se 

vyrovnávají s kritikou a snáze získávají prestiž v dětském kolektivu. Naproti tomu děti, 

přicházející do škol z rodin bývají více soustředěné a ukázněné a lépe pracují na zadaných 

úkolech. 

Opožděná připravenost pro školu byla nezpochybnitelně prokázána např. prof. 

Matějčkem u dětí vychovávaných od útlého věku v celoústavní péči (kojenecké ústavy 

a dětské domovy). 
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Osobnost dítěte 

Mimo intelektuální rozvoj ovlivňující úroveň školní připravenosti je podstatným 

činitelem také samotná osobnost dítěte. Smělé, samostatné a pozitivně naladěné dítě se 

lépe adaptuje na školní prostředí než dítě negativistické, bázlivé, úzkostné či přecitlivělé. 

Dědičnost 

Dalším faktorem, ovlivňujícím individuální vývojové dispozice, jsou hereditární 

vlivy. Dědičnost však nemá rozhodující vliv, ale její působení je do značné míry závislé na 

interakci s okolním prostředím. 

2.3.4 Zápis dítěte do prvního ročníku základní školy 

Zápis do základní školy se uskutečňuje dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). K zápisu 

přicházejí všechny děti, které dovrší k 31. srpnu běžného kalendářního roku věk šesti let, 

včetně těch, kterým byl začátek školní docházky odložen o jeden školní rok. Na žádost 

rodičů je také možné zapsat děti, které dovrší šestý rok věku v době od 1. září do 

31. prosince. O jejich eventuálním zařazení rozhoduje na základě vyjádření pediatra 

a psychologické poradny ředitel školy. 

Zápis dítěte do prvního ročníku není jen formálním aktem, ale je také zkouškou 

připravenosti dítěte pro školu. Jeho úloha se v poslední době zvyšuje při vytipovávání 

školsky nezralých dětí, především u těch, které nenavštěvovaly mateřskou školu. Řada škol 

tak volí různé prostředky, které by mohly pomoci odhalit problémové dítě ve vztahu 

ke školní práci. Zápis se např. uskutečňuje formou pohádky, kdy děti řízenou činností pod 

dohledem pedagogických pracovníků plní různé úkoly, zaměřené tak, aby bylo možné 

zhodnotit dosaženou úroveň jednotlivých složek školní připravenosti. Pokud se dítě 

v některé oblasti projeví jako výrazně nezralé (nepřipravené), je mu navržen odklad školní 

docházky o jeden rok (viz kapitola 2.3.5). V takovém případě je možné vyzvednout si 

formulář žádosti o odklad školní docházky (přímo u zápisu), kterou rodiče doloží 

vyjádřením poradenského zařízení a odborného lékaře. Ředitel žádost posoudí a rodiče 

písemně vyrozumí o svém rozhodnutí. 
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2.3.5 Základní varianty dítěte nedostatečně připraveného pro školu 

Většina šestiletých dětí nastupujících do školy je po stránce tělesné, poznávací, 

emočně-sociální i pracovní připravena pro školní práci. Nezřídka se však setkáváme 

i s dětmi, které nejsou z různých důvodů pro školu dostatečně připravené. To se může 

projevovat různými způsoby, v závislosti na příčinách, vedoucích k dočasné nezpůsobilosti 

ke školní práci. Ráda bych uvedla základní varianty neuspokojivé školní připravenosti 

a jejich charakteristiku dle Vágnerové (Vágnerová, Valentová 1992): 

1) Děti výrazně retardované 

Jejich psychická struktura osobnosti výrazně zaostává za úrovní a proporcemi 

normy a nejsou schopny vyhovět ani základním požadavkům školy. Jedná se 

0 úplnou nezralost pro základní školu (dítě může však splňovat požadavky zvláštní 

školy, pro kterou může být školsky zralé). Příčinou retardace může být např. 

nevratná porucha CNS (genetickou odchylkou či těžkým prenatálním, perinatálním 

1 postnatálním poškozením) či hluboká, mnohostranná deprivace dítěte, zpravidla 

vývojově raná nebo spojení obou negativně působících činitelů. 

2) Děti s mírně podprůměrně rozvinutými dispozicemi 

Tempo dozrávání je u těchto dětí celkově pomalé, dá se předpokládat celkově 

nižší stupeň rozvoje, především v kognitivní oblasti (výzkumy prokázaly, že lehká 

mentální subnorma je ze 75% podmíněna vlivy prostředí, prof. Matějček 

upozorňuje, že často bývá také skrytým projevem citové deprivace v rodině). 

3) Děti „klasicky nezralé" 

Nejvýraznější charakteristikou pro tuto skupinu je nižší fyzický věk v rámci 

roční populace. Jedná se především o chlapce, narozené v době od června do srpna. 

4) Děti s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí 

Jedná se o nerovnoměrný vývoj dispozic nezbytných pro školní práci. Týká se to 

všech složek osobnosti - somatické, kognitivní, emoční, sociální, motivační, 

pracovní, pokud nevykazují předpokládanou úroveň ve vztahu k věkové normě. 

Nevyrovnanost vývoje dispozic se může projevovat různým způsobem, např. 

normální intelektové předpoklady se setkávají se slabým výkonem v některé 

z ostatních oblastí, s nízkou úrovní řečové aktivity, s pracovní nezralostí či nízkou 

úrovní rozvoje jemné motoriky či naopak. 
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2.3.6 Vytipování školsky nepřipraveného dítěte pomocí screeningu 

Posuzování připravenosti dětí pro školu má v naší zemi dlouholetou tradici. 

V minulosti používaný screeningový výběr školsky nezralých dětí přímo v mateřských 

školách, který prováděli pracovníci pedagogicko-psychologických poraden v populaci 

všech předškoláků, se používá jen v některých lokalitách. 

Na rozpoznávání pro školu nezralých dětí se v praxi podílí tyto subjekty: 

Pediatr 

Na nezralé dítě upozorňuje v první řadě lékař, který se podílí i na diagnostice školní 

nezralosti, zejména v oblasti fyzické (děti fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné, 

smyslově a zdravotně handicapované). Podle posledních údajů z MŠMT se podílí téměř 

na polovině případů návrhů na odklad školní docházky. 

Dětští lékaři provádějí u všech dětí tzv. pětileté hodnocení, které lze charakterizovat 

jako orientační zjišťování školní zralosti. Provedená hodnocení bývají často impulsem 

k odeslání dítěte na podrobné vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny 

či logopedické poradny a mohou být také podnětem k návrhu na odklad školní docházky 

o jeden rok. Hodnocení musí být provedeno v rozmezí tří měsíců před nebo po dovršení 

pátého roku dítěte. 

Dítě j e k prohlídce zváno společně s rodičem nebo zákonným zástupcem. Pediatr 

hodnotí výtvarný a grafický projev a zjištěné skutečnosti na základě rozhovoru s dítětem 

a rodičem (zákonným zástupcem) a informace zaznamenává do speciálních záznamových 

archů. Na základě zjištěných skutečností pediatr doporučí zahájení školní docházky 

v běžném termínu, nebo její odklad o jeden rok. Může také rodičům doporučit další 

odborná lékařská vyšetření nebo navrhnout posouzení školní připravenosti v pedagogicko-

psychologické poradně. 

Odborná pracoviště 

U třetiny dětské populace je doporučováno speciální odborné posouzení školní 

zralosti, aby se zamezilo případné školní neúspěšnosti na počátku školní docházky. 

Odborné posouzení školní připravenosti dítěte se realizuje v pedagogicko-psychologických 
poradnách či speciálně pedagogických centrech. Při vyšetření se používají psychologické a 

speciálně pedagogické metody diagnostiky (pozorování, rozhovor, anamnéza dítěte) 
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a metody speciálně vypracované pro předškolní věk (testy školní zralosti, testy laterality, 

výkonové testy, grafomotorické testy, percepční testy), ty mohou být doplněny o 

dotazníky, určené rodičům dítěte, eventuálně učitelkám MŠ. Pokud existuje podezření na 

nějakou smyslovou, tělesnou či vývojovou vadu, je možné, na základě doporučení 

dětského lékaře, vyšetření dítěte ve specializovaném zdravotnickém pracovišti (klinický 

psycholog, neurolog, logoped, psychiatr aj.). 

Záleží ale pouze na rodičích, zda doporučení na odborné vyšetření využijí či nikoliv. 

Pedagog při zápisu 

Při zápisu se dítě poprvé setkává s prostředím školy. Jeho cílem by mělo být co 

nejbližší poznání dítěte a zvážení, v závislosti na hodnocení rodičů, zda aktuální vývojová 

úroveň odpovídá požadavkům školy. To je důležitý moment zvláště u dětí, které 

nenavštěvovaly mateřskou školu a jejichž rodiče nemusí mít správný odhad úrovně 

připravenosti dítěte, neboť nemají příležitost srovnání s vrstevníky. 

Učitelka v mateřské škole 

Učitelka mateřské školy by měla díky déletrvající zkušenosti s dítětem a možnosti 

srovnání s ostatními vrstevníky, dokázat posoudit jeho úroveň připravenosti pro vstup 

do školy. Učitelky mateřských škol jako nezaujaté osoby dokáží diagnostikovat varovné 

signály nedostatečné školní zralosti a připravenosti. Oproti dětským lékařům a jiným 

odborníkům mají podstatnou výhodu - mají možnost hlubšího poznání dítěte díky téměř 

každodennímu kontaktu a možnost srovnání s vrstevníky. 

Rodič 

V konečné fázi záleží na rozhodnutí rodiče a na míře jeho zodpovědnosti, 

zda přijme navržená opatření či nikoliv, a nakolik bude schopen objektivně posoudit 

individualitu svého dítěte. 

2.3.7 Možnosti pedagogické a psychologické intervence zaměřené na posílení školní 

připravenosti 

V předchozí kapitole jsou popsány možné varianty nedostatečné připravenosti dítěte 

pro školu, jež vedou ke zpomalenému, nerovnoměrnému či jiným způsobem 

komplikovanému vývoji a tím i riziku školní neúspěšnosti. Často si pokládáme otázku, 
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zdaje možné vyrovnání tohoto pomalého či nerovnoměrného vývoje ještě před vstupem 

do školy. V praxi se tento problém řeší především v pedagogicko-psychologickém 

poradenství, kde se zvažuje vhodná intervence a možná opatření, které povedou 

k optimalizaci průběhu vývoje dítěte. 

1) Institucionální opatření 

V rovině institucionální se pedagogická intervence u dětí neadekvátně připravených 

pro školu provádí těmito způsoby: 

zařazení dítěte do MŠ, kde se s dítětem pracuje podle IVP 

- zařazení do speciální mateřské školy (např. pro děti s vadami sluchu, řeči, mentálně 

opožděné apod.) 

zařazení do přípravných ročníků na základní škole či skupinových setkávání pro 

děti z jiných etnických skupin a z málo podnětného prostředí, která se realizují 

v průběhu školního roku přímo v základní škole, nebo v PPP 

Odklad školní docházky o jeden rok je nejstarším a také nejčastějším způsobem 

intervence. Dává dítěti čas, aby zralost jeho CNS postoupila a aby vyrovnalo vývojový 

deficit. Pouze však u dětí „klasicky nezralých" má odklad smysl sám o sobě, ostatním 

dětem je třeba se zvýšeně věnovat a soustavně s nimi pracovat. 

2) Stimulační programy 

Další formou intervence ve prospěch dítěte jsou různé druhy stimulačních programů, 

které mohou být jak preventivní, tak intervenční - již přímo zaměřené na rozvoj konkrétní 

oblasti s vývojovým deficitem. Stimulační programy jsou zaměřeny buďto na celkový 

rozvoj nebo jsou nápravně zaměřeny na rozvíjení oslabených psychických funkcí, např. 

rozvoj řeči, pozornosti, jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání). V některých 

případech je také vhodné tyto programy kombinovat. Se stimulačními programy mohou 

pracovat rodiče pod vedením odborníků (pedagog, psycholog, logoped, apod.), mohou být 

implikovány do práce v mateřských školách, dále mohou být realizovány v PPP či jiných 

poradenských institucích (např. SPC). Přínos programu je limitován zralostí dítěte 

a rozsahem jeho vývojových odlišností, závisí také na odborných znalostech 

a psychologických dovednostech lektora a velmi podstatná je především spolupráce 

32 



s rodiči. Mezi oficiální a dlouhodobě využívané stimulační programy patří v současné době 

například programy Metoda dobrého startu a Začít spolu. V současnosti je také 

publikováno mnoho podnětných knih a metodických příruček pro rodiče i vychovatele, 

věnované přípravě dítěte pro školu. 

2.3.7.1 Odklad povinné školní docházky v současné legislativě 

Legislativně se odklady školní docházky řídí zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Není-li dítě po 

dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to 

písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky 

o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného 

školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Zároveň doporučí zákonnému 

zástupci vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku 

mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání bude mít pozitivní vliv 

na vyrovnání vývoje dítěte. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle 

do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

V současné době je žádost o odklad školní docházky záležitostí rodičů a konečné 

rozhodnutí o odkladu je na řediteli kmenové základní školy. Pedagogicko-psychologická 

poradna, dětský lékař, logoped či jiný odborník má v této záležitosti pouze hlas poradní, 

nikoliv rozhodující. 

Odklad školní docházky by neměl být pouze administrativní záležitostí, ale tato doba 

by měla sloužit ke stimulaci dítěte v jeho vývoji např. v PPP, zdravotnickém zařízení, MŠ, 

přípravné třídě ZŠ nebo v rodině. K ověření efektivity odkladu povinné školní najeden rok 

je nezbytné provést před nástupem do školy kontrolní psychologické vyšetření dítěte. 

Dodatečný odklad školní docházky 

Přestože většina dětí absolvuje testy školní připravenosti, objevuje se každoročně 

v prvním ročníku určité procento dětí, pro něž jsou požadavky školy příliš náročné, a vše 

nasvědčuje tomu, že se dítě na školu adaptuje jen velmi obtížně. Často to bývají děti příliš 

hravé, neklidné, nesoustředěné, děti, které ještě nedokáží přijmout roli školáka. 

Nedozrálost se může projevit v různých složkách školní způsobilosti - např. následkem 
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nedostatečnosti ve zrakové diferenciaci vznikají problémy s rozlišováním tvarů písmen, 

s málo rozvinutou grafomotorikou souvisí problémy při nácviku psaní apod. Takové obtíže 

mohou vést k počátkům školní neúspěšnosti. Příčiny těchto potíží je třeba posuzovat vždy 

individuálně. Může se jednat o projev nezralosti, ale příčinou může být i některá organická 

porucha, snížené rozumové schopnosti apod. Je velmi těžké rozeznat, kdy jsou problémy 

dítěte zvládnutelné za pomoci citlivého vedení učitele a kdy již je třeba zvažovat některé 

zásadnější opatření, např. návrat do posledního ročníku mateřské školy. Na potřebu tohoto 

opatření obvykle upozorňuje jako první učitel a následně doporučí vyšetření dítěte 

v pedagogicko-psychologické poradně. Na základě výsledku tohoto vyšetření, pokud se 

prokáže nezralost pro školní práci, mohou rodiče požádat ředitele školy o odložení školní 

docházky v průběhu prvního pololetí na následující školní rok. Návrat zpět do mateřské 

školy se může uskutečnit do ledna, resp. než dostane dítě první vysvědčení. Často se jedná 

o děti, které prošli psychologickým vyšetřením, ale jejichž rodiče z různých důvodů 

nerespektovali návrh na odklad školní docházky. 

Návrat zpět do mateřské školy může dítě, ale i rodina prožívat jako určité selhání. 

Proto je třeba velmi důkladně a citlivě zvážit, zda nepoškodíme dodatečným odkladem 

sebedůvěru dítěte. Někdy stačí dítěti vysvětlit, že si vyzkoušelo chodit do školy jen 

nanečisto a od září už bude školu navštěvovat doopravdy. 

Odborníci u dětí s dodatečně odloženou školní docházkou doporučují, aby děti 

navštěvovaly předškolní zařízení, kde by pracovalo podle vypracovaného individuálního 

plánu. Toto opatření by mělo zajistit pozitivní vliv na stimulaci vývoje dítěte. Pravidelný 

týdenní rytmus, provádění určitých činností a plnění zadaných úkolů ve společnosti 

vrstevníků, je velmi důležitý. Bohužel tento požadavek není deklarován v žádném předpise 

či nařízení. 

2.3.8 Přechod z předškolní výchovy do počáteční školy v zemích EU a v ČR 

Otázkou přechodu z mateřské školy do prvního ročníku základní školy se v současné 

době nezabývá pouze Česká republika, ale potýkají se s ní i pedagogičtí odborníci 
v členských státech Evropské unie. Tématem diskuzí se stává problém, jak usnadnit dětem 

vstup do školy a jak zamezit možnému školnímu neúspěchu, tzn. jakým způsobem 

zabezpečit, aby do školy přicházely pouze děti skutečně zralé a připravené. 

34 



V některých zemích řeší tento problém prostřednictvím strukturálních postupů, 

například integrací předškolních tříd do primárního vzdělávání, jak je tomu v Nizozemí 

a Dánsku. Ve Francii považují za nejlepší postup začlenění posledního roku předškolní 

výchovy do stejného cyklu s prvním rokem počáteční školy. Jiná řešení, užívaná např. 

v Německu, zahrnují hledání kontinuity v kurikulu, které se v prvních letech počáteční 

školy více zaměřuje na hru. Řešením může být také větší provázanost a spolupráce 

s rodinou, jak to můžeme vidět ve Španělsku. V řadě zemí může být, podobně jako je tomu 

u nás, dětem školního věku, které nejsou dostatečně vyspělé, vstup do počáteční školy 

odložen. Následující příklady dokumentují některé postupy uplatňované při odkladech 

školní docházky. 

V Belgii mohou školsky nezralé zůstat v předškolní výchově, uváží-li psychologické, 

lékařské a sociální středisko, že je to pro ně důležité. V Lucembursku je povinností rodičů 

posoudit připravenost pro vstup dítěte do počáteční školy. Považuj í-li rodiče dítě za 

nedostatečně vyspělé, mohou požádat o odložení jeho vstupu do školy. V Německu je pro 

účely přijímání do počáteční školy definován zákonem tzv. "školní věk". Tento pojem 

nezahrnuje jen kalendářní věk dítěte, ale i stupeň jeho vývoje, jeho zkušenosti z předškolní 

výchovy, požadavky kladené školou a učební potenciál dítěte. Podobně je tomu v Anglii, 

Walesu a v Severním Irsku, kde publikují počáteční školy podmínky, které musí dítě pro 

zahájení školní docházky splnit. (Anonymus In WWW: 

<http://home.tiscali.cz/~cz287047/ppp/zralost.html>, 2006). 

V České republice jsou komplexními odborníky pro posouzení školní zralosti dětští 

psychologové a lékaři. Ti se ve své praxi ale často setkávají s případy, kdy je u dítěte 

diagnostikován vývojový deficit v některé složce jeho osobnosti a následně v zájmu dítěte 

doporučen odklad školní docházky. Rodiče však z různých důvodů nerespektují 

doporučení odborníků a dítě zařadí do školy, čímž jej vystaví velkému riziku školního 

neúspěchu, s kterým se pojí pocity úzkosti, napětí a nejistoty. V takových případech 

by odklad školní docházky byl vhodným opatřením ve prospěch dítěte. Účinné je však 

pouze vtom případě, že je dítěti věnována zvýšená pozornost a je mu poskytováno 

dostačené množství podnětů k učení a rozvoji svých schopností i dovedností. V ČR není na 

rozdíl od některých jiných členských států EU legislativně zakotven požadavek, aby se 

takové dítě připravovalo na školní docházku v některém předškolním zařízení, 

ačkoliv pozitivní vliv byl několika výzkumy souhlasně prokázán (viz Matějček, 1986). 
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Odborníci se setkávají se ale i s opačným, ne právě šťastným přístupem, kdy se 

rodiče odkladu školní docházky u svých dětí domáhají, i když je jejich dítě vyspělé 

a nadané. Často argumentují tím, že dítěti chtějí prodloužit dětství a že není kam spěchat. 

U takových dětí by se odkladem docházky do školy pouze promarnil čas, kdy je 

ke vzdělávání nejlépe motivováno. 

Je třeba vysvětlit tyto skutečnosti rodičovské veřejnosti a vést rodiče k tomu, aby 

výchovu v rodině přizpůsobili již předškolní přípravě svého dítěte, a aby na základě 

poskytnutých informací zaujali k rozhodování o jeho zařazení či nezařazení do školy 

zodpovědný postoj. 
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3. METODICKÁ ČÁST 

3.1 Úvod 

Podstatnou součástí diplomové práce je vytvoření a realizace stimulačního programu 

pro děti s odloženou školní docházkou, zaměřeného na rozvoj všech složek osobnosti 

a umožňujícího alespoň částečné vyrovnání deficitů, díky kterým byl u těchto dětí odklad 

navržen. V této části diplomové práce se pokusím o popis metodiky, která byla užita pro 

získání, registraci a zpracování vstupních dat o dětech, na základě kterých byly vybrány do 

skupiny. Dále o popis metod, forem práce a konkrétních postupů, jež byly užity při 

samotné realizaci programu. 

3.2 Stanovení hlavního cíle a dílčích úkolů 

Cílem práce je stimulace a následné posílení fyzické, rozumové, emoční, sociální 

a pracovní složky osobnosti dítěte na základě jejich zjištěné aktuální úrovně a konečné 

zhodnocení očekávaného posunu v oblasti školní připravenosti s prognózou dalšího 

vývoje. Základním úkolem je vyhledat děti s odloženou školní docházkou, zjistit, která 

z uvedených složek je u nich oslabena a na základě zjištěných skutečností koncipovat 

konkrétní postupy při realizaci stimulačního programu. Práce by také měla sloužit jako 

jakási baterie nápadů a metod, využitelných při sestavování stimulačního programu 

k posílení školní připravenosti nebo školní úspěšnosti na počátku školní docházky pro 

rodiče či vychovatele. K dosažení hlavního cíle jsem si vytýčila následující dílčí úkoly: 

Úkol 1 - S využitím screeningových metod vyhledat rizikovou skupinu dětí s odloženou 

školní docházkou, z důvodu nerovnoměrného vývoje parciálních funkcí nebo 

podprůměrně rozvinutých dispozic (do programu nebudou zařazeny děti 

„klasicky nezralé"). 

Úkol 2 - Získat a utřídit vstupní informace o dětech 

Úkol 3 - Pomocí stanovených hodnotících kritérií objektivně posoudit aktuální dosaženou 

úroveň školní připravenosti dětí v jednotlivých oblastech a zaznamenat zjištěné 

deficity. 
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Úkol 4 - Na základě zjištěných nedostatků vytvořit s využitím vhodných metod optimální 

program, jenž by vedl k jejich postupnému vyrovnávání. 

Úkol 5 - Realizace stimulačního programu a zaznamenávání jejího průběhu. 

Úkol 6 - Zhodnocení dosažených výsledků a prognóza dalšího vývoje. 

Úkol 7 - Získání informací o dětech od učitelek prvního ročníku ZŠ, jako zpětné vazby 

o přínosu programu. 

3.3 Stanovení pracovních hypotéz 

Při realizaci celého programu jsem vycházela z těchto předpokladů: 

Hypotéza 1 - Děti s odloženou školní docházkou vykazují jisté odchylky v některých 

ze složek osobnosti oproti dětem připraveným pro školu.. Je zapotřebí 

s dětmi intenzivně pracovat a volit takové intervenční postupy, které by 

vedly ke zmírnění, v ideálním případě k vyrovnání těchto deficitů. 

Hypotéza 2 - Po absolvování stimulačního programu (za předpokladu aktivní spolupráce 

dítěte) dojde alespoň k dílčímu zlepšení ve sledovaných oblastech a zároveň 

k celkovému rozvoji školní připravenosti. 

3.4 Metody a techniky práce 

Během práce na stimulačním programu pro posílení školní připravenosti jsem se 

potýkala s některými fenomény, na jejichž vyřešení závisela kvalita celé práce. Jedním 

z řešených problémů byl správný výběr vzorku, jiným volba vhodných technik práce 

či zjištění dosažené psychosociální úrovně vybraných dětí. K vyřešení těchto jevů jsem 

užila vhodných metod, které jsem rozdělila do následujících čtyř skupin: 
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A. Metody použité pro vytipování dětí do skupiny 

Za pomoci níže uvedených metod byly do skupiny, s níž jsem později pracovala, 

vybrány děti splňující již uvedená kritéria. Využitím těchto metod jsem získala 

1) Volný rozhovor s učitelkami MŠ 

Učitelky MŠ mi předaly poznatky o dětech, které získaly na základě dlouhodobého 

pozorování dětí v přirozených i navozených situacích. 

2) Dotazník pro rodiče 

Do připraveného dotazníku (viz přílohy I) rodiče v bodech označili, které oblasti 

dělají dítěti potíže. Z těchto informací a informací získaných od učitelek jsem 

později vycházela při stanovování konkrétních cílů pro každé z dětí. 

3) Analýza pedagogické dokumentace 

Poskytnuté písemné záznamy sloužily k vytipování dětí, jež splňovaly daná kritéria. 

Analýzou písemných záznamů jsem také získala podstatné informace o dětech, 

ze kterých jsem dále vycházela při koncipování konkrétních lekcí. 

B. Metody použité při zjišťování aktuální úrovně školní připravenosti 

Pro bližší poznání každého z dětí a co nejpřesnější určení oblasti, v níž mohou 

vykazovat určité deficity, užila jsem níže uvedených metod ke zjištění jejich aktuální 

úrovně v psychické, emoční, sociální a pracovní oblasti. Dosažené výsledky mi 

umožnily nejen děti lépe poznat, ale i pozdější srovnání dosažených výsledků 

v průběhu programu a na jeho konci se vstupními údaji, a zhodnotit tak eventuální 

dosažený přínos programu. 

Pro konkrétní posouzení úrovně školní připravenosti dětí a objektivizaci výsledků 

jsem využila některých metodických materiálů a doporučení, jež mi ochotně poskytli 

zaměstnanci pedagogicko-psychologické poradny v Mělníce. Zde jsem také měla 

možnost účastnit se vyšetření chlapce, jehož rodiče pro něho žádali odklad školní 

docházky o jeden rok ze zdravotních důvodů, a sledovat jak vyšetření probíhá 

v klinické praxi. Protože však mnohé metody a jejich vyhodnocení nejsou veřejně 

přístupné, byla jsem nucena některé z metod upravit a vyhodnocení výsledků jsem 

zcela uzpůsobila pouze pro potřebu vlastní diplomové práce. Přes veškerou snahu tedy 

základní vstupní informace o dětech. 
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nemusí být reliabilní. Popis úkolů jednotlivých metod a stanovené normy pro jejich 

hodnocení uvádím v přílohách (viz přílohy I). 

1) Zkouška laterality podle Matějčka 

Zkouška má pomoci rozlišit, zda dítě více či méně preferuje jeden z párových 

orgánů. Lateralizace probíhá postupně, rozvíjí se tak funkce dominantního orgánu 

a k funkčnímu rozlišení oblastí obou mozkových hemisfér. Dominantní orgán 

vykonává požadované úkony snadněji, rychleji a přesněji než orgán druhý. 

Dosažení určitého stupně lateralizace se projeví nejen v lepší motorice končetin, 

ale má význam i pro rozvoj řeči a zvládnutí dovednosti čtení a psaní. K vyhranění 

ruky dochází zpravidla v průběhu předškolního období, obvykle se dříve vyhraňuje 

praváctví. V žádném případě nenutíme dítě ke změně preference ruky a do vývoje 

laterality nijak nezasahujeme. 

2) Jiráskův Orientační test verbálního myšlení 

Zkouška zaměřená na hodnocení obecné informovanosti předškolních dětí. 

Její výsledky ukazují na úroveň inteligence dítěte, zároveň také vypovídají 

o podnětnosti či nepodnětnosti rodinného prostředí. 

3) Sluchová diferenciace podle Matějčka 

Zkouška, sloužící k posouzení schopnosti dítěte sluchově rozlišovat zvuky mluvené 

řeči. 

4) Reversní test podle Edfeldta 

Test zrakové percepce, zjišťující úroveň zrakového vnímání dítěte, jeho schopnost 

rozlišit obrácené a otočené tvary (určit polohu nahoře/dole, vpravo/vlevo) 

a postihnout drobné rozdíly detailů obrazce. 

5) Orientační test školní zralosti podle Jiráska 

Psychologický test pro posouzení školní připravenosti pro vstup dítěte do školy. 

6) Doplňující test, zjišťující sociální orientovanost, početní představy, znalost tvarů 

a barev a prostorovou orientaci dítěte. 
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C. Metody a techniky práce lektora použité při realizaci jednotlivých setkání 

Při koncipování jednotlivých setkávání bylo využito několika stěžejních metod, 

běžně užívaných při realizaci stimulačních programů. 

1) Práce s textem a obrazovým materiálem 

Práce s odbornými, uměleckými či obrazovými publikacemi byla pro tvorbu 

i průběh programu zcela zásadní. Odborné publikace mi byly inspirací a nápovědou 

při vedení jednotlivých setkání, uměleckých textů a obrazového materiálu bylo 

použito jako pomůcky při pracovních činnostech, hře nebo pro motivaci k práci. 

Použity byly např. pohádky, básničky, říkadla, pexesa, karty s obrázky aj. 

2) Řízený rozhovor 

Řízený rozhovor umožnil cílené zaměření na řešený problém, vedl také k rozvoji 

verbální komunikace ve skupině. 

3) Skupinová práce 

Tato forma práce byla uplatňována zejména pro svůj význam v posilování 

prosociálních vlastností, jako je spolupráce, tolerance, respektování druhého apod. 

Svou úlohu sehrála také v řešení náročnějších úkolů, které by mohly pro některého 

jedince představovat zdroj obav z nezvládnutí úkolu, společně ve spolupráci 

s ostatními dětmi však tato obava odpadla. Při této formě práce je důležité dbát 

na zapojení všech subjektů a nedovolit jakékoliv utlačování či omezování. 

4) Samostatná práce 

Samostatně děti pracovaly především s vytvořenými pracovními listy, tomu vždy 

předcházela jasná a srozumitelná instrukce. Samostatná práce na zadaném úkolu 

má svůj význam především v posilování samostatnosti a sebedůvěry jedince. 

Při této formě práce je vhodné dítě povzbuzovat a chválit, nemělo by dojít ke ztrátě 

zájmu či dokonce k tomu, že se dítě rozpláče. 

Podstatnější než výsledek, je postupné zvykání si na tento typ práce, jež bude dítě 

provázet v průběhu dalšího vzdělávání. 

5) Volné pozorování 

Pozorování chování a jednání dětí v rámci jednotlivých setkání bylo jedním 

ze zdrojů informací o průběhu stimulace a míře nápravy zjištěných deficitů. 
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Získané údaje byly jedním z podkladů k vytvoření závěrů a hodnocení výsledků 

programu. 

6) Záznamy z j ednotlivých setkání 

Tyto záznamy představovaly především zpětnou vazbu. Po jejich analýze 

docházelo k modifikaci technik práce pro další setkání. Tyto záznamy byly také 

využity při závěrečném hodnocení dosažených výsledků. 

D. Metody užité pro získání zpětné vazby 

K získání údajů o dětech, o tom, jak probíhala jejich adaptace na školní prostředí, 

jak se vyrovnávaly s rolí žáka a jak se projevovaly na počátku školní docházky, 

mi posloužily dvě základní metody: 

1) Dotazník pro učitele 1. tříd 

Dotazník byl koncipován do patnácti položek týkajících se zjišťování míry 

adaptace na školu a hodnocení úrovně školní připravenosti učitelkami 1. tříd ZŠ. 

Pro přehlednost a z ohledu na co nej menší časovou náročnost při vyplňování má 

dotazník charakter bipolární škály, kde učitelky zaškrtávaly položky odpovídající 

intenzitě určitého jevu (viz přílohy I). 

2) Volné pozorování 

K utvoření vlastní představy, ne pouze zprostředkované, o tom, jak děti zvládají 

novou sociální roli a jakým způsobem uplatňují své schopnosti a dovednosti, jsem 

provedla pozorování během účasti ve dvou vyučovacích hodinách. 

3.5 Návrh a konkretizace stimulačního programu 

Struktura jednotlivých setkání, v nichž je stimulační program realizován, sestává 

z pěti částí. Struktura není pevně daná, pořadí jednotlivých částí lze měnit v závislosti 

na technikách práce. U každé z částí je stanoven určitý cíl a průměrná doba jejího trvání. 

Primárním cílem programu je komplexní posílení školní připravenosti, především však 

těch složek, které se ukázaly být u vybraného vzorku dětí jako nejvíce oslabené. Jedná se 

zejména o tyto složky: 

42 



• jemná motorika a grafomotorika 

• oromotorika, vyjadřovací schopnosti, slovní zásoba 

• sluchová diferenciace, analýza a syntéza 

• zraková diferenciace 

• pozornost 

• pravolevá orientace 

Sekundárním cílem, jež má však také zásadní význam pro rozvoj školní 

připravenosti i osobnosti jako takové, je posilování sociálních dovedností, komunikačních 

dovedností, podpora sebedůvěry a samostatnosti. 

Sama jsem si stanovila za cíl vytvořit takový program, který by nespočíval pouze 

v plnění zadávaných úkolů, ale byl by podán přitažlivou formou, aby děti byly k práci 

dostatečně motivovány, protože pouze tak může být program efektivní. 

3.5.1 Struktura setkání 

I. část - Úvod, motivace k následujícím činnostem 

Časová dotace této úvodní části činí přibližně 5 až 10 minut. Do jednotlivých 

setkání je zařazována pravidelně. Jejím hlavním úkolem je usnadnit přechod dětí 

od hry a běžných činností vMŠ k pracovním činnostem, vyžadujících dostatečné 

soustředění. Je proto zapotřebí vytvořit klidnou atmosféru, aby se děti uvolnily, 

seznámit je s průběhem setkání a vhodně zvolenými motivačními technikami vzbudit 

zájem o následující pracovní činnosti. Vhodnými motivačními technikami jsou např. 

vyprávění příběhu, pohádky, krátká hra, ukryté tajemství apod. 

II. část - Didaktické procvičování 

Časové rozpětí této části je přibližně 10 minut. V programu není stabilně 

zakomponováno, podle potřeby lze tuto část zcela vypustit nebo tématicky svázat 

s částí následující. Tato část má sloužit k přípravě na hlavní část setkání, může být ale 

využita i k procvičení znalostí a dovedností ze setkání předešlých. 
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III. část - Hlavní část 

Stěžejní a určující částí setkání je část hlavní, na ní je setkání postaveno a odvíjí 

se od ní veškeré činnosti, z programu tedy nemůže být vypuštěna. Časová dotace hlavní 

části činí zhruba 20 minut. Její funkce je převážně stimulační a posilující. 

Cílem hlavní části je stimulace složek školní připravenosti a rozvoj všech složek, 

ve kterých byly zjištěny určité deficity. Jedná se o řízenou činnost, v níž se jako hlavní 

technika práce uplatňuje hra, dále skupinová práce na zadaném úkolu, samostatná práce, 

rozhovor. Jednotlivé činnosti vyžadují poměrně velké množství pomůcek a textového 

i obrazového materiálu, s nimiž se pracuje, např. pracovní sešity, pohádkové knihy, 

obrázkové publikace, karty s obrázky, pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, skládanky, 

audio přehrávač, předměty denní potřeby apod. 

IV. část - Relaxace, procvičení nabytých dovedností 

Cílem této části je uvolnění a odpočinek po předchozích náročných činnostech, 

navození pocitu klidu a bezpečí. Její trvání činí zhruba 5 - 1 0 minut a do setkávání je 

pravidelně zařazována. Této části lze také vhodně využít k motivování dětí na příští 

setkání. Jako technik práce se užívá především relaxačních, uvolňujících technik (dětská 

jóga, autogenní trénink, relaxační hudba apod.), ale i nenáročných her. 

Během této části také dochází ke zhodnocení a shrnutí setkání a k povzbuzení 

do dalších setkávání. 

V. část - Závěrečný rituál 

Závěrečný rituál je důležitý především pro rozvoj přátelských vztahů 

a komunikace ve skupině, představuje pocit členství ve skupině, určitý řád a pocit 

bezpečí. Sama jsem zvolila za závěrečný rituál zcela jednoduchou činnost, jejíž 

podstatou je vřelá neverbální komunikace - všichni členové skupiny společně s lektorem 

si navzájem podají ruku a mile se na sebe usmějí. Tímto přátelským gestem se spolu 

rozloučí a vrací se zpět do svých tříd. 

3.5.2 Konkretizace činností realizovaných při jednotlivých setkáních 

Hlavní náplní každé z lekcí byly především hrové formy učení, doplněné o činnosti 

s pracovními listy. Hra jako hlavní technika práce byla zvolena především proto, že pro 

děti v tomto věkovém období je tou nejpřirozenější a tudíž i nejpřitažlivější činností. 
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Při práci s dětmi jsem se řídila několika zásadami: činnosti dětem nevnucovat, ale spíše 

vyvolat jejich přirozený zájem; nepřetěžovat děti příliš náročnými úkoly; činnosti často 

střídat; volit činnosti s kratším časovým trváním; činnosti často opakovat nebo variovat, 

aby se získaná dovednost prohloubila, chválit dílčí úspěchy. Hry jsem rozdělila do tří 

základních skupin: 

A. Motivační hry 

Jedná se o činnost, sloužící k přípravě dětí na následující pracovní činnosti a především 

k navození jejich zájmu o ně. Čím větší zájem u dětí vzbudíme, tím více budou děti 

pozornější a na činnost soustředěnější. Lze je zařadit do každé z lekcí se zaměřením 

na kteroukoliv oslabenou složku. Jedná se o běžně užívané motivační techniky 

v pedagogické praxi. Níže uvádím pouze některé z nich. 

Zlobivý skřítek. Činnost spočívající v třídění podle určitého klíče. Lektorka položí před 

děti hromádku kartiček s obrázky, nebo jiných předmětů a přesvědčí děti, že je 

nezbedný skřítek zpřeházel a nyní je na nich, aby vše daly do pořádku. Potom lze 

s těmito kartičkami či předměty dále pracovat v rámci hlavní činnosti. 

Poslech pohádky či příběhu. Lekci můžeme zahájit přečtením krátké pohádky 

či nějakého příběhu nebo jeho poslechem z audio přehrávače. S pohádkou dále 

pracujeme v rámci jazykového rozvoje, zrakové percepce, rozvoje paměti atd. 

Tajemný předmět. Motivaci u dětí spolehlivě navodíme, pokud do činnosti vneseme 

trochu tajemna. Určitý předmět (např. knihu, loutku, bubínek) skryjeme látkou a děti 

mají na základě indicií hádat, o jaký předmět se jedná. Předmět dále využijeme během 

hlavní části setkání. 

Přírodniny. Lektorka i děti nasbírají různé druhy přírodnin, které si dobře prohlédnou 

a sdělí si informace o nich. Dále s předměty pracují např. v rámci jazykového rozvoje, 

časové orientace, rozvoje matematických dovedností apod. 

B. Hry cílené na posílení oslabené oblasti 

Níže uvedené hry tvořily náplň hlavní části setkání. Během těchto hrových činností 

probíhala stimulace složek, v nichž byly zjištěny určité deficity. Hry jsem rozdělila 

do sedmi skupin, podle zaměření na konkrétní oblasti, jež byly v jednotlivých 

setkáváních posilovány. 
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1. Hry pro posílení oblasti jazykové a oblasti sluchové diferenciace 

Okolo šestého až sedmého roku se uzavírá základní vývoj řeči, špatné řečové návyky 

se fixují a později jen velmi těžko napravují. Rozvoj řečových dovedností by měl být 

v centru zájmu rodičů i pedagogů, neboť správně rozvinutá řeč je jedním 

z předpokladů zvládnutí učebních požadavků. 

Při realizaci programu jsem sledovala řeč předškolních dětí z několika hledisek -

zda má dítě správnou výslovnost všech hlásek, zda umí dobře a zřetelně vyslovovat 

a dobře hospodařit s dechem, zda používá slova v gramaticky správných tvarech, zda 

je jeho mluvní projev obsahově přiměřený věku a zda slouží ke komunikaci. Mojí 

snahou bylo komplexně posilovat všechny uvedené oblasti, některým z uvedených 

oblastí však bylo věnováno více péče na základě zjištěných deficitů. 

Do jednotlivých setkání byly pokaždé zařazovány hry na uvolnění mluvidel jako 

prostředek ke zlepšení artikulace, ale i jako příprava na další činnosti. Na rozvíjení 

vyjadřovacích schopností, komunikace, slovní zásoby, správné gramatiky a sluchové 

diferenciace jsem se zaměřovala samostatně v jednotlivých lekcích. K posilování 

všech těchto složek docházelo během setkávání pomocí níže uvedených her. 

a) Hry vedoucí k uvolnění mluvidel 

Nafukování balónku. Dechové cvičení. Každé dítě má jeden nafukovací balónek. 

Děti se pomalu nadechují nosem a vyfukují vzduch do balónku. 

Míč. Dechové cvičení. Každé z dětí je míčem, který se nafukuje a vyfukuje. Děti 

sedí s rovnými zády a pažemi podél těla. Lektorka přidává imaginární hustilkou 

vzduch a děti postupně naplní plíce vzduchem, přitom nafouknou bříško. Když dá 

lektorka pokyn, dají si děti ruce na bříško a postupně budou vzduch vypouštět ústy. 

Děti rukama kontrolují, zda se opravdu bříško zvedá a později klesá a jestli tak 

cvičení provádějí správně. 

Sfoukávání svíček. Dechové cvičení. Děti sedí u stolu a představují si, že před 

sebou mají narozeninový dort s hořícími svíčkami, které je potřeba sfouknout. Děti 

udělají hluboký nádech, při němž nafouknou bříško a pozvednou ramena. Jakmile 

se nadechnou, silně fouknou do svíček. Ramena přitom poklesnou a bříško se 

zploští. 
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Bubliny ve vodě. Dechové cvičení. Každé dítě má před sebou kelímek nebo 

sklenici s vodou a brčko. Děti se nadechují a pomalými výdechy do brčka vytváří 

ve sklenici vzduchové bubliny. 

Pískání melodie. Dechové cvičení. Provádíme v kruhu v tureckém sedu. Děti si 

sami určí píseň, kterou všichni znají. Poté se pokusí společně pískat její melodii. 

Čert. Cvičení na uvolnění jazyka. Pohybujeme rychle jazykem z pusy ven a zpět. 

Rybička. Cvičení na uvolnění jazyka. Vysajeme vzduch z tváří, vmáčkneme je 

dovnitř a rty utvoříme osmičku. 

Mistička. Cvičení na uvolnění jazyka. Zvedneme okraje jazyka nahoru 

a napodobíme jím mističku. 

Malíři. Cvičení na uvolnění jazyka. Zepředu dozadu přejíždíme špičkou jazyka 

po horním patře, jako bychom malovali strop. Nesmíme jazyk vypláznout, 

aby nevycákla barva. 

Zvědavý ukazováček. Cvičení na uvolnění jazyka. Strčíme ukazováček do pusy 

a snažíme se jej vystrčit špičkou jazyka, neboť prsty do pusy nepatří. 

Koník. Cvičení na uvolnění jazyka. Stočíme jazyk dozadu na horní patro a rychle 

s ním přejedeme po patře dopředu. Vydáme tak zvuk, jako když klapou koňská 

kopyta. 

Hra na pana Smutného a Veselého. Cvičení obratnosti mluvidel. Děti sedí 

v kruhu, každé z nich dostane obrázek s veselým nebo smutným obličejem. Úkolem 

je vyjádřit pomocí citoslovcí nebo vhodných slabik zda se jedná o pana Smutného 

či Veselého. Hru lze obměnit záměnou pana Smutného např. za pana 

Překvapeného, Rozzlobeného, Ospalého apod. 

Př.: Pan Smutný: biu, biu, biu; mň, mň, mň; mrů, mrů, mrů apod. 

Př.: Pan Veselý: ši, ši, ši; jé, jé, jé; linky, linky, linky apod. 

Při této hře lze dětem ukázat, jak je pro mluvní projev důležitý tón hlasu, poloha 

hlasu, intonace a důraz. 

Hlasy zvířat. Cvičení obratnosti mluvidel. Každé z dětí si vytáhne z pytlíčku 

alespoň dva obrázky zvířátek s typickým hlasovým projevem. Jejich úkolem je hlas 

napodobit tak, aby ostatní poznali, o jaké zvíře se jedná. Kdo jej pozná jako první, 

pokračuje v napodobování svého zvířete. 

Př.: Sova, kráva, ovce, kůň, prase, kočka, lev, slepice, kohout, had apod. 
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Jazykolamy. Cvičení obratnosti mluvidel. Děti sedí v kruhu a opakují po lektorce 

různé jazykolamy. Děti si procvičují artikulaci a často se při tomto cvičení zasmějí. 

Př. Naolejuje-li Julie koleje, nebo nenaolejuje-li Julie koleje. Strýček Šusta sušil 

švestky, Klára Králová hrála na klavír. Drbu vrbu, drbu vrbu apod. 

b) Hry zaměřené na zlepšení vyjadřovacích schopností a obohacování slovní zásoby 

Co kam patří? Hra s obrázky. Po zemi jsou volně rozloženy různé obrázky zvířat, 

ovoce, zeleniny, předmětů, oblečení apod. Děti mají za úkol roztřídit obrázky, 

které k sobě patří, na jednotlivé hromádky. Jedná se v podstatě o práci se 

souřadnými, podřazenými a nadřazenými pojmy. Děti mají vysvětlit, proč k sobě 

dané obrázky přiřadily a určit pro ně výraz nadřazený. 

Tuto hru lze hrát i bez obrázků tak, že lektorka uvede nějaké slovo nadřazené, 

např. ovoce a děti mají uvádět slova podřazená. Nebo naopak lektorka uvede různá 

slova podřazená, např. okoun, pstruh, štika apod. a děti mají určit slovo nadřazené. 

Můžeme volit i různé tématické okruhy, např. co všechno souvisí s lesem - co tam 

roste, kdo tam žije, proč je důležitý, jak se v něm máme chovat apod. 

Hledej slova s opačným významem. Lektorka nabízí různá slova a děti mají hledat 

jejich antonyma. Opak lze nalézt především u přídavných jmen, např. malý - velký, 

ale i u podstatných jmen, např. trpaslík - obr, nebo u sloves, např. otevře - zavře 

či příslovcí, např. brzy - pozdě apod. V hledání vhodných slov dětem pomáháme 

opisem, např. ten, kdo má velké svaly, je ...silný, ten, kdo nemá žádnou sílu, 

je ...slabý. 

Slova je vhodné uvádět ve větách, aby děti lépe porozuměly jejich významu. 

Hledej slova se stejným významem. Při této hře se děti snaží hledat synonyma, 

slova se stejným nebo velmi podobným významem, např. dívka, děvče, holka apod. 

Zda je nalezené slovo opravdu to správné, lze ověřit tak, že utvoříme s prvním 

slovem větu a zjišťujeme, zda se po dosazení druhého slova nezměnil její význam. 

Při hledání synonym pro některá podstatná jména lze využít obrázků. 

Přirovnání. Řekneme dětem část věty, kterou mají dokončit vhodným přirovnáním, 

např. pilný jako ...včelka. Některá přirovnání jsou známá a ustálená, jindy je 

zapotřebí vymyslet přirovnání vlastní. Děti dovedou vymyslet mnoho neobvyklých 

přirovnání. Jejich nápady neodmítáme, ale necháme si je vysvětlit. I při této hře lze 

využít jako pomůcky obrázků, z nichž lze vybírat správná slova. 
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Hodně, více, nejvíce. Jde v podstatě o stupňování přídavných jmen a příslovcí. 

Dáme před děti např. 3 různě plné pytlíky kuliček a děti doplňují slova: V tomto 

pytlíku je hodně kuliček, ale v tomto je ... více a v tomto je ... nejvíce kuliček. 

Podobně zkusíme i jiná slova, např. malý, tenký, vysoký, nový, starý apod. 

Řetěz. Děti sedí v kruhu. Lektorka nebo některé z dětí nabídne slovo (většinou 

podstatné jméno), k němuž má dítě sedící po pravici najít jiné, s ním nějakým 

způsobem související. Např. Voda - vodovod - kohoutek - slepička - vejce -

Velikonoce apod. Pokud nám není souvislost jasná, necháme si ji vysvětlit. 

Obdobou této hry je hledání k jednomu zadanému slovu co nejvíce slov, jež s ním 

souvisí. Např. škola - lavice, žáci, tabule, křída apod. 

Mimozemšťanu Před děti položíme několik předmětů běžné potřeby (zubní 

kartáček, kladivo, klíč, konvička na zalévání květin apod.), které zakryjeme 

nějakou neprůhlednou pokrývkou. Každé dítě si vytáhne předmět, kterého se 

dotkne a má vysvětlit ostatním dětem, které jsou „poprvé na naší planetě" a neví, 

co k čemu slouží, na co, proč a jakým způsobem se daný předmět používá. Dbáme 

na užívání celých vět. 

Nedokončený příběh. Dětem přečteme začátek nějakého poutavého příběhu. Jejich 

úkolem je vymyslet za pomoci vlastní fantazie jeho pokračování a konec. Protože 

tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a často nevědí, jak příběh uchopit, nebo jsou 

s vymýšlením rychle hotovy, můžeme dětem pomoci obrázkovou osnovou, podle 

níž domýšlí jednotlivé části příběhu, přesto však využívají vlastní fantazii a rozvíjí 

své vyjadřovací schopnosti. Děti rády porovnávají vlastní děj příběhu s příběhem 

skutečným. Při vytváření příběhu můžeme dětem pomáhat otázkami typu „Proč tam 

šli?", „Co se stalo potom?", „Co tam viděli?" atd. 

Obrázková osnova. Jedná se o osnovu příběhu či pohádky vyjádřenou obrázky. 

Příběh či pohádka by měla být znázorněna alespoň na šesti obrázcích. Je několik 

možných způsobů, jak s obrázkovou osnovou pracovat. První možností je dát 

dětem správně seřazené obrázky některé ze známých pohádek a nechat je pohádku 

převyprávět. Druhou možností je dát před děti obrázkovou osnovu nějakého 

příběhu a nechat je vymyslet podle obrázků příběh vlastní. V případě známé 

pohádky můžeme dětem jednotlivé obrázky různě zpřeházet a nechat děti určit, 

o kterou pohádku se jedná, obrázky srovnat do správného pořadí a pohádku 
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převyprávět. Další zajímavou činností je také číst dětem nějakou méně známou 

pohádku a nechat děti vyhledávat a řadit jednotlivé obrázky během čtení. 

Dějové obrázky. Děti mají popisovat situace nakreslené na obrázcích. Může se 

jednat o typické činnosti pro jednotlivá roční období (např. jaké sporty můžeme 

provozovat v zimě, jaké v létě a proč?), nebo např. pro svátky a obyčeje (např. jaké 

zvyky udržujete o Vánocích? Jak slavíme Velikonoce? apod.). Vhodné je zařadit 

obrázky v kontextu s právě probíhajícím ročním obdobím, jež se týká aktuálních 

prožitků a pocitů dětí 

Divadlo. Děti mohou za pomoci lektorky některou z pohádek zdramatizovat. 

Mohou samy vystupovat jako jednotlivé postavy nebo lze využít prstových 

maňásků. Pokud máme dostatek času, mohou si děti postavičky samy vyrobit 

z papíru. 

Hra na divadlo je vhodná především pro nesmělé děti, jež mají problémy 

v komunikaci. Při ní jsou často schopné se uvolnit, pokud mluví za někoho jiného 

- za maňáska, loutku, nebo jsou schované za maskou. Vhodná je i pro děti, jejichž 

mluvní projev je příliš rychlý a překotný. 

Dramatizace lze využít i jinými způsoby. Např. můžeme zarecitovat nějakou 

krátkou básničku tak, jak by jí říkaly různé postavy: ježibaba, princezna, čert, král 

apod. 

c) Hry zaměřené na rozvoj sluchového rozlišování 

Hra s rýmy. Na zemi necháme ležet otočené obrázky. Každé dítě má za úkol vybrat 

si a otočit jeden obrázek a nalézt k němu rým. Je důležité dětem vysvětlit, jak se 

rým tvoří, kde se s nimi můžeme setkat a uvést několik příkladů. Tvořit rýmy je 

zprvu pro děti dost náročné, někdy se snaží vytvořit rým tak, že zopakují první 

slabiku zadaného slova. Zpočátku můžeme dětem pomoci zdrobnělinami, kde se 

rým tvoří snadno díky nezměněné příponě slova, např. kočička - botička, míček -

klíček apod. 

Co začíná stejně? Po zemi nebo po stole rozmístíme kartičky s obrázky, na nichž 

jsou zobrazena různá zvířata a předměty. Úkolem dětí je roztřídit obrázky 

na hromádky podle počáteční hlásky, např. sova, sýr, slepice, stůl, slon apod. 

Obměnou může být varianta, kdy lektorka nabídne některou hlásku, a děti hledají 

v místnosti věci, které na danou hlásku začínají. 
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Vytleskávání. Činnost podobná té předchozí, děti také roztřiďují obrázky 

na hromádky, třídicím kritériem je však počet slabik jednotlivých slov. Děti si 

nejprve slovo společně vytleskají a pak jej dají na příslušnou hromádku. 

Mluvící zvířátka. Stejně jako v předešlé hře mají děti určit počet slabik ve slově. 

Nyní však slabiky nevytleskávají, ale mají slovo říct tak, jak by jej řeklo nějaké 

zvířátko. Např. slovo kytička by řekl pejsek haf-haf-haf, slovo louka by řekla 

kačenka ga-ga apod. Děti si mohou pomáhat i tleskáním. 

Slovní kopaná. Jednodušší verze známé a oblíbené hry. Děti si vyberou obrázek 

a určí jeho poslední slabiku. Na ni se pak snaží vymyslet slovo nové. Určování 

poslední hlásky se ukázalo jako příliš náročný úkol. 

Hláska ve slově. Na začátku činnosti se určí hláska, která se bude hledat. Lektorka 

ukazuje dětem různé obrázky a děti mají učit, zda slovo danou hlásku obsahuje 

či nikoliv. Jedná se o poměrně náročnou činnost. Pokud děti nedokáží určit, zda 

slovo hlásku obsahuje, pomůžeme jim jeho hláskováním. 

Hláskování. Hra postavená na syntéze hlásek ve slovo. Před dětmi leží různé 

obrázky zvířat. Lektorka vyhláskuje některé ze zvířat, např. o-v-c-e, a úkolem dětí 

je ukázat na správné zvíře. 

Prodavač. Hru zahájíme formulkou: „Prodám Vám ovoce (zvířata, oblečení, 

květiny apod.), co mám, jen ne to, co na b (p, 1, m, v apod.) začíná. Děti postupně 

jmenují jednotlivé druhy ovoce, dokud se některé nesplete a nevypadne ze hry. 

Pozor medvěd! Děti se volně procházejí po místnosti, představují si, že jsou 

zvířátka v lese. Lektorka říká názvy různých zvířat, která vidí. Vše je v pořádku, 

dokud lektorka neřekne medvěd, potom se děti musí přikrčit k zemi, aby je medvěd 

neviděl. Nejprve jmenuje zvířátka pomalu, postupně tempo zrychluje. Ze hry 

vypadává ten, který se přikrčí omylem, aniž by lektorka řekla slovo medvěd, 

nebo se naopak nepřikrčí, když toto slovo zazní. 

Těžší varianta této hry spočívá v tom, že lektorka uvádí pouze počáteční písmena 

zvířat a děti reagují na hlásku m. Důležité je vyslovovat hlásky zřetelně a čistě. 

Nechytej! Na začátku hry vybere lektorka slovo, nebo jej některé z dětí vylosuje 

z obrázků. Utvoříme kroužek a házíme si míč, při tom lektorka říká různá slova, 

při kterých mohou děti míč chytit. Jakmile ale zazní vybrané slovo, míč chytat 

nesmí. 
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Ber - neber. Před dětmi leží kartičky s obrázky. Děti se střídají a vybírají obrázky 

podle slov, která řekne lektorka. Lektorka však záměrně u některých slov zaměňuje 

hlásky, např. panenka - banenka, auto - audo apod. Děti smí vzít pouze obrázky 

správně vyslovené. 

Poznáš zvuk? Hra na rozpoznávání zvuků z okolí. Nejprve s dětmi zkoušíme, jaké 

zvuky věci kolem nás vydávají. Potom děti zavřou oči a mají uhádnout, který 

předmět vydává určitý zvuk. Ten, kdo zvuk pozná, za odměnu sám vytváří zvuk, 

jež mají ostatní hádat. Jde o zvuky jako např. muchlání papíru, cinkání lžičkou 

v hrnečku, tekoucí voda z kohoutku, otvírání okna, přisunutí židle apod. 

Básničky a písničky. Nezastupitelnou úlohu pro svou všestrannost má recitace 

různých dětských básniček, říkanek, rozpočitadel a zpívání písniček. Díky nim se 

rozvíjí sluchové schopnosti, rytmické dovednosti, sluchová paměť, jazykový cit 

a uplatní se zde i pohyb. Neměli bychom opomenout ani jejich přínos v citovém 

prožívání. 

2. Hry pro posílení oblasti zrakové percepce 

Úroveň zrakového vnímání, schopnost uchování vizuálních informací a schopnost 

diferenciace je pro dítě zásadní zejména k nácviku čtení a psaní. Dnešní děti mají 

bohužel nadmíru vizuálních podnětů, a tak se často stává, že se sice „dívají, 

ale nevidí", jejich vnímání je pouze povrchní. Proto je vhodné tuto oblast rozvíjet 

ještě před vstupem do školy, a snažit se tak předejít možným problémům. 

Při posilování zrakového vnímání a schopnosti vizuálního rozlišování jsem využívala 

především vytvořených pracovních listů (viz přílohy II) a různých obrazových 

materiálů. Práci s nimi jsem se však snažila co nejvíce prokládat různými hrami, jež 

představují pro děti nejpřitažlivější formu činnosti. Při postupu mezi jednotlivými 

činnostmi byl respektován princip návaznosti, kdy jsme od jednodušších 

a konkrétních úkolů (srovnávání konkrétních předmětů) přešli 

ke složitějším, zobecněným (geometrické tvary). 

Podívej se z okna! Postavíme se s dětmi k oknu (pokud z něho máme pěkný výhled) 

a snažíme se postřehnout co nejvíce věcí. Každé z dětí postupně říká, co vidí a ostatní 

mají předmět objevit. 
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Zamotané nitky. Na čistou desku stolu položíme 3 nebo více různě barevných nití, 

jež se různě proplétají a kříží. Děti mají za úkol prstem sledovat nit od jejího začátku 

až k jejímu konci. 

Skládání zvířátek. Další hra je zaměřena na syntézu detailů včelek a naopak 

na analyzování celku na jednotlivé detaily. Před dětmi jsou položeny kartičky 

s obrázky různých známých zvířat. Dětem rozdáme ještě jiné kartičky, na nichž jsou 

pouze části zvířat (sloní chobot, sloní noha, žabí noha, veverčí ocas, zaječí uši apod.). 

Úkolem dětí je přiřadit zvířeti správné části. 

Hry s pexesem. 1. Před děti položíme alespoň 15 různých, lícovou stranou navrch 

otočených kartiček s obrázky. Postupně přidáváme po jednom 

další obrázky. Pokud by již mezi otočenými kartičkami byl 

stejný obrázek, musí děti upozornit lektorku a jednu z kartiček 

dát na stranu. 

2. Polovinu obrázků (tak, aby nebyly obrázky v páru) otočíme 

lícem navrch. Lektorka říká dítěti, jaký obrázek chce podat, 

např. podej mi borůvku, jeřabinu, květák, zelí apod. 

3. Lektorka dá dítěti 12 kartiček pexesa a jejich párových 

12 kartiček si ponechá. Potom položí na stůl všech 12 kartiček 

obrázkem nahoru a dítě má na ně co nejrychleji položit kartičky 

své tak, aby se obrázky shodovaly. 

Stejné! Hra ve dvojici, zaměřená na schopnost zrakové diferenciace. Obě děti 

dostanou zhruba deset shodných kartiček. Kartičky promíchají a uchopí do dlaně 

obrázkem dolů. Poté obě děti vynesou jednu kartičku a sledují, zda nejsou kartičky 

shodné. Pokud ano, sbírá je ten, který první vykřikne „stejné!". Vyhrává ten, kdo má 

nejvíce kartiček. 

Třídění kostiček. K této hře je zapotřebí dostatek různých tvarů stavebnicových 

kostiček (např. Lego), ty bývají běžnou výbavou MŠ. Kostičky všech tvarů a barev 

vysypeme na podlahu a děti mají za úkol kostičky roztřídit nejprve podle barev, 

těžším úkolem je roztřídit je podle tvaru. Můžeme také vybrat jeden tvar kostičky 

a děti mají ten samý tvar hledat mezi ostatními kostičkami. 

Rozstříhaný obrázek. Lektorka rozstříhá obrázek formátu A5 na několik dílů a dítě 
v 

má obrázek znovu sestavit. Cím více bude rozstříhaných dílů, tím bude úkol 

náročnější. 
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Zakrytý předmět. Lektorka položí na stůl postupně několik předmětů a každý z nich 

zakryje neprůhlednou pokrývkou tak, aby byl vidět vždy jen malý kousek předmětu. 

Dítě má poznat, o jaký předmět se jedná (např. klíč, CD, vidlička, budík, hrnek 

apod.). Můžeme pomáhat částečným posouváním pokrývky a odkrýváním předmětu. 

Schované obrázky. Lektorka schová na různá dostupná místa obrázky s různými 

tvary různých barev (modrý kruh, žlutý čtverec apod.). Když dítě obrázek najde, 

musí jej správně pojmenovat, nebo jej odevzdá lektorce. Pokud jej správně 

pojmenuje, obrázek si ponechá. Vyhrává ten, kdo bude mít nejvíce kartiček. 

Čím jsme stejní? Čím se lišíme? Děti se postaví do dvojic naproti sobě a snaží se 

vyhledat nejprve co nejvíce věcí, které mají stejné. Druhou variantou je hledání věcí 

odlišných (oblečení, délka vlasů, barva očí apod.). Obměnou může být srovnávání 

dvou předmětů či zvířat. 

Tvary. Rozhlédneme se s dětmi po místnosti a hledáme předměty, jež mají tvar 

čtverce, trojúhelníku, kruhu, obdélníka. 

3. Hry pro posílení jemné motoriky a grafomotorikv 

Úroveň rozvoje jemné motoriky a grafomotoriky závisí na šikovnosti a uvolněnosti 

dominantní ruky. Dosažená úroveň je důležitá pro vstup do školy, neboť na ní závisí 

schopnost psaní. Doložena je také úzká souvislost mezi funkcí ruky a řečí. Pokud má 

dítě obratnou ruku, bývá na dobré úrovni také motorika mluvních orgánů. Posilování 

jemné motoriky a grafomotoriky bylo realizováno v praktických činnostech, jež měly 

charakter hry. Důležité bylo povzbuzovat děti k trpělivosti, nenaléhat, aby zvýšily 

tempo a neulehčovat práci tím, že bychom ji vykonali za ně. 

Kresba. Kresba je pro předškoláka přirozená činnost, do níž promítá svou zkušenost 

a představy o světě. Má také emotivní a relaxační charakter. Při kreslení se 

předškolní dítě také připravuje na budoucí dovednost psaní. Proto je vhodné její 

vývoj sledovat. Při pozorování kresby dětí jsem se zaměřila na tyto oblasti: zda dítě 

drží správně psací náčiní (tzv. špetkový úchop) a ve správném sklonu, zda nevyvíjí 

nadměrný tlak na psací náčiní, kterou ruku při kreslení používá, jakým způsobem při 

kreslení sedí a jak drží celé tělo, zda nemá příliš skloněnou hlavu nad papírem, jakým 

způsobem kreslí čáru, jak kreslí postavu, zda si všímá detailů a co je obsahem kresby. 

Špatné návyky v úchopu náčiní či špatném držení těla jsem se snažila hned 

napravovat. Je důležité, aby špatné návyky byly odstraněny co nejdříve, ještě před 
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vstupem do školy, aby se problémy neprohlubovaly a dítě si nevytvořilo díky nim 

ke kreslení a psaní odpor. 

Origami. Vytváření jednodušších papírových skládanek je vhodnou činností pro 

rozvoj jemné motoriky. Lektorka názorně ukazuje postup krok za krokem v pomalém 

tempu a děti kroky opakují po ní. Tvoří tak různé papírové hračky a dekorace 

(např. žába, králík, ptáček, tučňák apod.). 

Navlékání korálků. Navlékat můžeme korálky různých velikostí i tvarů. 

Místo korálků můžeme také navlékat vhodné přírodniny nebo např. těstoviny. 

Vystřihování. Práce s nůžkami vyžaduje také jistou manuální zručnost. Děti mohou 

vystřihovat různé obrázky či obrazce podle jejich obrysu, nebo pomocí nůžek tvořit 

ornamenty do poskládaného papíru. 

Kostky. Jemnou motoriku lze zlepšovat také stavěním věží, mostů a podobných 

útvarů z kostek. Kdo postaví nejvyšší věž? Lektorka může nechat děti stavět nějaký 

útvar i podle svého vzoru, čímž procvičuje také zrakovou percepci dětí. 

Jinou variantou je stavění věže z kostek se zavázanýma očima. 

Prostrkávání korálku. V obchodech s hračkami je běžně k dostání pomůcka 

na cvičení jemné motoriky, jež se skládá alespoň ze tří různě propletených drátů, 

na nichž jsou navlečeny korálky. Dítě má za úkol jednou rukou prostrčit korálky 

z jednoho konce na konec druhý. Můžeme procvičit jak ruku dominantní, tak i ruku 

druhou, méně zručnou. 

Krabička sirek. Každé dítě má před sebou na stole krabičku od sirek a vedle ní 

vysypané sirky. Úkolem dětí je co nejrychleji oběma rukama nebo jen jednou rukou 

poskládat sirky zpět do krabičky hlavičkami k jedné straně a krabičku zavřít. 

Hru můžeme pojmout jako soutěž na rychlost. 

Mikádo. Známá a dětmi oblíbená hra, postavená na obratnosti ruky. Hra se skládá 

z několika různobarevných tyčinek, jež se nasypou na jednu hromádku. Tyčinky se 

různě překládají a proplétají. Děti mají za úkol tyčinku jednu po druhé vytahovat tak, 

aby se při pohybu vytahované tyčinky nepohnula žádná jiná. Vyhrává ten, který má 

nejvíce tyčinek. Každá barva tyčinky je bodově ohodnocena, hru lze tedy hrát i na 

bodový zisk. 

Oblékání. Hra zaměřená na rozvoj sebeobsluhy, vhodná především pro chladnější 

období. Každé dítě předá lektorce několik kusů oblečení (všechny stejný počet). Taje 
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rozmístí různě po místnosti. Úkolem dětí je najít své oblečení a co nejrychleji se 

obléci a obout. 

4. Hry pro posílení prostorové orientace 

Úroveň prostorové a zejména pravolevé orientace souvisí se zráním CNS. 

Dobrá úroveň prostorové orientace přispívá mj. k rozvoji matematických představ 

a matematických souvislostí. Dítě předškolního věku by mělo rozumět prostorovým 

pojmům (nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad apod.), orientovat se v prostoru a částečně 

i v čase. 

Děti předškolního věku mívají často problémy v pravolevé orientaci, která ještě není 

zcela rozvinuta. Pokud si však dítě i po vstupu do školy vytrvale plete směry, 

zaměňuje písmena b a d či p a q, nebo píše zrcadlovým způsobem, může se jednat 

o překříženou lateralitu nebo se může jednat o projevy dyslexie. Oba případy je třeba 

vyšetřit a doporučit vhodná opatření. 

Hra na tělo. Lektorka udává pokyny, podle nichž mají děti správně reagovat. 

Např. Dotkni se pravou rukou levého kolena, levou rukou levého ucha apod. Jako 

pomůcku můžeme dětem na pravou ruku nalepit obrázek nebo obvázat zápěstí 

proužkem látky. 

Kresebný diktát. Hra zaměřená na orientaci v prostoru, rozvoj pozornosti 

a porozumění pojmům na, nad, pod, před, v, za, vpravo, vlevo, mezi apod. Každé dítě 

má před sebou papír formátu A4, na který má kreslit objekty podle instrukcí. 

Např. „Nakresli doprostřed strom, do pravého horního rohu sluníčko, pod sluníčko 

mráček, nalevo vedle stromu houbu, pod strom trávu, napravo vedle stromu kytičku 

apod." 

Řada. Hra zaměřená na posílení prostorové orientace, rozvoj pozornosti 

a porozumění pojmům první, poslední, před, za, hned před, hned za, uprostřed. 

Před děti položíme maňásky (nebo i věci běžné potřeby) do řady vedle sebe. Ptáme se 

dětí: „Kdo je první?", „Kdo je hned za princeznou?", „Kdo všechno je před 

kašpárkem?". Dbáme na to, aby děti postupovaly zleva doprava jako při čtení. 

Předmět nejkrajnější vlevo je považován za první a naopak nejkrajnější vpravo 

za poslední. 

Jako obměnu lze použít barevné figurky ze hry Člověče, nezlob se, na nichž si děti 

mohou procvičit i barvy. 
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Pokud dětem hra dobře půjde, mohou vytvořit řadu samy podle instrukcí lektorky. 

Např. Martin je první, Janička je poslední, Petr je hned před Matějem apod. 

5. Hry pro rozvoj logického myšlení a matematických představ 

Logické myšlení a schopnost matematických představ je jednou z důležitých částí 

poznávacího procesu, vyvíjí se postupně a jejich konečná úroveň je velmi 

individuální. 

Dítě předškolního věku by již mělo prokazovat některé elementární matematické 

dovednosti. Mělo by se orientovat v elementárním počtu zhruba do šesti, chápat 

číselnou řadu v rozsahu první desítky. Mělo by rozumět slovním výrazům, 

vyjadřující početní operace (a - přidávání, bez - ubírání, stejně - rovná se, více, 

méně apod.), rozpoznat a dokázat porovnat množství předmětů, bez většího úsilí 

manipulovat s přibližně deseti předměty dle pokynů. Mělo by dokázat rozeznat 

a pojmenovat základní geometrické tvary, případně i některé tvary prostorové. 

Korálky. Hra zaměřená na srovnávání předmětů na základě určitého systému. 

Lektorka ukáže dětem na šňůrce navlečené korálky, které se pravidelně střídají podle 

barvy, např. modrá, žlutá, žlutá, červená, modrá atd. Dítě má odhalit systém střídání 

a navlékat na svou šňůrku ten samý vzor. 

Obměnou může být navlékání korálků různých tvarů. Těžší variantou je střídání jak 

korálků různých barev, tak i různých tvarů. 

Namísto korálků můžeme využít také mozaik a různých stavebnic. 

Utvoř stejnou hromádku. Před každé z dětí dá lektorka na hromádku alespoň 

8 kostiček (fazolí, čoček apod.). Poté děti vyzve, aby utvořily druhou hromádku, 

v níž bude stejný počet kostiček, jako v té první. Děti mohou postupovat různými 

způsoby, některé kostičky přepočítá, jiné je srovná do řádku a ke každé přiřadí jednu 

svou kostičku. 

Kde je více? Lektorka dá před každé z dětí dvě hromádky předmětů o nestejném 

počtu. Děti mají určit, ve které je předmětů více, a ve které naopak méně. Děti mohou 

použít postupů jako v předešlé činnosti. 

Náročnější variantou je určení rozdílu mezi hromádkami, např. v této hromádce je 

o dvě více. 
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Rozděl bonbony. Činnosti připravující na operaci dělení a násobení. Dítě dostane 

hromádku bonbonů, nebo jiných předmětů a má ji rozdělit mezi všechny děti stejným 

dílem. 

Obdobnou činností je rozdělení hromádky po dvou a více předmětech. Na rozdíl od 

předchozího úkolu dítě nezná počet hromádek, které má udělat, ale počet předmětů, 

jež má každá z hromádek obsahovat. 

Domino. Známá dětská hra, ve které se přikládají k sobě políčka se stejným počtem 

puntíků. Opakování této hry a hry s hrací kostkou vedou u dětí ke schopnosti rovnou 

zrakem určit počet bodů do šesti, bez přepočítávání po jednom. 

Vybarvi políčko. Každé dítě dostane úzký papír, rozdělený na šest polí a hrací 

kostku. Vybarvují jednotlivá políčka, podle toho, které číslo hodí. Kdo první vybarví 

všechna pole, vyhrává. 

Co sem nepatří? Činnost podporující rozvoj myšlení. Před dětmi leží zhruba 

6 obrázků, které spojuje určitá vlastnost a jeden mezi ně nepatří, např. jablko, banán, 

zelí, švestka, jahoda. Děti mají za úkol obrázek odhalit a zdůvodnit, proč mezi ostatní 

nepatří. Někdy se stane, že dítě vyřadí jiný obrázek, než ten který máme na mysli, 

neboť odhalí jinou vlastnost, která obrázky spojuje. Důležité je, aby si vlastní volbu 

dokázalo obhájit. Hru můžeme hrát také pouze slovně. 

6. Hry zaměřené na paměť 

Paměť je základním podmínkou pro schopnost učit se. Kdybychom nebyli schopni 

vjemy ukládat do paměti, uchovat a následně vybavovat, nebyli bychom ani schopni 

něčemu se naučit. Během setkávání jsem se snažila trénovat různé typy paměti: 

především vizuální, pohybovou a verbální (zjm. v podobě opakování básniček 

a říkanek). 

Pexeso. Oblíbená dětská hra, rozvíjející především zrakovou paměť. Před dětmi leží 

otočené obrázky rubem navrch. Děti obrázky otáčí a hledají shodný pár. Kdo najde 

nejvíce párů, vyhrává. 

Kimovy hry. Jedná se o známé hry pro trénování především zrakové paměti. Lektorka 

rozloží před děti deset a více obrázků. Na jejich prohlížení mají děti vymezen kratší 

časový úsek, potom lektorka obrázky zakryje a jeden obrázek odhalí. Děti mají určit, 

který obrázek chybí. Obrázky lze nahradit i konkrétními předměty. 
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Prohlédni si obrázek. Děti necháme prohlédnout na kratší dobu obrázek, kde jsou 

nakresleny různé předměty. Následně lektorka obrázek otočí a děti si mají 

vzpomenout na co nejvíce předmětů, které viděly na obrázku. 

Řada obrázků. Před dětmi leží v řadě 6 obrázků, které si během nedlouhého 

časového úseku dobře prohlédnou. Potom lektorka obrázky zamíchá a děti mají 

seřadit obrázky do původního pořadí (dbáme na to, aby děti obrázky srovnávaly zleva 

doprava jako při čtení). Postupně počet obrázků zvyšujeme, čím více obrázků je 

v řadě, tím je úkol náročnější. Obměnou může být místo zamíchání a srovnávání 

obrázků, jejich zakrytí a vyjmenování (důležité je vyjmenování v přesném pořadí). 

Obrazec ze sirek. Lektorka sestaví z několika sirek nepříliš složitý obrazec, který 

dětem na krátkou chvíli ukáže a potom jej přikryje. Děti se mají pokusit sestavit ten 

samý obrazec. Postupně tvoříme náročnější obrazce, můžeme zvýšit i počet sirek. 

Korálky. Lektorka na krátkou dobu nechá děti prohlédnout šňůru s několika 

navlečenými korálky různých barev v různém pořadí (červený, žlutý, modrý, modrý, 

zelený, žlutý). Potom šňůru schová a děti mají za úkol navléknout korálky ve stejném 

pořadí. Náročnost úkolu se zvyšuje s počtem korálků. 

Vyber, co jsi slyšel. Před dětmi leží na stole několik různých předmětů. Lektorka 

zřetelně, ale pouze jednou vyjmenuje alespoň tři předměty. Úkolem dětí je vyhledat 

dané předměty a seřadit v pořadí, v jakém byly jmenovány. Předměty řadí opět zleva 

doprava. Konkrétní předměty lze také nahradit kartičkami s obrázky. 

Kufr. Hra vhodná pro posilování verbální paměti. Děti sedí v kruhu. Některé z dětí 

začne hru větou: „Jedu na prázdniny kbabičce a do kufru si zabalím ..." a uvede 

libovolný předmět. Soused sedící např. po pravé ruce musí úvodní formulku 

i předmět, který dítě uvedlo, zopakovat a přidat do kufru předmět vlastní. Další dítě 

musí zopakovat úvodní formulku, dva předchozí předměty a přidat další předmět. 

Hra končí, když se některé dítě splete nebo si nemůže na některý předmět 

vzpomenout. Dětem se často líbí při této hře nonsensové prvky, jako např. zabalím si 

hrocha, sněhuláka apod. 

Zajímavou obměnou je hra s obrázky. Děti mají před sebou různé obrázky. Opět hra 

začíná větou „Jedu na prázdniny kbabičce a do kufru si zabalím...". Nyní děti 

vybírají obrázky věcí, které zabalí do kufru a pokládají je na jednu hromádku. Vždy 

je vidět pouze poslední obrázek a úkolem každého dítěte je vyjmenovat i obrázky 

předešlé ve správném pořadí. 
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Jména. Lektorka vypráví kratší příběh, v němž se objevuje záměrně mnoho dívčích 

a chlapeckých jmen (ne více než 8). Děti se snaží zapamatovat si co nejvíce jmen. 

Pohyby. Lektorka předvede jednodušší sérii pohybů. Děti mají tuto sérii zopakovat 

ve stejném pořadí. Hra se stává náročnější s postupným přidáváním nových 

pohybových prvků. 

7. Hry pro posílení pozornosti a soustředění 

Schopnost koncentrovat pozornost úzce souvisí s vyzráváním CNS a s úrovní 

vnímání. Tempo zrání nervové soustavy je velmi individuální. Dítě zpočátku 

zaměřuje svou pozornost na objekt pouze do té doby, pokud trvá jeho zájem, jedná se 

o tzv. pozornost bezděčnou. Dítě předškolního věku by však již mělo být schopné 

záměrné pozornosti, která souvisí i sjeho vůlí. Taje na začátku školní dráhy a vůbec 

po celou dobu docházky nezbytná. U většiny dětí, u nichž je indikován odklad školní 

docházky, je pozornost více či méně porušena. Úroveň pozornosti se v tomto věku 

zdokonaluje především při hře. Rozvoj pozornosti byl implikován v podstatě 

ve všech výše uvedených hrách, pro úplnost uvádím jen několik dalších her, přímo 

cílených na tuto oblast vnímání. 

Zrcadla. Lektorka se postaví naproti dětem tak, aby všechny dobře viděly. Postupně 

vykonává pomalé pohyby, které děti přesně napodobují, tak jako by se dívaly 

do zrcadla. Děti se musí soustředit jak na pohyb předváděný, tak i na koordinaci 

vlastního těla, což pro ně bývá zpočátku náročné. Až si děti tuto hru osvojí, mohou 

mezi sebou vytvořit dvojice a samy předvádět jednoduché pohyby. 

Sochy. Děti volně přecházejí po místnosti. Když lektorka vydá smluvený signál, 

jedno z dětí zaujme určitou pozici, již mají ostatní za úkol co nejpřesněji napodobit. 

Postupně se vystřídají všechny děti. 

Smeták. Lektorka stojí uprostřed kroužku dětí a drží smeták. V okamžiku, kdy 

smeták pustí, vysloví jméno některého z dětí a jeho úkolem je rychle smeták chytit, 

dříve, než dopadne na zem. Nestihne-li to, vypadává ze hry. 

Nenabourej! Každé z dětí obdrží papír, na kterém je dvěma čarami naznačena 

„silnice", jež se různě klikatí a ke konci se více a více zužuje. Děti mají jednou 

nepřerušovanou čarou tužky tuto silnici projet tak, aby se nedotkly jejích okrajů -

aby „nenabouraly". Při této činnosti lektorka také sleduje, zda některé z dětí neužívá 

chybně psací náčiní. 
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Popletená pohádka. Činnost zaměřená na akustickou pozornost. Předčítáme nebo 

vyprávíme dětem známou pohádku, v jejím obsahu však děláme záměrné chyby. 

Např. Žlutá Karkulka, šla za dědečkem, nesla v košíku brambory apod. Děti mají na 

chybu zareagovat a opravit ji. Chyby děláme stále méně nápadné. 

Vyťukávám rytmu. K této hře lze využít některého z Orffových nástrojů. Lektorka 

vyťuká jednoduchý krátký rytmus a děti se jej snaží zopakovat. Později vyťukává 

rytmus každé z dětí a ostatní tento rytmus opakují. 

C. Relaxační hry a uvolňovací cviky 

Cílem relaxačních her je děti zklidnit, snížit napětí a obnovit rovnováhu a pohodu. 

K tomu lze využít různé techniky, spočívající v uvolňování svalů, při kterém dochází 

k uvolnění jak fyzickému, tak i psychickému. 

Vlny. Relaxační cvičení, jehož cílem je pomocí houpavých pohybů navodit u dětí pocit 

klidu. Provádíme vsedě na zemi. Děti sedí v sedu rozkročném s uvolněnými pažemi 

v dostatečné vzájemné vzdálenosti, aby do sebe nemohly narazit. Každé dítě 

představuje jednu vlnu v moři. Pohupují se na zadečku zleva doprava podle intenzity 

vln, jež určí pokynem lektorka, pomaleji či rychleji. Při napodobování malých vln 

dělají děti pomalé pohyby a mají paže uvolněné podél těla, při napodobování silného 

vlnobití jsou pohyby ráznější a paže zvedají do výšky. Cvičení je ukončeno pokynem 

"mořská hladina je úplně klidná", kdy se děti přestanou pohupovat, lehnou si na záda 

a nechávají se unášet po hladině. Když jsou všechny děti uvolněné a klidné, 

hra skončila a mohou přejít k dalším činnostem. 

Oheň. Relaxační cvičení. Každé z dětí si sedne do prostoru tak, aby kolem sebe mělo 

dostatečný prostor a nenaráželo do ostatních. Děti si představují, že jsou malinká 

jiskřička, pomalu pohupují hlavou nebo občas rychle zvednou ruku. Plamínek sílí, děti 

se zvedají a zintenzivňují pohyby celým tělem. Když je plamen nejsilnější, děti 

vyskakují do výšky a rozhazují rukama. Potom plamen pomalu slábne a oheň dohořívá, 

až je z něho nakonec pouze nehybný popel. Děti si lehnou na záda a přestávají se 

hýbat, nakonec nehybně leží. 

Semínko. Relaxační cvičení. Každé dítě si vybere místo, kde se cítí příjemně 

a v bezpečí a tam se schoulí do klubíčka. Představují si, že jsou semínko uložené 

v tmavé a studené zemi. Potom ucítí na povrchu země sluneční paprsky a začnou růst. 

Děti se pomalu vzpřimují, až se zcela napřímí a otevřou oči, nyní je z nich překrásná 
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květina. Každé z dětí může říct, jakou má jejich květina barvu. Toto cvičení lze 

obměňovat tématicky, ale se stejným postupem, např. růst houby či stromu, zakuklení 

a vylíhnutí motýla, vylíhnutí ptáčka apod. 

Sněhuláci. Relaxační cvičení. Děti stojí rovně s rozpaženýma rukama. Představují si, 

že jsou sněhuláci s nosem z mrkve a hrncem na hlavě. Stojí na kopci a mají výhled 

na zasněženou krajinu, kterou si prohlížejí. Pomalu však přihází jaro a sněhuláci 

začínají pod slunečními paprsky roztávat. Děti postupně uvolňují paže, hlavu, trup, až 

se velmi pomalu předkloní a nakonec si pomalu lehají na zem. Tam se z posledních 

kousků sněhu stává louže vody, kterou děti napodobí roztažením končetin do stran. 

Louka plná květin. Relaxační cvičení. Děti se rozestaví po místnosti tak, aby kolem 

sebe měly dostatek prostoru. Každé dítě představuje jednu květinu (děti mohou uvést 

jakou), rostoucí na louce. Je slunný den, kolem bzučí včely a čmeláci, zpívají ptáci. 

Slunce však velmi pálí a květiny začínají žíznit a pomalu uvadají. Děti postupně 

uvolňují svaly a napodobují uvadající květinu, až zůstanou v předklonu. Tu se přižene 

dešťový mrak a déšť pokropí louku. Květiny čerpají vláhu a začínají se znovu 

narovnávat, až stojí rovně jako na začátku hry. 

Hudební orchestr. Relaxační cvičení. Děti mají předvádět hru na imaginární nástroje. 

Lektorka dává postupně pokyny pro hru. Nejprve děti předvádí velmi tichou hru 

na flétnu, mohou se při tom procházet po místnosti. Potom začnou hlasitě troubit 

na trubku. Dále hlasitě bubnují na buben, potom mohou hrát např. na kytaru, housle, 

saxofon, činely apod. Hra je zakončena velmi tichou hrou na klavír. Nakonec děti 

přestanou zcela hrát a zavřou noty. 

Mraveneček. Relaxační cvičení. Děti stojí v kruhu kolem imaginárního mraveniště. 

Najednou každému z nich vleze jeden mraveneček do boty. Děti se musí snažit 

mravenečka setřást. Mraveneček však vlezl do jedné nohavice, potom do druhé, potom 

pod tričko a pod jeden rukáv i pod druhý. K prvnímu mravenečkovi se navíc přidal 

mraveneček druhý. Jediná možnost, jak se mravenců zbavit, je skočit do rybníka. Děti 

napodobí skok do vody, lehnou si na záda a nechávají se nadnášet vodou. 

Relaxace s hudbou a autogenní trénink. 

Často využívaná a u dětí oblíbená technika uvolňování. Lektorka pustí velmi klidnou, 

pomalou hudbu a děti si lehnou na záda na připravené podložky na podlaze. Za pomocí 

představ a svalového uvolňování dochází k celkovému zklidnění. Děti si mají 

představovat, že jsou např. lísteček, který se houpe na vodní hladině a nechává se 
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unášet vodním proudem. Děti se soustředí a uvolňují postupně jednotlivé části těla, 

podle pokynů lektorky. Např. ruce máš těžké, houpou se bezvládně na hladině a nemáš 

v nich žádnou sílu, jenom voda je nadnáší. Po celkovém uvolnění se postup obrátí a do 

jednotlivých částí těla se zase postupně vrací síla, děti „ožijí", proberou se a mohou se 

věnovat dalším činnostem. 

Dětská jóga. Cvičením jógy působíme na správné držení těla a duševní rovnováhu. 

Děti prožívají radost z pohybu, díky józe se dokáží uvolnit, zklidnit a načerpat novou 

energii. 

Uvolňovací cviky. Tyto cviky byly zařazovány kdykoliv během setkání, když byly děti 

unavené. Sloužily k protažení, uvolnění a odpočinku. Jednalo se např. o protažení 

končetin, protřepání prstů, úklony do stran apod. Cviky byly spojeny s jednoduchou 

básničkou nebo s předváděním zvířátek či jevů, např. deštík - děti předvádí prsty shora 

dolů, jak prší a jak kapky bubnují po stole. 
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4. PRŮZKUMNÁ ČÁST 

4.1 Úvod 

Průzkumná část diplomové práce je věnována zjišťování aktuální úrovně rozvoje 

jednotlivých složek osobnosti vybraných dětí za pomoci uvedených metod v předchozí 

části. Na základě zjištěných údajů se pokusím o charakteristiku jednotlivých dětí 

a stanovení konkrétních cílů pro každé z dětí, jichž by mělo být dosaženo během 

programu. 

4.2 Výběr dětí pro realizaci programu 

Do skupiny, s níž byl program realizován, jsem po rozhovoru s učitelkami a analýze 

pedagogické dokumentace dětí, jež mi byla dána k dispozici, z celkového počtu dvanácti 

dětí s odloženou školní docházkou vytipovala šest dětí, u kterých lze předpokládat 

pozitivní přínos programu. Do skupiny nebyly zařazeny děti, kterým byl uložen odklad 

školní docházky např. ze zdravotních či jiných důvodů, ale které se jevily jako školsky 

připravené. Naopak vybrány byly ty, které byly posouzeny jako školsky nezralé. Právě pro 

tyto děti byl celý program koncipován a pro ty by měl představovat podpůrné opatření 

k vyrovnání nebo alespoň zmírnění dílčích deficitů. 

4.3 Charakteristika vzorku na základě získané anamnézy 

Screening se uskutečnil v období měsíce listopadu 2006. Během prosince jsem 

zanalyzovala a zaznamenala zjištěné informace o dětech z pedagogické dokumentace, 

rozhovoru s učitelkou a z vyplněného dotazníku rodičů a doplnila je o údaje z vlastního 

pozorování. Do projektu bylo zařazeno 5 chlapců a 1 dívka s odloženou školní docházkou. 

Dále uvádím vstupní údaje o jednotlivých dětech. 

MATĚJ Č. 

Věk: 6 let 

Rok narození: 2000 
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Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

Informace z PPP: 

Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

březen 

úplná 

mladší bratr a sestra 

SŠ 

3. rokem 

dobrý 

Z počátku vyšetřování nejistý, nízká soustředěnost, dobrá 

úroveň rozumového vývoje a zrakové diferenciace, nižší 

zralost v úrovni sluchové diferenciace (v anamnéze 

dyslektické problémy otce), nezralost v oblasti sociální 

a citové. Chybná výslovnost r, ř. 

Velmi živý, snaží se být středem pozornosti. Občas 

nerespektuje pokyny učitele. Nedokáže se soustředit 

na činnost delší dobu. 

Nevyhraněná, neurčitá 

V normě ve srovnání s vrstevníky 

Velmi živý, upovídaný 

PATRIK C. 

Věk: 

Rok narození: 

Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

Informace z PPP: 

6 let 

2000 

květen 

úplná 

nemá 

SŠ 

3. rokem 

dobrý 

Pracovní nezralost (odbíhá k vlastním zájmům), úkoly 

předčasně vzdává, má špatný úchop tužky (křečovité 

držení, neuvolněná ruka), nízká sebedůvěra, krátkodobá 

pozornost, snadná unavitelnost, zraková percepce je 
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Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

nezralá, sluchová analýza - počáteční hlásku pozná, 

koncovou zatím ne, mírně chybná výslovnost sykavek. 

Dobře se zapojuje do dětského kolektivu, je kamarádský. 

Problémy s jemnou motorikou vedou k vyhýbání se 

některým úkolům. 

Méně vyhraněná pravorukost 

Nižší vzrůst oproti ostatním dětem, drobná postava. 

Nezaznamenávám 

FILIP CH. 

Věk: 

Rok narození: 

Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

Informace z PPP: 

Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

6 let 

2000 

únor 

úplná 

mladší sestra 

SŠ 

3. rokem 

dobrý 

Zvýšená unavitelnost, problémy s udržením dlouhodobější 

pozornosti, verbální test nedokončen pro nesoustředěnost, 

pracovní nezralost (odbíhá k vlastním zájmům). Špatný 

úchop tužky (křečovité držení, silný tlak na tužku), 

sluchová diferenciace, analýza i zraková percepce jsou 

nezralé (především v rozlišování zrcadlově obrácených 

tvarů), vadná výslovnost (hlásky c, s, z, r, ř). 

Do dětského kolektivu se zapojuje dobře, spíše submisivní, 

dobře přizpůsobivý. Problémy s grafomotorikou, krátko-

dobá pozornost, je chytrý. 

Pravák 

V normě ve srovnání s vrstevníky. 

Nezaznamenávám 
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MIROSLAVA S. 

Věk: 

Rok narození: 

Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

Informace z PPP: 

Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

6 let 

2000 

květen 

neúplná 

starší sestra 

SŠ 

2. rokem 

snížená imunita, častá nemocnost 

Obtížně navazuje kontakt, zpočátku plačtivá, 

nesoustředěnost, úkoly se nepodařilo vůbec zadat. Odmítá 

samostatnou práci, nezralost ve zrakové i sluchové 

diferenciaci, nezralost v sociální i pracovní oblasti. 

Poměrně živá, někdy přestane z nejasných důvodů 

komunikovat s učitelkou a „stáhne se do sebe" (tento 

problém řeší i matka), dobrá úroveň myšlení, častá 

nemocnost. 

Pravák 

V normě ve srovnání s vrstevníky. 

Nezaznamenávám 

ADAM V. 

Věk: 

Rok narození: 

Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

6 let 

2000 

červen 

úplná 

mladší bratr 

VŠ 

2. rokem 

dobrý 
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Informace z PPP: 

Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

Nebyly k dispozici v pedagogické dokumentaci. 

Nezralá grafomotorika, velmi nízká sebedůvěra (každý 

menší neúspěch jej vyvede z rovnováhy, následně propuká 

v silný pláč), nadprůměrně inteligentní, velká slovní 

zásoba, samotářský, uzavřený, vadná výslovnost hlásky r. 

Pravák 

V normě ve srovnání s vrstevníky. 

Samotářský, na svůj věk velmi přemýšlivý 

JAN V. 

Věk: 

Rok narození: 

Měsíc narození: 

Rodina: 

Sourozenci: 

Vzdělání rodičů: 

MŠ navštěvuje: 

Zdravotní stav: 

Informace z PPP: 

Informace od učitelky: 

Lateralita: 

Fyzická konstituce: 

Nápadnost v chování: 

7 let 

1999 

listopad 

úplná 

starší sestra 

SŠ 

3. rokem 

dobrý 

Nebyly k dispozici v pedagogické dokumentaci. 

Nezralá jemná motorika a grafomotorika, projevuje se 

apaticky, rodiče na něj nekladou žádné nároky, čehož 

využívá (když něco nechce dělat, tak to nedělá), 

je vnímavý a chytrý 

Levák 

Vyšší a mohutnější postava ve srovnání s ostatními 

vrstevníky. 

Nízký zájem o dění kolem sebe 
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4.4 Zaznamenané výsledky orientačních testů jednotlivých dětí 

Abych získala ještě bližší a přesnější informace o dětech, rozhodla jsem se při 

druhém společném setkání každému z dětí zadat několik orientačních pedagogicko-

psychologických testů, o nichž jsem se zmiňovala v kapitole 3.4, a které jsou blíže popsány 

v přílohách. 

Testy jsem zadávala dětem jednotlivě v samostatné místnosti, aby nebyly rušeny 

a mohly se na zadávané úkoly dobře soustředit. Takto proběhlo vyšetření všech šesti dětí. 

Získané výsledky mi umožnily lépe nahlédnout osobnostní složení každého z dětí a odhalit 

vykazované deficity v oblasti školní připravenosti. Přehled výsledků uvádím 

v následujících tabulkách. 

Tab č. 1: Zkouška laterality dle Matějčka 

Jméno dítěte Koeficient pravorukosti Lateralita 

Matěj Č. 60 Dominance nevyhraněná, neurčitá 

Patrik Č. 65 Méně vyhraněná pravorukost 

Filip Ch. 90 Vyhraněná pravorukost 

Miroslava S. 95 Vyhraněná pravorukost 

Adam V. 85 Méně vyhraněná pravorukost 

Jan V. 15 Vyhraněná levorukost 

Tab č. 2: Test verbálního myšlení dle Jiráska 

Jméno dítěte Dosažený skór Klasifikace 

Matěj Č. -5 4 

Patrik Č. 6 3 

Filip Ch. 21 2 

Miroslava S. 9 3 

Adam V. 27 1 

Jan V. 15 2 
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Tab č. 3: Orientační test školní zralosti dle Jiráska 

Jméno dítěte Kresba mužské 
postavy 

Napodobení 
psaného písma 

Napodobení uspořádané 
skupiny teček 

Matěj Č. 3 2 3 

Patrik Č. 4 3 1 

Filip Ch. 3 3 2 

Miroslava S. 1 1 1 

Adam V. 3 2 1 

Jan V. 2 4 3 

Tab č. 4: Reverzní test dle Edfeldta 

Jméno dítěte Dosažený počet bodů z max. 25 

Matěj Č. 25 

Patrik Č. 17 

Filip Ch. 23 

Miroslava S. 23 

Adam V. 24 

Jan V. 18 

Tab č. 5: Zkouška sluchové diferenciace dle Matějčka 

Jméno dítěte Dosažený počet bodů z max. 19 

Matěj Č. 9 

Patrik C. 13 

Filip Ch. 16 

Miroslava S. 12 

Adam V. 19 

Jan V. 17 
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4.5 Rozbor získaných údajů a stanovení konkrétních cílů programu pro každé 

z dětí 

Matěj Č. 

U Matěje se potvrdila nevyhraněná, neurčitá lateralita. Oproti ostatním dětem 

vykazoval největší nedostatky v oblasti verbálního myšlení, což mohlo být částečně 

zapříčiněno také nedostatečnou soustředěností. V orientačním testu školní připravenosti 

dosáhl průměrných výsledků, nejlépe se mu dařilo napodobit psané písmo (resp. jeho tvar, 

linie byla značně kostrbatá), menší problémy měl v napodobení uspořádané skupiny teček 

a také s kresbou postavy, jež odráží celkovou rozumovou úroveň dítěte. Upravený reverzní 

test Edfeldtův potvrdil, že Matěj má velmi dobrou úroveň zrakové percepce. Naopak velké 

deficity v oblasti sluchové percepce odhalila upravená verze Matějčkovy zkoušky sluchové 

diferenciace, a to především v rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek, měkkých 

a tvrdých slabik (di-dy, ti-ty), v rozlišování měkkých souhlásek ž-š, š-č a obojetných s-z. 

Na základě těchto údajů a získaných informací z PPP a od učitelek jsem u Matěje 

vytipovala tyto oblasti, které je nejvíce potřeba stimulovat: 

Rozvoj sluchové diferenciace 

Rozvoj záměrné pozornosti 

Rozvoj oromotoriky ke zlepšení artikulace, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích 

schopností 

Rozvoj sociální a citové oblasti (příprava na roli žáka, zlepšení komunikace se 

spolužáky, respektování autority) 

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

Patrik Č. 

U Patrika byla zjištěna méně vyhraněná pravorukost. V oblasti verbálního myšlení 

se projevily výraznější nedostatky. V orientačním testu školní zralosti výborně zvládl 

napodobení skupiny uspořádaných teček, bez problémů napodobil psané písmo, ale kresba 

mužské postavy byla na nejhorší úrovni ze všech dětí. Ačkoliv neměl problémy 

v napodobení uspořádané skupiny teček ani psaného písma, dosáhl nejhoršího bodového 

skóre oproti ostatním dětem v reverzním testu, jež je též zaměřen na hodnocení úrovně 

zrakové percepce. Potíže měl především v postihování drobných tvarových rozdílů 
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v detailech obrazců. Oblast sluchové diferenciace je také mírně nezralá, problémy mu činí 

zjm. rozlišení dvojhlásek ou-au a částečně i rozlišování měkkých a tvrdých slabik (ty-ti). 

U Patrika je potřeba stimulovat zjm. tyto oblasti: 

Rozvoj grafomotoriky s důrazem na správné držení psacího náčiní 

Rozvoj záměrné pozornosti 

Rozvoj zrakové percepce 

Rozvoj sluchové diferenciace 

Rozvoj oromotoriky ke zlepšení artikulace, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích 

schopností 

Podpora sebedůvěry 

Filip Ch. 

Filip je vyhraněný pravák. Velmi dobrých výsledků dosáhl v testu verbálního 

myšlení, průměrných v orientačním testu školní zralosti, kde mu činila problém kresba 

mužské postavy a napodobení psaného písma. Dobře zvládnuté napodobení uspořádané 

skupiny teček a velmi dobré skóre v reverzním testu ukazuje na dobrou úroveň oblasti 

zrakové percepce. Také sluchová diferenciace je na dobré úrovni. Hoch má však velmi 

narušenou výslovnost. 

U Filipa je potřeba se zaměřit zjm. na tyto oblasti: 

Rozvoj oromotoriky ke zlepšení artikulace, cvičení schopnosti správného 

hospodaření s dechem, rozvoj slovní zásoby a vyjadřovacích schopností 

Rozvoj pozornosti 

Rozvoj grafomotoriky s důrazem na správné držení psacího náčiní a menší tlak 

na tužku (uvolňovací cviky) 

Miroslava S. 

Mirka je vyhraněný pravák. Průměrných výsledků dosáhla v testu verbálního 

myšlení, výborných výsledků v orientačním testu školní zralosti. Oblast zrakové percepce 

je u ní na dobré úrovni, určité nedostatky se projevily ve sluchové diferenciaci, zjm. 

v rozlišování obojetných souhlásek s-z, tvrdých a měkkých slabik (ty-ti) a některé stejně 

znějící dvojice označila za odlišné (tost-tost, vlám-vlám). 
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U Mirky je potřeba zaměřit se na posilování především těchto oblastí: 

Rozvoj sluchové diferenciace 

Rozvoj samostatnosti a podpora sebedůvěry 

Rozvoj pracovní složky 

Rozvoj záměrné pozornosti 

Adam V. 

U Adama byla zjištěna méně vyhraněná pravorukost. Vynikajících výsledků dosáhl 

v testu verbálního myšlení, nevyrovnané výsledky byly zaznamenány v orientačním testu 

školní zralosti. Výborně napodobil uspořádanou skupinu teček, což ukazuje na dobrou 

úroveň zrakové percepce, jež se potvrdila i v reverzním testu, značné problémy měl 

v kresbě mužské postavy. Sluchová diferenciace je na velmi dobré úrovni. 

U Adama je potřeba posilovat zjm. tyto oblasti: 

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

Podpora sebedůvěry a sebevědomí 

Rozvoj sociálních kontaktů s ostatními dětmi 

Jan V. 

Honzík je vyhraněný levák. Dobrých výsledků dosáhnul v testu verbálního myšlení. 

V orientačním testu školní zralosti dobře zvládnul kresbu mužské postavy, problémy měl 

s napodobením uspořádané skupiny teček a zásadní problémy se projevily v napodobení 

psaného písma. Tyto údaje ukazovaly na nižší úroveň zrakové percepce, což se potvrdilo 

i v reverzním testu, kde mu činilo problémy rozlišit zrcadlově obrácené tvary, diferencovat 

polohu nahoře-dole a postihnout drobné rozdíly v detailech. Oblast sluchové diferenciace 

je na dobré úrovni. 

U Honzíka je potřeba stimulovat zjm. tyto oblasti: 

Rozvoj zrakové percepce 

Rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky 

Rozvoj sociální oblasti (příprava na roli žáka, schopnost respektovat autoritu) 

Rozvoj pracovní oblasti 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

5.1 Úvod 

V praktické části diplomové práce se nejprve zaměřím na seznámení 

s organizačním zajištěním programu a s koncepcí jednotlivých setkání. Pro představu 

o konkrétní náplni lekcí uvedu popis tří uskutečněných setkání s odlišným zaměřením 

na jednotlivé oblasti školní připravenosti. Mou snahou bude konkretizovat obsah a průběh 

setkání, popsat reakce dětí a uvést zdary i nezdary, k nimž docházelo v průběhu realizace 

programu. 

V následující kapitole se budu věnovat rozboru údajů o dětech po realizaci programu. 

Nejprve se zaměřím na popis chování a jednání jednotlivých dětí během setkávání, 

pokusím se zhodnotit, do jaké míry se mi povedlo splnit stanovené cíle, jež jsem si 

u každého z dětí vytýčila. Hodnotit budu jak kvantitu, tak kvalitu jejich eventuálního 

zlepšení a poukáži i na oblasti s přetrvávajícími problémy, jež je nutné nadále 

posilovat. U každého z dětí se pokusím stanovit prognózu jejich dalšího vývoje po zahájení 

školní docházky a připojit také doporučení k vhodné intervenci. 

Závěrečná kapitola praktické části bude obsahovat hodnocení dětí, jež absolvovaly 
v 

stimulační program, učitelkami prvních ročníků ZS. Tato kapitola by měla představovat 

určitou formu zpětné vazby a potvrdit či vyvrátit stanovené prognózy. 

5.2 Organizační zajištění průběhu programu 

Stimulační program pro posílení školní připravenosti byl realizován v posledních 

ročnících Mateřské školy v Odoleně Vodě. Mateřská škola, čítající celkově přibližně 150 

dětí, sídlí ve dvou budovách. Každá z budov je svým zařízením přizpůsobena věku 

a vývojové úrovni dětí. Do první budovy v ulici Komenského dochází mladší předškoláci 

ve věku 3 - 5 let, kde jsou rozděleni do čtyř tříd. Předškolní děti ve věku 5 - 6 let a děti 

s odloženou školní docházkou dochází do dvou tříd v budově v ulici U kostela. 

Vedení pedagogických pracovníků, prostředí školky i spolupráce s rodiči je na 

vysoké úrovni. Během týdne se věnují učitelky s dětmi projektům, které jsou zaměřeny 

tématicky k období, k určité významné události apod. Výsledky své práce pravidelně 

vystavují na nástěnkách. Do posledních ročníků mateřské školy dochází jedenkrát 
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za 14 dní logoped z SPC, v jehož odborné péči je několik dětí. Jedenkrát za měsíc se 

setkání účastní i rodiče, kterým logoped předává přesné instrukce. Dětem, jež mají 

problémy s grafomotorikou, se věnuje speciálně vyškolená pedagožka z MŠ, která s dětmi 

pracuje pomocí metody PaedDr. Yvety Hejrovské. 

Realizace projektu probíhala v budově MŠ U kostela pravidelně dvakrát v týdnu 

v době od 4.1. do 22.3. 2007. Setkání probíhala každé úterý a čtvrtek v dopoledních 

hodinách. Doba, věnovaná pracovním činnostem, byla závislá na náročnosti úkolů, nikdy 

však nepřesahovala dobu 50 minut (zahrnuta je i relaxační část). Setkávání probíhalo 

po domluvě s učitelkou buďto v prostorách tělocvičny nebo v jedné ze tříd. 

5.3 Koncepce tématického zaměření jednotlivých lekcí 

Vytvořený stimulační program nebyl zaměřen pouze na jednu oblast školní 

připravenosti, ale snahou bylo rozvíjet několik složek zároveň. Musela jsem tedy 

koncepčně rozvrhnout skladbu jednotlivých setkávání tak, aby došlo k posílení jak 

v oblasti jazykové, tak v oblasti zrakové a sluchové percepce, pozornosti, samostatnosti, 

pravolevé orientace, jemné motoriky a grafomotoriky i paměti. 

Plně stimulovat a rozvíjet všechny uvedené oblasti během jednoho setkání nelze, 

proto jsem jednotlivá setkání tématicky rozlišila a v každé lekci byla rozvíjena jiná z výše 

uvedených složek. Jako nejoslabenější u většiny dětí se jevila oblast jazyková, především 

se jednalo o vady řeči, špatné vyjadřovací schopnosti, nezralé sluchové rozlišování 

a u některých dětí i o slabou slovní zásobu. Z toho důvodu byla nejčastěji zařazována lekce 

zaměřená právě na rozvoj jazykové oblasti, ta probíhala pravidelně každé úterý. Každý 

čtvrtek se potom střídaly lekce zaměřené na posilování některé z ostatních oslabených 

složek. Ty byly posilovány samostatně, v některých případech se ale vzájemně prolínaly 

nebo jejich části byly implikovány do lekcí zaměřených na posilování jiné oblasti, pokud 

to bylo vhodné například v rámci tématického zaměření. 

5.4 Konkretizace průběhu vybraných lekcí 

Vzhledem k rozsahu, jež by vyžadoval popis všech uskutečněných lekcí, uvádím 

popis pouze tří vybraných lekcí, přičemž každá z lekcí je koncipována k posílení jiných 

oblastí školní připravenosti. K popisu jsem vybrala ty lekce, kde byly přítomny všechny 
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děti, nebo většina z nich. Během setkávání často absentoval Matěj Č., který se účastnil 

setkávání pouze dvakrát, z důvodu časté a dlouhodobé nemocnosti. Patrik Č. se účastnil 

pouze první třetiny realizace stimulačního programu, z důvodu zařazení do speciálního 

programu podle metody PaedDr. Hejrovské. Dále byl přítomen pouze při lekcích, 

zaměřených na stimulaci verbální oblasti. 

Lekce zaměřená na posílení jazykové oblasti 

1. Motivace k činnostem (10 minut) 

Lekce byla zahájena společným pozdravem a seznámením dětí s náplní setkání. Setkání 

jsme započali hádáním jednoduchých hádanek: 

Pořád nosí jehelníček, ale nikdy nešije. (Ježek) 

Sedí pán na blátě v zeleném kabátě. (Žába) 

Za peřinu má jen hlínu. Místo rukou lopatky, rozrýpává zahrádky. (Krtek) 

Společně jsme vyvodili, že tématem setkání budou zvířata. O jednom zvířátku jsme se 

naučili společně říkanku a přidali jsme k ní pohybový doprovod: 

Bum bum, bum bum, bum, Jak jim sluší černé uši, 

koťat plný dům. černá tlamička, 

Kde se vzala, tu se vzala, celá od mlíčka, 

z košíčku se vysypala. 

Na závěr se všechny děti protáhly jako kočička, tzv. kočičí hřbet. 

2. Didaktické procvičování (5 minut) 

Hlavní náplň lekce tvořila sluchová analýza slov na slabiky a vyvozování první hlásky ve 

slově. 

Přípravou na tuto činnost bylo společné vytleskávání slabik různých slov. Nejprve jsem 

dětem předvedla, jak se slabiky vytleskávají a následně jsme to zkusili všichni společně. 

Záměrně jsem uváděla slova o různém počtu slabik. Dětem tato činnost nečinila žádné 

potíže, proto jsme si role vyměnili a každé dítě mělo uvést libovolné slovo a všichni si jej 

společně vytleskat. 
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3. Hlavní část (20 minut) 

Tuto část lekce jsme zahájili hrou, zaměřenou na určování počtu slabik ve slově. Před děti 

jsem rozložila kartičky různých zvířat a čtyři nakreslené domečky na formátu A4 

s číslicemi 1, 2, 3 a 4. Do domečku s číslicí 1 se měla nastěhovat Jednoslabičná" zvířátka, 

do domečku s číslem 2 „dvojslabičná" zvířátka apod. 

Děti si vybíraly postupně jednotlivá zvířata, nejprve slovo vytleskaly a pak umístily 

do příslušného domečku. Děti se kontrolovaly navzájem, jestli někdo neudělal chybu. 

Nejvíce naplněné byly domečky č. 1 a č. 2, naopak čtvrtý domeček zůstal prázdný. 

Děti měly za úkol pokusit se vymyslet čtyřslabičný název zvířete. 

Pozn.: Úkol najít zvíře na čtyři slabiky děti po několika marných pokusech vzdaly. Pouze 

Adámek úkol zcela nevzdal a našel vlastní řešení v podobě zdrobnělin - kohouteček, 

mraveneček. Adámka jsem pochválila, s dětmi jsme následně sledovali, jak se mění počet 

slabik ve slově při zdrobňování pomocí přípon. Děti dostaly za úkol do příště vymyslet 

čtyřslabičný název zvířete a co nejdelší slovo s největším počtem slabik. 

Aby se děti po poměrně náročné činnosti odreagovaly, zařadila jsem do lekce hru na 

napodobování zvuků zvířátek. Tato činnost sloužila také k uvolnění mluvidel. 

Domečky jsme odstranili a zvířátka znovu rozprostřeli. Ukázala jsem vždy na nějaké zvíře 

s typickým zvukovým projevem a děti jej měly co nejlépe předvést. 

Pozn.: Matěj se trošku rozdováděl, musela jsem jej mírnit. V průběhu hry se ukázalo, 

že Matěj a Honzík, neznají dostatečně barvy. Honzík se co hry zprvu příliš nezapojoval, 

později se velmi snažil. 

Po krátkém uvolnění jsme přešly k třídění slov podle první hlásky. Položila jsem před děti 

velká tiskací písmena S, H, K, M, P, L a V. Zeptala jsem se dětí, jestli již písmenka znají. 

Společně jsme písmena pojmenovali a ke každému z nich jsme hledali zvíře, jež na danou 

hlásku začíná. Potom již děti postupovaly samostatně a třídily jednotlivá zvířátka. Nakonec 

zbylo několik neroztříděných zvířátek, která začínala na jinou hlásku. Každé z dětí si 

vybralo některé z těchto zvířátek a určilo, na jakou hlásku začíná. 

Pozn.: Adámek a Filípek znali všechna písmena, Mirka neznala pouze L a Matěj, Honzík 

a Patrik poznali pouze některá. Třídění podle hlásek dělalo problém pouze Mirce 

a Matějovi, vyžadovali také delší čas na přemýšlení. Matějovi dělalo trochu problémy 

orientovat se v hromádkách s kartičkami, první hlásku vyvozoval bez problémů. Občas se 
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však nesoustředil a snažil se na sebe strhnout pozornost ostatních. Filípek již jevil známky 

únavy. 

Kartičky se zvířátky jsme nechali na místě a přešli jsme k další činnosti. Následovala hra 

na medvěda. Házela jsem dětem míč a při odhozu míče jsem řekla název nějakého zvířete. 

Děti směly míč chytit, zazněl-li název jakéhokoliv zvířete kromě medvěda. Pokud jsem 

řekla medvěd, míč chytit nesměly. Kdo jej chytil, vypadl ze hry, podobně ten, jenž míč 

nechytil, aniž by zaznělo slovo medvěd. 

Pozn.: Hra děti bavila, většina jí chtěla zopakovat. 

4. Relaxace (5 minut) 

Po absolvování hlavní části následoval odpočinek v podobě relaxace. Využili jsme hry 

na spícího medvěda. Nejprve jsme si povídali o tom, co dělá medvěd v zimě. Potom si 

každé z dětí mělo najít vhodné místečko, jež bude představovat medvědovo doupě, schoulit 

se do klubíčka a zavřít oči. Po chvíli jsem šla k jednomu z dětí a polechtala ho jako 

sluníčko zjara po čumáčku. Medvěd poté vstal, šel polechtat a vzbudit druhého medvěda 

a zůstal na jeho místě. Takto se navzájem probudili všichni „medvědi". 

Pozn.: Adámek poukázal na to, že lední medvěd v zimě nespí, naopak jej můžeme právě 

v tomto období spatřit v ZOO. 

5. Závěrečný rituál (1 minuta) 

Lekci jsme podle zvyku zakončili rituálem, kdy jsme si všichni navzájem podali ruku. 

Lekce zaměřená na posílení oblasti zrakové percepce a paměti 

1. Motivace k činnostem (8 minut) 

Setkání jsme zahájili dle zvyklostí pozdravem a seznámením s obsahem lekce. 

Pozn.: Skupina nebyla kompletní, Matěj byl nemocen. 

Následně jsem z obálky vysypala rozstříhaný obrázek a předstírala překvapení, že mi 

obrázek někdo rozstříhal a jednotlivé části zpřeházel. Poprosila jsem děti, aby mi ho 

pomohly složit. Na obrázku byla nakreslena krajina se skalami, stromy, jezerem a zvířaty. 

Navíc tam byly nakresleny tři skryté předměty (klobouk, dalekohled a kompas), jež tam 

zapomněl cestovatel. Po sestavení obrázku měly děti předměty nalézt. 
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Pozn.: Při sestavování obrázku jsem neustále musela povzbuzovat Filípka, aby se zapojil 

do sestavování a pomáhal ostatním. Skládání šlo nejlépe Adámkovi s Honzíkem. Dva skryté 

předměty našla Mirka. 

Když jsem se dětí zeptala, k čemu slouží kompas, Adámek odpověděl, že k určování 

světových stran. Ty můžeme také poznat podle lišejníku, slunce nebo mraveniště. Znal také 

sever a jih, na východ a západ si nemohl vzpomenout. 

2. Hlavní část (25 minut) 

Během hlavní části byla rozvíjena především schopnost zrakové diferenciace a zraková 

paměť. 

Tuto část setkání jsme započali hrou na Krále Pamatoválka. Jednalo se o Kimovu hru 

s osmi obrázky. Nejprve si děti všechny obrázky pečlivě prohlédly, potom jsem obrázky 

zakryla a jeden odstranila. Děti měly určit, o který obrázek se jednalo. Nakonec zůstaly tři 

obrázky přikryté a děti měly uvést, co je na obrázcích nakresleno. Za počet uhodnutých 

obrázků jsem udělovala body, podle nichž byl na závěr vyhlášen vítěz. 

Pozn.: Nejlepší zrakovou paměť v této hře prokázala Mirka. 

Po Kimově hře jsem děti rozdělila do dvou skupin a každé skupině jsem rozdala kartičky 

spexesem ovoce a zeleniny. Pexeso je vhodná hra pro rozvoj zrakové diferenciace 

i zrakové paměti. 

Pozn.: Jednu skupinu tvořili Honzík, Mirka a Filip, druhou Patrik s Adamem. V první 

skupině nasbíral nejvíce kartiček Filípek, v druhé Adámek, ale Patrik nezůstal příliš 

pozadu. 

Následovalo cvičení sluchové paměti. Děti zůstaly ve skupinkách a všechny kartičky 

otočily obrázkem navrch. Pokaždé jsem určila jedno z dětí z obou skupin, jež měly plnit 

zadaný úkol. Nejprve jsem řekla pět názvů ovoce a zeleniny, děti měly tyto obrázky 

vyhledat a vyskládat do řady podle pořadí. 

Pozn.: Zvýšila jsem počet slov až na sedm, což již některým dětem dělalo problémy. 

Většina dětí neznala brokolici. 

Další činností byla hra Čím jsme stejní a čím se lišíme. Děti se rozestavily do dvojic 

a nejprve jeden ze dvojice měl popsat, co mají společného. Poté měl druhý popsat vše, čím 

se naopak liší. 
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Pozn.: Chlapci se rozdělili do dvojic, Mirka vytvořila dvojici se mnou. Chlapci se 

nedokázali střídat, ale vždy se doplňovali. Patrik uvedl, že Honzík má doma stejnou hračku 

jako on, museli jsme si tedy ujasnit, že popisujeme pouze to, co právě jeden na druhém 

vidíme. Dětem se hra líbila a všichni jsme se pobavili. 

Lekci jsme zakončili činností s pracovním listem, zaměřeným na posílení zrakové 

percepce. Na něm je nakreslen zahradník, držící v ruce hadici. Do hadice je potřeba pustit 

vodu, z některého ze čtyř kohoutů. Ten správný mají děti najít v labyrintu hadic 

(viz přílohy II). 

Pozn.: Filípek nebyl důsledný a určil jiný kohout, správný však nehledal a zatrhnul ten, 

který měli zatržený ostatní. Také Adámek udělal chybu, ten se však znovu snažil nalézt 

správný kohout. 

3. Relaxace (5 minut) 

Po činnostech hlavní části lekce si děti odpočinuly pomocí relaxační hry na semínko. 

Děti se volně rozmístily po místnosti a schoulily se do klubíčka. Podle udávaných pokynů 

si děti měly představovat, že jsou nejprve malé semínko, uložené v chladné a tmavé hlíně. 

Později ucítí sluneční paprsky a začnou růst, takže se začnou postupně napřimovat, 

až nakonec stojí zcela vzpřímeně a představují krásnou květinu. Každé z dětí uvedlo, jakou 

má jejich květ barvu. 

4. Závěrečný rituál (1 minuta) 

Lekce byla zakončena obvyklým rituálem podání ruky. 

Lekce zaměřená na rozvoj jemné motoriky a prostorové orientace 

1. Motivace k činnostem (5 minut) 

Lekci jsme opět zahájili pozdravem a seznámením s obsahem lekce. 

Nejprve jsem se dětí ptala, jaká je jejich nejoblíbenější hračka a proč. Potom jsme si 

s dětmi vyprávěli, jak vypadaly hračky v době jejich prababiček, z čeho všeho se vyráběly 

a jak se lišily od těch dnešních. Jednu takovou jednoduchou papírovou hračku jsme si 

následně také zkusili vytvořit. 
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2. Hlavní část (25 minut) 

První činností bylo skládání origami, jež je vhodné na rozvoj jemné motoriky 

a soustředění. Nejprve jsem dětem ukázala již složenou skákající žabku, kterou jsme potom 

společně skládali. Každému dítěti jsem rozdala zelený papír formátu A4 a pomalu 

předváděla jednotlivé kroky, které děti napodobovaly. 

Pozn.: Mirka vytvořila nejpěknější žabku s poměrně přesnými přehyby. Honzík a Adámek 

vytvořili docela povedené žabky, Matějovi a Patrikovi se nedařil papír přesně přehýbat 

nebo jen s velkou námahou a Filípek skládání odbýval a snažil se vše udělat příliš rychle. 

Děti si chvilku pohrály se žabkami a následovala činnost s pracovním listem, na němž byla 

nakreslena žabka přeskakující kaluže. Děti měly nejprve obkreslit několik obloučků 

a potom samy vytvářet tužkou další. Před samotným kreslením obloučků jsme ve stoje 

vytvářeli celou paží ve vzduchu velké oblouky, jako když skáče žabka. Pohyby jsme 

doprovodili i známou říkankou: 

Žába skáče po blátě, koupíme jí na gatě. 

Na jaký? Na jaký? Na červený, strakatý. 

Pozn.: Filípek nedržel tužku špekovitým úchopem, Patrik a Matěj vyvíjeli přílišný tlak na 

tužku. Matěj nevydržel dlouho sedět v klidu a po chvíli se začal vrtět. Filípka jsem musela 

upozorňovat na správné držení těla. Patrik a Adámek se dívali na papír příliš zblízka. 

Honzík, ačkoliv je levák, měl úchop i tlak na tužku v pořádku, musela jsem pouze, stejně 

jako u Mirky, korigovat držení těla. 

Další činnost byla zaměřena na prostorovou orientaci a rozumění termínům nad, pod, před, 

za, vpravo, vlevo, uprostřed apod. Děti si sedly na koberec a s sebou si vzaly žabku, již si 

vytvořily. Každé také dostalo list papíru A4, do něhož měly doprostřed nakreslit kruh, 

představující louži. Děti uchopily žabku a skákaly s ní podle pokynů: dovnitř, napravo, 

nalevo, nad louži, pod louži, do pravého horního rohu papíru, do levého dolního apod. 

Potom děti utvořily dvojice, jedno z nich dělalo pohyby žabkou, druhé popisovalo, kam 

žabka skáče, následně si role vyměnily. 

Pozn.: Děti rozuměly pokynům dobře, nej větší problém dělalo všem určování stran vpravo 

- vlevo, musely si vždy ujasnit, jakou rukou píší. Mirka měla menší problémy s určováním 

nad, pod, před a za. Při práci ve dvojicích jsem musela děti přeskupit, neboť Matěj 

s Honzíkem nepracovali, tak jak měli. 
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Po procvičení prostorové orientace přišlo na řadu znovu posilování jemné motoriky 

v podobě oblíbené dětské hry Mikádo. Děti se samy rozdělily do dvou skupin po třech. 

Pozn.: Ve skupině Adámka, Mirky a Patrika zvítězil Adámek (vždy si dobře všímal, která 

tyčinka je nejvolnější a půjde nejsnáze vytáhnout), ve druhé skupince došlo k neshodám 

a vítěz nebyl určen. 

3. Relaxace (7 minut) 

Jako relaxační techniku jsem zvolila poslech relaxační hudby a prvky autogenního 

tréninku. Děti si lehly na podlahu na připravené podložky, poslouchaly hudbu a zavřely 

oči. Měly si představovat, že je léto, leží na trávě a hřeje je sluníčko. Podle pokynů se 

soustředily na uvolňování jednotlivých partií těla. 

Pozn.: Během relaxace děti dobře spolupracovaly, klidná atmosféra jim byla příjemná 

a žádné z nich nemělo potřebu rušit ostatní. 

4. Závěrečný rituál 

5.5 Rozbor údajů a zhodnocení výsledků po realizaci stimulačního programu 

V kapitole 4.3 jsem charakterizovala děti na základě vstupních dat získaných 

z pedagogické dokumentace, doplněných o údaje z rozhovoru s učitelkami MŠ a z jiných 

zdrojů. V následujících kapitolách jsem uvedla zjištěné výsledky jednotlivých dětí 

ze zadávaných testů a jejich rozbor, na jehož základě jsem stanovila konkrétní cíle pro 

každé z dětí, které jsem se snažila plnit při realizaci programu. V této kapitole se pokusím 

o zhodnocení naplnění těchto cílů. U jednotlivých dětí jsem si vytvořila schéma, 

které umožňuje jednotlivé děti blíže charakterizovat, popsat jejich práci i spolupráci 

s ostatními dětmi a zhodnotit konkrétní dosažené posuny. U každého z dětí jsem se také 

pokusila o stanovení krátké prognózy jejich adaptace na školní prostředí i jejich dalšího 

vývoje. Tyto prognózy byly následně podrobeny konfrontaci s hodnocením učitelek 1. tříd 

ZŠ a se záznamy z náslechových hodin, jež jsem v jednotlivých třídách absolvovala. / i 

Závěrečný rituál proběhl dle zvyku podáním ruky každého s každým. 
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Matěj Č. 

CHARAKTERISTIKA: Matěj bývá často nemocen, což se bohužel odrazilo i v jeho v podstatě 

úplné absenci při realizaci programu. Aby měl možnost rozvoje, řešili jsme tuto situaci 

tak, že mu byly zasílány pracovní listy, s nimiž jsme s ostatními dětmi pracovaly 

během jednotlivých lekcí. Zda s nimi bude pracovat, bylo ponecháno na rozhodnutí 

jeho samotného či jeho rodičů. Ke zpětné vazbě bohužel nedocházelo. Tohoto chlapce 

mohu charakterizovat jen částečně na základě krátkodobého pozorování. Matěj je dosti 

živé dítě, je poměrně upovídaný, což se projevovalo i při práci. Po kratší domluvě se 

však dokázal na práci soustředit, ačkoliv ne na delší dobu. V MŠ působí spokojeně, 

v dětském kolektivu je přijímán. Je rád středem pozornosti, kterou si občas vynucuje 

zlobením a pošťuchováním ostatních dětí. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: Tento chlapec měl největší problémy s udržením pozornosti, velké 

nedostatky v oblasti sluchové diferenciace, problémy s jemnou motorikou a v sociální 

a citové oblasti, projevující se v nedostatečném respektování autority a špatných 

návycích v navazování komunikace se spolužáky. Také výslovnost nebyla zcela 

v pořádku, jednalo se o chybnou výslovnost hlásek r a ř, ale zejména o rychlé, 

neplynulé tempo řeči a nesprávné hospodaření s dechem. Jeho řeč byla také obsahově 

chudší. 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Chování Matěje a jeho spolupráci se 

mnou i s ostatními dětmi mohu hodnotit pouze na základě dvou setkání, jichž se 

účastnil a na základě jeho chování a jednání při zadávání orientačních testů. Na mé 

pokyny reagoval bez větších problémů, občas bylo pouze potřeba usměrnit jeho zájem 

od jeho vlastních k práci na zadaném úkolu. Při častém střídání úkolů a přitažlivé 

činnosti se dokázal soustředit delší dobu, nevydržel však práci nedoprovázet verbálním 

projevem. S ostatními dětmi spolupracoval poměrně dobře, občas se však snažil 

rozptylovat zájem o činnosti různými jinými aktivitami. 

DOSAŽENÉ POSUNY: Posuny v některých z oblastí, jež byly stimulovány, díky velmi krátké 

době působení zhodnotit nelze. Dílčích úspěchů bylo dosaženo v rozlišování 

a pojmenovávání tvarů a barev. 

PROGNÓZA VÝVOJE: Z šestice dětí, jež byly zařazeny do programu, vidím Matěje jako 

nejohroženějšího z hlediska školní úspěšnosti. Matěj vykazuje v některých složkách 

školní připravenosti velké nedostatky, týkající se jak kognitivní, tak sociální a zjm. 
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pracovní oblasti, jež by se mu mohly stát bez záměrné a dlouhodobé stimulace 

překážkou v úspěšném počátku školní dráhy. Bohužel právě tento chlapec se kvůli 

zdravotním potížím stimulačního programu v podstatě nezúčastnil a v rodině mu není 

věnována dostatečná péče, jež by umožnila rozvoj oslabených oblastí a alespoň 

částečné vyrovnání deficitů. 

HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Matěj je podle učitelky méně soustředěný a nepříliš pečlivý. 

Jeho hodnocení je ze všech šesti dětí nejhorší, ve většině oblastí je hodnocen jako 

průměrný až podprůměrný. Velmi dobře je hodnocena jeho schopnost rozlišování 

písmen a úroveň početních představ. Deficity vykazuje v oblasti soustředění, 

samostatné práci na zadaném úkolu a také v oblasti výslovnosti a vyjadřovacích 

schopností jak po stránce formální, tak obsahové. V oblasti jemné motoriky 

a grafomotoriky je hodnocen jako málo obratný. Ve škole působí spokojeně, jeho 

zapojení do kolektivu a přijímání ostatními je učitelkou hodnoceno jako průměrné. 

ÚDAJE ZPOZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Matěj vykazoval během vyučovací hodiny známky 

nesoustředěnosti, dělalo mu potíže sedět v klidu na židli a soustředit se delší dobu 

na učivo. Často si klekal na židli, otáčel se do všech stran a zaměstnával se hrou 

s různými předměty. Při zadání úkolu byl však schopen plně se soustředit a samostatně 

pracovat. Vysledovala jsem také poměrnou neobratnost v jemné motorice při 

uchopování a užívání psacího náčiní. Tužku drží špetkovým úchopem, ale ruka není 

zcela uvolněná a nedaří se mu vytvořit plynulou čáru. V oblasti výslovnosti 

a celkového mluvního projevu bohužel také zatím nedošlo k žádnému pokroku. Matěj 

působí ve škole spokojeným dojmem, učení jej podle vlastních slov baví a má zde 

několik kamarádů. 

Patrik Č. 

CHARAKTERISTIKA: Patrik se neúčastnil celého stimulačního programu, neboť byl 

v průběhu jeho první třetiny na základě psychologického vyšetření zařazen do 

programu, kde s ním bylo pracováno podle metody PaedDr. Hejrovské. Zde mu byla 

věnována odborná péče a nesměl se účastnit jiných stimulačních procedur, aby nedošlo 

k jeho přetížení. To se týkalo především grafomotoriky, pozornosti a zrakové percepce. 

Nadále se mohl účastnit pouze lekcí zaměřených na rozvoj vyjadřovacích schopností. 
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Bližší popis metody PaedDr. Hejrovské a krátkou charakteristiku Patrika lektorkou 

uvádím v přílohách (viz přílohy IV). 

Patrik se projevoval jako hodné, přátelské, méně soustředěné, ale nepříliš nápadné dítě. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: U Patrika jsem se zpočátku zaměřila na rozvoj jemné motoriky 

a grafomotoriky, rozvoj pozornosti, rozvoj zrakové percepce, sluchové diferenciace 

a vyjadřovacích schopností. Po zařazení do programu dr. Heyrovské docházelo již 

pouze ke stimulaci řečových oblastí. 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Na mé pokyny reagoval dobře, autoritu 

respektoval. Úkol vždy dovedl do konce a nesnažil se žádnému z nich nějakým 

způsobem vyhnout, a to ani úkolům zaměřeným nájemnou motoriku a grafomotoriku, 

v nichž se cítí nejistý a podle učitelky MŠ se těmto činnostem vyhýbá. S ostatními 

dětmi spolupracoval velmi dobře, dokázal nabízet i vlastní nápady na řešení problémů. 

DOSAŽENÉ POSUNY: Od počátku jsme s Patrikem pracovali na zlepšení psacích návyků, 

především správném držení psacího náčiní špetkovým úchopem, snížení tlaku na tužku 

a správném držení těla. Odstraňování špatných návyků bylo postaveno především 

na uvolňovacích cvicích ruky, celé paže i těla. I za krátký čas, jež jsem měla 

k dispozici, bylo patrné zlepšení ve všech těchto třech oblastech. Nadále je však třeba 

rozvíjet jemnou motoriku různými hrovými činnostmi a kresbou, v níž se stále 

projevuje určitá neobratnost, jež může být způsobena částečně i jeho méně vyhraněnou 

pravorukostí. Velké posuny učinil Patrik v oblasti sluchové analýzy, kdy po 

dlouhodobém nácviku formou her, dokázal určit bez potíží nejen první hlásku, 

ale i poslední hlásku ve slově. Jako jediný společně s Adamem dokázal samostatně 

rozložit celé slovo na jednotlivé hlásky. Zlepšily se také vyjadřovací schopnosti. 

Na počátku programu byl spíše málomluvný a promlouval spíše ve větách 

jednoduchých, na konci programu se vyjadřoval velmi dobře po stránce obsahové 

i formální. To však mohlo být způsobeno pouze počátečním ostychem a nejistotou. 

I přes posilování oblasti pravolevé orientace, má Patrik stále problémy s určováním 

pravé a levé strany, musela jsem jej např. upozorňovat, že řadu obrázků nebo čísel, 

sestavujeme zleva doprava a ne naopak. Výslovnost sykavek zůstává nadále mírně 

narušena, plynulost a srozumitelnost řeči je však v pořádku. Případné posuny v úrovni 

zrakové percepce nemohu bohužel pro absenci v těchto lekcích posoudit. 

PROGNÓZA VÝVOJE: U Patrika se objevila specifická narušení v určitých oblastech, které 

by mohly ukazovat na dyslektické problémy. V rodině je mu však věnována maximální 
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péče a sami rodiče vyvíjí vlastní iniciativu pro zlepšení možných nedostatků. Usuzuji, 

že Patrik zvládne bez potíží vstup do školy i následnou školní dráhu. 

HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Patrik je hodnocen jako milý, pracovitý chlapec, plnící si 

dobře všechny povinnosti a v kolektivu velmi oblíbený. Dokáže udržet pozornost, 

je poměrně samostatný, nácvik čteného i psacího písma zvládá bez problémů, početní 

představy má na dobré úrovni. 

ÚDAJE ZPOZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Patrik působil velmi spokojeně, měl úsměv na tváři. 

Do činností v hodině se aktivně zapojoval. Pracoval samostatně, průměrným tempem. 

Při psaní vytvářel plynulé čáry, tužku držel špetkovitým úchopem bez křečovitého 

držení. Patrik píše pravou rukou, ale kartičky se slabikami zvedal rukou levou, kterou 

se také hlásil. Projevuje se tedy stále ne zcela vyhraněná lateralita. 

Filip Ch. 

CHARAKTERISTIKA: Filip je hodný, kamarádský, stále dosti hravý a mírně neklidný 

chlapec s nedostatečně zralou úrovní pozornosti. V kolektivu dětí se projevoval 

submisivně, rád se přizpůsobil ostatním, což se projevovalo i ve spolupráci s dětmi 

během realizace programu. Měl ze všech šesti dětí nejvíce narušenou výslovnost, často 

mu nebylo dobře rozumět. Jeho řeč byla mírně narušena i po stránce formální. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: U Filipa bylo možné vysledovat největší problémy s výslovností, 

která byla narušena v několika hláskách (c, s, z, r, ř). Navíc byla jeho mluva rychlá 

a překotná, chlapec špatně hospodařil s dechem. Druhou nejvíce narušenou oblastí byla 

pozornost. Zpočátku se nedovedl déle soustředit na úkol, snažil se jej splnit co 

nejrychleji a nějakým způsobem jej odbýt. Při práci neustále povídal. Dalším zásadním 

problémem byly nedostatky v grafomotorice, neměl špetkovité držení psacího náčiní, 

tužku držel křečovitě a vyvíjel na ni nadměrný tlak. 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Filípek je poslušný, dobře zvládnutelný 

chlapec, na mé pokyny reagoval dobře, autoritu respektoval bez problémů. S ostatními 

dětmi vycházel také dobře, neměl problémy spolupracovat s ostatními, většinou se jimi 

spíše nechal vést a podřídil se jejich rozhodnutí. 

DOSAŽENÉ POSUNY: Nejlepších výsledků bylo po dlouhodobé stimulaci dosaženo 

v grafomotorice. Filípek se postupně naučil špetkovitému držení tužky, ruka se 
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uvolnila a nedocházelo ani k nadměrnému tlaku na psací náčiní. V pracovní oblasti 

bylo dosaženo také určitých úspěchů. Snažila jsem se Filipa nepřetěžovat, zadávala 

jsem mu méně náročné úkoly, na nichž mohl postupovat vlastním tempem, nesměl je 

však odbýt a podmínkou bylo, dovést úkol do konce. Postupně jsem náročnost úkolů 

zvyšovala. Kvalita jeho práce se zlepšila, ne vždy však úkol provedl precizně, jeho 

tendence odbývat práci byly stále patrné, ale při důsledném vedení se minimalizovaly. 

Nejmenších výsledků bylo dosaženo v oblasti výslovnosti. Přestože jsem zařazovala 

do lekcí mimo uvolňovací cviky mluvidel také některá přímo cílená logopedická 

cvičení na vyvození hlásek c, s a z, a ačkoliv chlapec dochází pravidelně na logopedii, 

výslovnost se nezlepšila. Určitý posun nastal v práci s dechem a v plynulosti mluvy, 

ale až po upozornění, po kterém se teprve začal soustředit na to, jakým způsobem 

mluví. 

PROGNÓZA VÝVOJE: Filip vstupuje do školy dobře připraven v oblasti kognitivní i sociální, 

určitá rizika spatřuji v pracovní oblasti a především v jeho silně narušené výslovnosti, 

jež by mu mohla být překážkou při čtení a obecně při verbální komunikaci. 

Při důsledném vedení a při spolupráci s logopedem by se však do budoucna měly tyto 

nedostatky vyrovnat a neměly by být překážkou v úspěšné školní dráze. 

HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Filip byl hodnocen jako šikovný, poměrně soustředěný, 

zvídavý a ve třídě spokojený. Nemá problémy v nácviku čteného ani psaného písma, 

početní představy má na dobré úrovni. Činnosti dovede do konce, pracuje plynulým 

tempem, zatím vyžaduje pomoc při práci na zadaném úkolu. Výslovnost zůstává stále 

velmi narušena. Adaptace na školu je však u něho spojena s úzkostí a obavami, jestli 

vše umí, jestli něco nezapomněl. Často pláče, stýská se mu po mamince. Ta jej 

doprovází do školy, zatím nezvládne cestu do školy sám. Tyto údaje mě překvapily, 

neboť jsem nepředpokládala, že by právě u Filipa mohl vstup do školy být provázen 

pocity úzkosti a obavami. 

ÚDAJE Z POZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Jakmile jsem vstoupila do třídy, Filípek začal plakat. 

Stěžoval si na bolesti bříška. Když jsem se jej zeptala, jestli se mu ve škole líbí, 

odpověděl, že ano, jenom nemá rád přestávky, kdy se kluci perou. Po začátku hodiny 

se uklidnil a zapojoval se do činností. Soustředil se po celou dobu vyučovací hodiny, 

pracoval samostatně průměrným pracovním tempem. 
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Miroslava S. 

CHARAKTERISTIKA: Mirka je poměrně živá, zvídavá, usměvavá dívka, v kolektivu dětí 

oblíbená. V jejím chování se však objevují prvky vlastní nejistoty a snaha upoutat 

na sebe pozornost. Během setkávání se často snažila upoutat mou pozornost 

vyprávěním svých zážitků, často mluvila o svých úrazech a bolístkách, občas si 

stěžovala, že ji něco bolí, ale přitom měla stále úsměv na tváři. Při práci na zadaném 

úkolu vždy sledovala, jak postupují ostatní, jestli to dělá také správně. Když neznala na 

otázku správnou odpověď nebo si pouze nebyla jistá, přestala na chvíli zcela 

komunikovat. V takovém případě jsem ji poskytla větší čas na rozmyšlenou, 

k odpovědi jsem ji však nikdy nenutila. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: U Mirky jsem se snažila zbavit jí pocitů nejistoty, chválit ji, 

vyjádřit uznání a ujistit, že udělat občas chybu je zcela přirozená věc. V oblasti 

kognitivní jsem se zaměřila na posilování sluchové diferenciace, jež byla u Mirky 

nejvíce narušena a na zlepšení pracovních návyků. 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Mirka je chytrá, šikovná dívka s mírně 

pomalejším pracovním tempem. Na mé pokyny reagovala dobře. Občas pouze 

odváděla pozornost od práce k vlastním tématům, ale po domluvě, že mi zážitek sdělí, 

až splní úkol, začala bez prodlení pracovat. S ostatními dětmi spolupracovala velmi 

dobře, je to bezkonfliktní dívka. 

DOSAŽENÉ POSUNY: Mirka dosáhla největších posunů v rámci dlouhodobé stimulace 

v oblasti sluchové diferenciace. Na počátku programují činilo značné potíže určit první 

hlásku ve slově, před ukončením programu dokázala bezpečně určit první hlásku, 

ale i poslední hlásku ve slově, ačkoliv ne pokaždé a u každého slova (největší 

problémy činila slova zakončena vokálem), ale ve většině případů, Zlepšení dosáhla 

v oblasti prostorové orientace, kde jí zpočátku dělalo problémy určovat polohu před, 

za a také v rozlišování a pojmenovávání základních geometrických tvarů. 

PROGNÓZA VÝVOJE: Mirka vstupuje do školy dobře vybavena po stránce kognitivní 

a fyzické. Problémy by jí během školní dráhy mohla činit její vnitřní nejistota a 

zvýšená potřeba opory a pomoci. Tato nejistota jí bude možná mírně znepříjemňovat 

průběh školního vzdělávání, neměla by však zásadním způsobem negativně ovlivnit 

její školní úspěšnost. 
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HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Mirka je hodnocena jako snaživá, pečlivá dívka s pomalejším 

pracovním tempem. Na zadaných úkolech pracuje samostatně. Nácvik čteného 

i psaného písma zvládá bez problémů, početní představy má na dobré úrovni. V oblasti 

jemné motoriky je hodnocena jako velmi zručná. Výslovnost je zřetelná, úroveň 

vyjadřovacích dovedností je také velmi dobrá. Působí spokojeně, do kolektivu se 

zapojuje a je v něm přijímána. 

ÚDAJE Z POZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Mirka ve škole působí spokojeně, učení jí baví a našla 

si tu i nové kamarády. Během vyučovací hodiny se aktivně zapojuje do činností, často 

se hlásí, a to, i když nemá rozmyšlenou odpověď. Mirka však stále působí nejistým 

dojmem. Při práci na zadaném úkolu se často dívá k sousedce, jakým způsobem 

postupuje a ujišťuje se, jestli úkol plní také správně. V hodině pracovala průměrným 

tempem, srovnatelným s ostatními vrstevníky. 

Adam V. 

CHARAKTERISTIKA: Adam je nadprůměrně inteligentní chlapec s velkým zájmem 

o technické věci. Má velké znalosti v různých odvětvích. V oblasti výslovnosti je 

narušena hláska r, jeho řeč je však srozumitelná, plynulá a po stránce formální, ale zjm. 

obsahové na velmi vysoké úrovni. Působí nenápadným dojmem, s ostatními dětmi se 

málokdy zapojí do společné hry, neboť má jiné předměty zájmu. V kolektivu je však 

dobře přijímán, sám se v něm také cítí dobře. Učitelka MŠ mě upozornila, že Adámek 

velmi těžce nese sebemenší neúspěch a propuká v pláč, což někdy řeší i jeho matka. Po 

dobu stimulačního programu jsem se s podobnou reakcí nesetkala, ačkoliv k menším 

neúspěchům také došlo. Působil pouze zaraženým dojmem, ale brzy se s danou situací 

vyrovnal. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: U Adama jsem se zaměřila především na rozvoj jemné motoriky 

a grafomotoriky, snažila jsem se o podporu sebedůvěry a schopnosti vyrovnat se 

s vlastním neúspěchem. Během celého programu docházelo také k rozvoji sociálních 

vztahů s vrstevníky v rámci skupiny. 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Adam je chytrý chlapec, se kterým se dá 

rozumně komunikovat. Dbal mých pokynů, autoritu respektoval. S ostatními dětmi 
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spolupracoval dobře. Ačkoliv se raději spoléhal sám na sebe, vyslechnul i názor 

ostatních. 

DOSAŽENÉ POSUNY: V oblasti grafomotoriky došlo k částečným posunům. Adam 

uchopoval správným způsobem psací náčiní, nevyvíjel přílišný tlak na tužku, přesto 

byla patrná určitá neobratnost, projevující se např. neplynulostí, nepřesností 

a přerušováním čar. Zaměřili jsme se proto na posílení jemné motoriky celkově, 

v podobě úkolů, spočívajících v manipulaci s drobnými předměty (navlékání, 

prostrkávání, sestavování apod.), kresbu, omalovánky. Během setkávání u Adama 

došlo k posílení vztahů s ostatními dětmi ve skupině. Zpočátku vystupoval pouze 

„sám za sebe", ne snad, že by se ostatních stranil, ale jejich spolupráci či pomoc 

nevyhledával. Později začal sám s ostatními dětmi kooperovat a probíhala mezi ním 

a ostatními větší interakce. 

PROGNÓZA VÝVOJE: Prognóza Adamovy adaptace na školu a jeho školní úspěšnosti 

na počátku školní docházky je velmi dobrá. Po stránce rozumové a pracovní přichází 

do školy velmi dobře vybaven. Možné riziko lze spatřovat v oblasti sociální, konkrétně 

v zapojování do dětského kolektivu, kde se trochu liší od ostatních vrstevníků. Je raději 

sám a společnost dětí příliš nevyhledává. Na druhou stranu však s ostatními dětmi 

vychází dobře i se mezi nimi dobře cítí. Adam je introvertní a velmi inteligentní 

chlapec a má zájem o jiné věci než děti jeho věku, proto je pochopitelné, že se do jejich 

her nezapojuje, neboť jsou na něj příliš infantilní a málo přitažlivé. Myslím si, 

že zásadní je však to, že se ostatním dětem nevyhýbá, bez problémů s nimi komunikuje 

a především je v kolektivu sám dobře přijímán. Druhým rizikovým faktorem by mohla 

být jeho emocionální labilita, jež se týká vyrovnávání se s vlastním neúspěchem, 

přílišné snahy uspět a obavy neučinit chybu. Myslím si však, že to je povahový rys, 

se kterým se bude muset vypořádávat během svého života, ať již během kratší nebo 

delší doby, přímý vliv na školní úspěšnost, resp. neúspěšnost by však neměl mít. 

HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Adam je hodnocen jako snaživý, pečlivý a pozorný chlapec 

s dospělým chováním a vystupováním. Jeho hodnocení je po všech stránkách týkajících 

se kognitivní, emocionální a pracovní oblasti na výborné úrovni, průměrně 

je hodnocena pouze jedna stránka sociální oblasti, ovšem zásadní, a to zapojování 

do kolektivu a jeho přijímání ostatními. Drobné problémy má v jemné motorice a ve 

výslovnosti hlásky r. 
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ÚDAJE Z POZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Adámek působil velmi spokojeně, ve škole se mu líbí, 

učení jej baví a našel si ve třídě kamaráda. Nabyla jsem zdání, že i v kolektivu 

ostatních dětí je dobře přijímán. Během vyučovací hodiny se po celou dobu soustředil 

na učivo i pokyny učitelky a nenechal se rozptýlit okolní „živou atmosférou" třídy. 

Do činností se aktivně zapojoval a byl na něm patrný zájem o učivo, a to i přesto, 

že úroveň jeho znalostí toto učivo převyšovala. Na zadaném úkolu pracoval zcela 

samostatně bez sebemenších potíží. Jeho grafomotorické dovednosti jsem bohužel 

neměla možnost zhodnotit, neboť děti při hodině nepracovaly s psacím náčiním. 

Jan V. 

CHARAKTERISTIKA: Honzík je ze všech dětí nejstarší a největšího vzrůstu. Působí 

apatickým, až smutným dojmem, k zapojení do činností se musí pobízet. Při velmi 

přitažlivých činnostech se ale dokáže velmi nadchnout a projevit svůj zájem. Učitelka 

MŠ mě upozornila, že rodiče kladou na chlapce velmi malé nároky, čehož rád využívá. 

Když něco dělat nechce, tak to nedělá. Honzík však není vznětlivý a po domluvě vyplní 

požadavek učitelky. Mezi dětmi je přijímán a cítí se v kolektivu dobře. 

STIMULOVNÉ OBLASTI: U Honzíka je patrná narušená grafomotorika. Jedná se u něho 

o vyhraněnou levorukost a ta mu zatím dělá potíže při psaní (rukou si zasahuje 

do napsaného textu). Další oslabenou oblastí je zraková percepce, kterou jsme 

posilovali různým sestavováním částí obrázků v celek, vyhledáváním detailů, 

rozlišováním drobných rozdílů ve tvarech, sledování jedné linie mezi ostatními apod.) 

SPOLUPRÁCE S LEKTORKOU A OSTATNÍMI DĚTMI: Honzík je klidný chlapec, nekonfliktní 

povahy, jež dobře vychází se svými vrstevníky. Na mé pokyny reagoval poměrně 

dobře, někdy však bylo potřeba větší míry motivace pro vzbuzení jeho zájmu o činnost. 

DOSAŽENÉ POSUNY: Značné zlepšení bylo patrné v oblasti zrakové percepce, kdy Honzík 

dokázal lépe diferencovat objekty, všímat si detailů a drobných rozdílů. V oblasti 

grafomotoriky nedošlo k výrazným posunům, snížil se ale vyvíjený tlak na tužku díky 

uvolňovacím cvikům a zlepšilo se držení těla při psaní. Dílčími úspěchy bylo osvojení 

znalosti číselné řady do deseti, kterou Honzík neovládal a schopnost porovnání 

množství. Zlepšila se znalost barev i diferenciace a pojmenovávání základních 

geometrických tvarů. 
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PROGNÓZA VÝVOJE: Honzík vstupuje do školy po stránce kognitivní, emocionální 

i sociální dobře připraven. Stále přetrvávají potíže v oblasti grafomotoriky, jež se jistě 

odrazí v nácviku psaného písma. Určitým rizikem pro jeho školní dráhu je také jeho 

snížený zájem o nové věci, který je navíc podpořen nízkými nároky kladenými 

ze strany rodičů, což by se mohlo odrazit v kvalitě Honzíkových školních výkonů. 

HODNOCENÍ UČITELKOU ZŠ: Honzík byl učitelkou hodnocen jako klidný, snaživý, někdy 

málo aktivní. Na zadaných úkolech pracuje samostatně, plynulým tempem. Čtení je na 

dobré úrovni, určité problémy vykazuje při nácviku psaného písma, početní představy 

má na dobré úrovni. Působí spokojeným dojmem. 

ÚDAJE ZPOZOROVÁNÍ V 1. TŘÍDĚ ZŠ: Při hodině se do činností příliš nezapojoval, dění 

sledoval pouze okrajově a bez většího zájmu. To mohlo být způsobeno značně 

uvolněnou atmosférou při vyučovací hodině a ne příliš vhodně volenými činnostmi. 

Ve škole je podle svých slov spokojený, nejvíce jej baví tělocvik. 
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6. ZÁVĚR 

Hlavním záměrem diplomové práce byla příprava a realizace stimulačního 

programu pro posílení školní připravenosti u dětí s odloženou školní docházkou na základě 

kvalitativní analýzy a rozboru získaných faktů, jimiž jsem zjišťovala úroveň školní zralosti 

u vytipovaných dětí. 

V teoretické části jsem se nejprve zaměřila na charakteristiku a popis jednotlivých 

složek osobnosti dítěte předškolního věku, jejichž dosažení alespoň základní úrovně je 

nutné pro úspěšný vstup do školy. Následně jsem se zabývala variantami i možnými 

příčinami neuspokojivé školní připravenosti a vytipováváním školsky nepřipravených dětí 

pomocí screeningu. 

Metodická a praktická část diplomové práce je již věnována přímo intervenčním 

postupům v podobě vytvoření, realizace a zhodnocení stimulačního programu, zaměřeného 

na posilování jednotlivých složek školní připravenosti. Je zde uveden popis volených 

technik práce a jejich následné aplikace. Po realizaci tříměsíčního programu a zhodnocení 

dosažených výsledků jsem dospěla k následujícím závěrům: 

1. U každého z dětí, jež se účastnilo setkávání, došlo k pozitivním posunům 

v oslabených oblastech. 

2. Dosažené posuny by měly mít pozitivní vliv na adaptaci dítěte při vstupu do prvního 

ročníku základní školy. 

3. Jestliže bylo dosaženo pozitivních výsledků během krátkodobého působení, 

dlouhodobá stimulace by mohla přinést daleko výraznější a hlubší posuny. 

Potvrdily se tak základní pracovní hypotézy, z nichž jsem vycházela během 

zpracovávání diplomové práce. První z nich byl předpoklad, že děti s odloženou školní 

docházkou vykazují určité odchylky v některých složkách osobnosti oproti dětem 

připraveným na školu. To se ve větší či menší míře potvrdilo ve výsledcích jednotlivých 

dětí ze zadávaných orientačních testů. Druhou stanovenou hypotézou byl předpoklad, 

pro celou práci stěžejní, že díky intenzivnímu tréninku oslabených funkcí dojde ke zlepšení 

v těchto oblastech a zároveň tak dojde k posílení školní připravenosti. Potvrzením tohoto 

předpokladu je komplexní zhodnocení výsledků stimulace po realizaci programu. 
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Na základě pozitivního přínosu stimulace navrhuji několik alternativ dalších 

možných forem intervence: 

- Projekt stimulačního programu nebo některé z jeho prvků bude realizován MS. 

- Na podkladě výsledků dosažených během realizace programu individuálně 

navrhnout rodičům další možné postupy a formy stimulace či zapojení dítěte do 

zájmové činnosti. 

Seznámit i ostatní učitelky MŠ s tvorbou stimulačního programu, kterým by mohl f 

sloužit jako zdroj inspirace při přípravě dětí na vstup do školy. 

- Seznámit s obsahem stimulačního programu a jeho výsledky učitelky 1. stupně ZŠ , 

a ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd podle potřeby zařazovat obdobné 

činnosti i do vyučování. 

Uvedené formy možné intervence by měly přispět k vyrovnání celkového opoždění 

či nerovnoměrností ve vývoji u rizikových dětí ještě před vstupem do školy 

a k následnému podněcování dalšího vývoje na počátku školní docházky. 

Během zpracovávání diplomové práce jsem poznala, že školní připravenost je 

komplexní jev, zahrnující problematiku fyzické, psychické i sociální úrovně zralosti dětí. 

Její správné posouzení a včasné rozpoznání nedostatků a jejich příčin v některé 

z uvedených oblastí má zásadní význam zjm. jako prevence možných školních neúspěchů. 

Záměrnou intervencí lze rozvíjet vývojovou úroveň dětí před vstupem do školy i na 

počátku školní docházky. Díky vhodné intervenci je možné snížit počet dětí, u nichž hrozí 

riziko možného školního neúspěchu v důsledku různých forem či stupňů neadekvátní 

připravenosti pro školní práci, na niž nestačí svými schopnostmi a dovednostmi. K tomu je j 

však zapotřebí úzké spolupráce mezi rodinou, mateřskou školou, učitelkami počátečních 

tříd a odborníky z poradenských center. Pokud budou tyto instituce dobře a tvořivě 

spolupracovat, měly by do škol přicházet děti připravené plnit úkoly a povinnosti, které 

ukládá škola. Práce, na kterou budou děti svými osobními možnostmi stačit, se potom pro 

ně stane potěšením a uspokojením, což je předpoklad dobrých výsledků každého žáka. 
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Vážení rodiče, 

jmenuji se Beata Peslerová a jsem studentkou pedagogické fakulty, kde nyní zakončuji 
studium diplomovou prací, jejímž tématem je vytvoření stimulačního programu pro děti 
s odloženou školní docházkou. Program bych ráda realizovala s Vašimi dětmi od 1. ledna 
2007. Jeho cílem je rozvíjet oblasti, které dělají dětem potíže (zrakové a sluchové vnímání, 
pravolevá orientace, řeč a vyjadřování, matematické dovednosti apod.) a ulehčit tak jejich 
vstup do školy. Programu bychom s dětmi věnovaly cca 45 min. dvakrát týdně v ranních či 
dopoledních hodinách místo běžných činností v MŠ. 

Abych mohla pro Vaše děti připravit co nejpřínosnější program, potřebuji vědět, které 
oblasti Vašemu dítěti činí potíže. Prosím zatrhněte ve výběru, popř. dopište, která 
z uvedených oblastí činí Vašemu dítěti potíže, a na kterou je potřeba nejvíce zaměřit 
pozornost: 

Sluchová orientace 
- rozlišování zvuků 
- porozumění mluvené řeči 
- určování směru, odkud se zvuk ozývá 
- zapamatování melodie 

rytmizace říkanek 

Řeč. Výslovnost 
- vynechávání určité hlásky či její nahrazování jinou hláskou (např. hruška - hluška) 

špatná výslovnost hlásky 
- špatná gramatická stavba vět 
- malá slovní zásoba 

Zrakové vnímání 
- rozlišování barev a jejich odstínů 
- rozlišování tvarů 
- určování rozdílů v detailech 

Orientace v prostoru 
- určování pravé a levé strany 
- určování polohy nad, pod, před, za, první, poslední apod. 

Jemná motorika a grafomotorika 
- problémy při manipulaci s drobnými předměty (navlékání korálků, vystřihování apod.) 
- problémy při kreslení (křečovité držení tužky, silný tlak na tužku) 

Pozornost a soustředění 
- nevydrží se soustředit delší dobu na činnost 
- roztěkanost 

Závěrem bych Vás chtěla ubezpečit, že celý výzkum je anonymní. Děkuji za Vaši spolupráci. 
S pozdravem Beáta Peslerová 
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Dotazník pro učitele 1. tříd Patrik Č. 

J 
c -

Matěj B. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 

Působí spokojeně ostí průměr málo Působí nešťastným 
dojmem 

2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DĚTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) 

dosti ' průměr málo Nemá žádné kamarády, 
kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

Vykonává pokyny učitele dosti ^průměr málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

Udrží pozornost delší dobu i 
při nepřitažlivém úkolu 

dosti průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

Pracuje sám(a) na zadaném 
úkolu 

dosti ^/průměr málo Neustále vyžaduje pomoc 

6. VYTRVALOST 

Úkol dovede do konce plošti průměr málo Náročnější úkol brzy 
vzdává 

7. PRACOVNÍ TEMPO 

Plynulé, bez zbytečných 
přerušení 

dosti ^průměr málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

Zajímá se o nové věci dosti ^/průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

Poslušné, dobře 
zvládnutelné dítě 

dosti ^/průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

Má zřetelnou výslovnost dosti průměr ^/málo Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální 

dosti průměr ^Amálo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
vjednoduchých větách 

12. JEMNÁ MOTORIKA 

Zručný(á) dosti průměr ^/málo Neobratný(á) 

13. nácvik psaného písma 
zvládá bez problémů 

dosti ^průměr málo Má velké problémy ve 
psaní 

14. rozlišování písmen při 
čtení je velmi dobré 

^dost i průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 
velké problémy 

15. početní představy má na 
velmi dobré úrovni ^dosti průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Dotazník pro učitele 1. tříd Patrik Č. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 

Působí spokojeně (/ dosti průměr málo Působí nešťastným 
dojmem 

2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DÉTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) u 

dosti průměr málo Nemá žádné kamarády, 
kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

Vykonává pokyny učitele dosti 
iy 

průměr l málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

Udrží pozornost delší dobu i 
při nepřitažlivém úkolu 

dosti u průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

Pracuje sám(a) na zadaném 
úkolu 

dosti 1/ průměr málo Neustále vyžaduje pomoc 

6. VYTRVALOST 

Úkol dovede do konce 1/ dosti průměr málo Náročnější úkol brzy 
vzdává 

7. PRACOVNÍ TEMPO 

Plynulé, bez zbytečných 
přerušení 

dosti průměr^ málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

Zajímá se o nové věci dosti průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

Poslušné, dobře , 
zvládnutelné dítě 1 

dosti průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

Má zřetelnou výslovnost (/ dosti průměr málo Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální 

dosti , průměr málo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
v jednoduchých větách 

12. JEMNÁ MOTORIKA 

Zručný(á) dosti průměr málo Neobratný(á) 

13. nácvik psaného písma 
zvládá bez problémů dosti. průměr málo Má velké problémy ve 

psaní 

14. rozlišování písmen při 
čtení je velmi dobré í/ dosti průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 

velké problémy 

15. početní představy má na 
velmi dobré úrovni dosti, 

i/ 
průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Dotazník pro učitele 1. tříd Patrik Č. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 

Působí spokojeně dosti ^ průměr málo Působí nešťastným 
dojmem 

2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DĚTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) 

dosti průměr 
1/ 

málo Nemá žádné kamarády, 
kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

Vykonává pokyny učitele dosti 
1/ 

průměr málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

Udrží pozornost delší dobu i 
při nepřitažlivém úkolu 

dosti, 
1/ 

průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

Pracuje sám(a) na zadaném 
úkolu 

dosti průměr^ málo Neustále vyžaduje pomoc 

6. VYTRVALOST 

Úkol dovede do konce ¡/ dosti průměr málo Náročnější úkol brzy 
vzdává 

7. PRACOVNÍ TEMPO 

Plynulé, bez zbytečných 
přerušení 

dosti^ průměr málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

Zajímá se o nové věci dosti^ průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

Poslušné, dobře ^ 
zvládnutelné dítě 

dosti průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

Má zřetelnou výslovnost dosti průměr málo. 
(y 

Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální {/ 

dosti průměr málo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
v jednoduchých větách 

12. JEMNÁ MOTORIKA 

Zručný(á) dosti průměr^ málo Neobratný(á) 

13. nácvik psaného písma 
zvládá bez problémů dosti průměr^ málo Má velké problémy ve 

psaní 

14. rozlišování písmen při 
čtení je velmi dobré 1/ dosti průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 

velké problémy 

15. početní představy má na 
velmi dobré úrovni dosti průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Prosím o krátkou charakteristiku dítěte 
, / //7 . ' // Lt r r „ . A . 
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Dotazník pro učitele 1. tříd Miroslava S. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 
^Pysobí spokojeně dosti průměr málo Působí nešťastným 

dojmem 
2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DĚTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) 

/dosti L—-
průměr málo Nemá žádné kamarády, 

kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

Vykonává pokyny učitele ^/jdosti průměr málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

Udrží pozornost delší dobu i 
při nepřitažlivém úkolu 

/^dosti průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

.Pracuje sám(a) na zadaném 
jíkolu 

dosti průměr málo Neustále vyžaduje pomoc 

6. VYTRVALOST 
/Úkol dovede do konce dosti průměr málo Náročnější úkol brzy 

vzdává 
7. PRACOVNÍ TEMPO 

Plynulé, bez zbytečných 
přerušení 

^/dosti průměr málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

Zajímá se o nové věci ^dosti průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

Poslušné, dobře 
zvládnutelné dítě 

^dosti průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

£Má zřetelnou výslovnost dosti průměr málo Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální 

/closti průměr málo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
v jednoduchých větách 

,12. JEMNÁ MOTORIKA 

/Zrněn ý(á) dosti průměr málo Neobratný(á) 

13. nácvik psaného písma 
zvládá bez problémů 

^/dosti průměr málo Má velké problémy ve 
psaní 

14. rozlišování písmen při 
čtení je velmi dobré ^dosti průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 

velké problémy 

15. početní představy má na 
velmi dobré úrovni ^/jdosti průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Prosím o krátkou charakteristiku dítěte: 
/ 



Dotazník pro učitele 1. tříd Patrik Č. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 

/Působí spokojeně dosti průměr málo Působí nešťastným 
dojmem 

2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DĚTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) 

dosti ^průměr málo Nemá žádné kamarády, 
kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

' /Vykonává pokyny učitele dosti průměr málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

/udrží pozornost delší dobu i 
(^piTnepřitažlivém úkolu 

dosti průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

/Pracuje sám(a) na zadaném 
úkolu 

dosti průměr málo Neustále vyžaduje pomoc 

; 6. VYTRVALOST 

^ JJkol dovede do konce dosti průměr málo Náročnější úkol brzy 
vzdává 

7. PRACOVNÍ TEMPO 

1 Plynulé, bez zbytečných 
^přerušení 

dosti průměr málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

^Zajímá se o nové věci dosti průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

Poslušné, dobře 
! zvládnutelné dítě 

dosti průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

Má zřetelnou výslovnost ^/dosti průměr málo Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální 

(/jlosti průměr málo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
v jednoduchých větách 

12. JEMNÁ MOTORIKA 

Zručný(á) ^dosti průměr málo Neobratný(á) 

13. n á c v i k p s a n é h o p í s m a 

z v l á d á b e z p r o b l é m ů 
^dost i průměr málo Má velké problémy ve 

psaní 

f 14. rozlišování písmen při 
| Jjlení je velmi dobré dosti průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 

velké problémy 

Ji5. početní představy má na 
i _velmi dobré úrovni dosti průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Dotazník pro učitele 1. tříd Patrik Č. 

5 4 3 2 i 

1. ADAPTACE 

/Působí spokojeně dosti průměr málo Působí nešťastným 
dojmem 

' 2. SOCIÁLNÍ KONTAKT S DĚTMI 

Zapojuje se do kolektivu, je 
v něm přijímán(a) 

^/dosti průměr málo Nemá žádné kamarády, 
kolektivu se vyhýbá 

3. RESPEKTOVÁNÍ AUTORITY 

Vykonává pokyny učitele ¿dosti průměr málo 
Na pokyny učitele nedbá, 
vše se mu(jí) musí 
několikrát opakovat 

4. POZORNOST 

Udrží pozornost delší dobu i 
při nepřitažlivém úkolu 

^dosti průměr málo Vůbec se nesoustředí 

5. SAMOSTATNOST 

^Pracuje sám(a) na zadaném 
/ úkolu 

dosti průměr málo Neustále vyžaduje pomoc 

6. VYTRVALOST 

/Úkol dovede do konce dosti průměr málo Náročnější úkol brzy 
vzdává 

7. PRACOVNÍ TEMPO 

Plynulé, bez zbytečných 
přerušení 

^/dosti průměr málo Velmi pomalé, činnost 
často nestihne dokončit 

8. ZVÍDAVOST 

Zajímá se o nové věci ^dost i průměr málo Neprojevuje žádný zájem 

9. VYCHOVATELNOST 

j Poslušné, dobře 
! zyládnutelné dítě 

dosti průměr málo Působí výchovné potíže 

10. VÝSLOVNOST 

Má zřetelnou výslovnost /dosti průměr málo Má vážnou vadu 
výslovnosti 

11. VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI 

Vyjadřuje se velmi dobře po 
stránce obsahové i formální 

¿dosti průměr málo 
Vyjadřuje se pouze 
jednoslovně nebo 
v jednoduchých větách 

12. JEMNÁ MOTORIKA 

Zručný(á) dosti /průměr málo Neobratný(á) 

13. nácvik psaného písma 
zvládá bez problémů dosti ^/průměr málo Má velké problémy ve 

psaní 

14. rozlišování písmen při 
čtení je velmi dobré 

,/dosti průměr málo Čtení písmen mu (jí) činí 
velké problémy 

15. početní představy má na 
velmi dobré úrovni /^dosti průměr málo Nemá ani základní početní 

představy 
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Prosím o krátkou charakteristiku dítěte: 

/ 



Test laterality dle prof. Matějčka 

Základním pravidlem při provádění testuje předkládání předmětů doprostřed ve 
stejné vzdálenosti od obou rukou, aby obě ruce měly stejnou příležitost k uchopení. 

Horní končetiny 

Úkol 1. Korálky do lahvičky 

Dítě má postupně vhodit 10 korálků do lahvičky jeden po druhém. 

Pracuje-li dítě jen pravou rukou, značíme to křížkem v rubrice P v záznamovém archu. 
Křížek v L znamená, že dítě pracovalo jen levou rukou, křížek v A znamená, že dítě 
pracovalo střídavě nebo začalo pravou rukou a pokračovalo rukou levou. 

Úkol 2. Kolíčky 

Dítě má zastrkávat postupně kolíčky do destičky s vyvrtanými dírkami. 

Úkol 3. Klíč do zámku 
Dítě má nejprve klíček ze zámku vyjmout a následně znovu zasunout. Za dominantní je 
považována ta ruka, která otáčí klíčkem. 

Úkol 4. Míček do krabičky 

Dítě je vyzváno, aby se pokusilo ze vzdálenosti cca 1 metru trefit míčkem do krabice. 
Pokus opakujeme 3x. 

Úkol 5. Ukaž, jakou máš sílu! 

Dítě se má pokusit zmáčknout tvrdou krabičku. Mačká dominantní ruka. 

Úkol 6. Stlač mi ruce k zemi! 
Spojíme obě ruce před sebou a vyzveme dítě, aby se pokusilo jednou rukou stlačit ruce 
k zemi. 

Úkol 7. Sáhni si na ucho, nos apod.! 

Dítě si má podle pokynů jednou rukou sáhnout na různé části obličeje. Mezi pokyny 
čekáme, až dítě paži spustí. Jestliže dítě alespoň lx použilo druhou ruku, hodnotíme jako 
A. 
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Úkol 8. Jak nejvýš dosáhneš! 

Dítě se postaví čelem ke zdi a má se pokusit jednou paží dosáhnout co nejvýše. Pokud 
zvedne obě paže, hodnotíme jako A. 

Úkol 9. Tleskání 

Dítě má předvést, jak tleská např. v divadle. Dominantní ruka je ta, která tleská do druhé 
ruky. 

Úkol 10. Jehla a nit 

Dítě se má pokusit provléknout nit ouškem jehly. Dominantní ruka je ta, která koná pohyb. 
Tento úkol je považován zajeden z nej spolehlivějších. 

Doplňující úkol 

Pokud například z nějakého důvodu nebylo možné provést některý z předcházejících 
úkolů, nebo potřebujeme-li se ujistit, můžeme zadat doplňující úkol. 

Úkol 11. Strouhání mrkvičky 

Vyzveme dítě, aby nám ukázalo, jak se „strouhá mrkvička". Dominantní je ta ruka, která 
„strouhá". 

Dolní končetiny 

Úkol 1. Vystoupit na stoličku 

Dítě má vystoupit na nízkou stoličku. Dominantní noha se zvedne. 

Úkol 2. Posunování kostky po čáře 
Dítě má posunovat kostku bez vychýlení po čáře (např. čára mezi parketami apod.). Tento 
úkol je považován za velmi průkazný. 

Úkol 3. Zvedni nohu, jak nejvýš dokážeš! 

Dítě sedí na židli a má zvednout jednu nohu co nejvýše. Dominantní je ta noha, která se 
zvedá. 

Úkol 4. Skákej po jedné noze 

Dítě vyzváno, aby přeskákalo určitou vzdálenost po jedné noze. Dominantní je ta noha, po 
které dítě skáče. 
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Test laterality - záznamový arch 

Úkol P A L 

1. Korálky do lahvičky 

2. Kolíčky 

3. Klíč do zámku 

4. Míček do krabičky 

5. Jakou máš sílu! 

6. Stlač mi ruce k zemi! 

7. Sáhni si na ucho, nos apod.! 

8. Jak nejvýše dosáhneš! 

9. Tleskání 

10. Jehla a nit 

11. Strouhání mrkvičky 

Úkol P A • L 

1. Vystoupení na stoličku 

2. Posunování kostky po čáře 

3. Zvedni nohu, jak nejvýš dokážeš! 

4. Skákej pojedná noze 
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Vyhodnocení testu laterality 

Test se vyhodnocuje pomocí kvocientu pravorukosti: DxQ = P + A/2 . 100 

N 

Tzn. součet všech pravorukých reakcí plus lA hodnocených jako oboustranné (A), dělené 

počtem všech úkolů, které dítě provedlo a násobeno stem. 

Vyhraněná, výrazná pravorukost.. 

Méně vyhraněná pravorukost 

Dominance nevyhraněná, neurčitá 

Méně vyhraněná levorukost 

Vyhraněná, výrazná levorukost.... 

... p DxQ 100-90 

... p Dx Q 89-75 

...A DxQ 74-50 

.. L DxQ 4 9 - 2 5 

.. L DxQ 2 4 - 0 

Jiráskův Orientační test školní zralosti 

Test sestává ze tří úloh: 

1. Kresba lidské postavy (pána) 

Zde se zjišťuje úroveň výtvarného projevu, jež odpovídá celkové rozumové schopnosti 

dítěte. 

2. Napodobení psaného písma 

Dítě se má pokusit napodobit psané písmo - větu o třech slovech, nebo tři bezesmyslné 

slabiky. Tímto úkolem zjišťujeme vizuomotorickou koordinaci a percepční zralost. 

ijS^T jW/ JlÁ/. 

3. Napodobení uspořádané skupiny teček 

Poslední úlohou je napodobení uspořádané skupiny teček. Podobně jako u druhého 

úkolu i zde zjišťujeme úroveň percepce, vizuomotorickou koordinaci a míru 

soustředění se na splnění ne příliš přitažlivého úkolu. 

• • • 
• • • 
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Vyhodnocení Jiráskova Orientačního testu školní zralosti 

Výsledky jsou hodnoceny pomocí školské stupnice. 

Normy pro hodnocení úkolů: 

1. úkol - kresba mužské postavy 

Na jedničku-. Postava musí mít hlavu, trup a končetiny. Hlava je s trupem spojena 

krkem a není větší než trup. Hlava má oči, uši, nos a ústa, na hlavě jsou vlasy, popř. 

je zakryta čepicí či kloboukem. Paže jsou zakončeny dlaní s pěti prsty. Postava je 

nakreslena syntetickým způsobem a má odpovídající proporce. 

Na dvojku: Splnění všech požadavků jako u předchozího hodnocení bez syntetického 

způsobu zobrazení. 

Na trojku: Kresba musí mít hlavu, trup a končetiny. Paže nebo nohy nakreslené 

dvouřadou. Toleruje se vynechání krku, uší, vlasů, oděvů, prstů a chodidel. 

Na čtyřku: Primitivní kresba hlavy s trupem. Končetiny (stačí jeden pár) jsou vyjádřeny 

jednoduchými čarami. 

Na pětku: chybí jasné zobrazení trupu (hlavonožec nebo překonání hlavonožce) či obou 

párů končetin. 

2. úkol - napodobení psaného písma 

Na jedničku: Zcela dobře čitelné napodobení psané předlohy. Písmena jsou dvakrát 

větší než na předloze. Začáteční písmeno má výrazně patrnou výšku velkého 

písmene. Písmena jsou dokonale spojena ve tři slova. Nesmí chybět tečka nad 

písmenem j (i). Opsaná věta se neodchyluje od vodorovné linie více než o 30 

stupňů. 

Na dvojku: Ještě čitelné napodobení napsané věty. Na velikosti písma ani na dodržení 

vodorovné linie nezáleží. 

Na trojku: Je patrné dělení ještě alespoň na dvě části. Lze rozpoznat alespoň čtyři 

písmena předlohy. 

Na čtyřku: S předlohou jsou si podobná alespoň dvě písmena. Celek ještě tvoří řádku 

„písmen". 

Na pětku: Čmárání. 
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3. úkol - napodobení uspořádané skupiny teček 

Na jedničku: Téměř dokonalé napodobení předlohy. Toleruje se jen velmi malé 

vychýlení jednoho bodu z řádku nebo sloupce. Zmenšení obrazce je přípustné, 

zvětšení nesmí být o více než polovinu. Obrazec musí být rovnoběžný s předlohou. 

Na dvojku: Počet i sestavení bodů musí odpovídat předloze. Lze prominout vychýlení 

až tří teček o půl šířky mezery mezi řádky nebo sloupci. 

Na trojku: Celek svým obrysem připomíná předlohu. Výškou i šířkou ji nepřevyšuje 

více než dvakrát. Teček nemusí být správná počet, ale nesmí jich být více než 

dvacet a méně než sedm. Toleruje se jakékoliv pootočení. 

Na čtyřku: Obrazec se svým obrysem už nepodobá předloze. Skládá se ještě z teček. Na 

velikosti obrazce a na počtu teček nezáleží. Jiné tvary nejsou přípustné. 

Na pětku: Čmárání. 

(viz Trpišovská, 1998) 

Jiráskův Orientační test verbálního myšlení 

Předchozí test bývá kritizován pro svůj jednostranný přístup k psychice dítěte, proto 

je vhodné jej při vyšetření doplnit jiným Jiráskovým testem - Orientačním testem 

verbálního myšlení, zjišťujícím především verbální projev mentálních funkcí. Test je 

složen z dvaceti úkolů: 

1. Které zvíře je větší - kůň nebo pes? 

Kůň = 0 bodů, špatná odpověď = -5 bodů 

2. Ráno snídáme, vpoledne ? 

Obědváme. Jíme polívku, knedlíky a maso = 0. Svačíme, večeříme, 

spíme a jiné chybné odpovědi = -3 

3. Ve dne je světlo, v noci je ? 

Tma = 0. Špatná odpověď = -4 

4. Obloha je modrá, tráva je ? 

Zelená = 0. Špatná odpověď = -4 
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5. Třešně, hrušky, švestky, jablka, to je ? 

Ovoce = 1. Špatná odpověď = -1 

6. Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? 

Aby se vlak nesrazil s autem, aby pod něj někdo nevběhl apod. = 0. 

Špatná odpověď = -1 

7. Co je to Praha, Beroun, Plzeň? 
Města = 1, nádraží = 0. Špatná odpověď = -1 

8. Kolik je hodin? (Ukážeme na papírových hodinách: čtvrt na sedm, za pět minut osm, 

čtvrt na dvanáct a pět minut.) 

Dobře určeno = 4, určeno jen čtvrt, celá, čtvrt a hodina správná = 3, 

nezná hodiny = 0 

9. Malá kráva je telátko, malý pes je , malá ovce je ? 

Štěňátko (štěně), jehňátko (jehně) = 4, jen jeden ze dvou údajů = 0. 

Špatná odpověď = -1 

10. Podobá se pes více kočce nebo slepici? Čím, co mají stejného? 

Kočce, mají čtyři nohy, ocas, chlupy, drápy (stačí jedna podobnost) = 0, 

kočce (bez udání znaku podobnosti) = -1, slepici = -3 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? 

Dva důvody (brzdí z kopce, zpomalí v zatáčce, zastaví v případě 

nebezpečí, vůbec zastaví při ukončení jízdy) = 1, jeden důvod = 0, 

špatná odpověď (např. to by nejelo bez brzdy) = -1 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? 

2 společné znaky (jsou ze dřeva a ze železa, mají topůrko, dají se jimi 

zatloukat hřebíky, je to nářadí, na zadní straně jsou placaté) = 3, jedna 

podobnost = 2. Špatná odpověď = 0 

13. Čím se sobě podobají veverka a kočka? 
Určení, že jsou savci nebo uvedení dvou společných znaků (mají čtyři 

nohy, ocas, srst, chlupy, kožich, jsou to zvířata, dovedou lézt po 

stromech) = 3, jedna podobnost = 2. Špatná odpověď = 0 

14. Čím se liší hřebík a šroub? Podle čeho bys je rozeznal, kdyby tu ležely vedle sebe na 

stole? 
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Šroub má závit (vinty, takovou kroucenou čáru okolo, vroubky) = 3. 

Šroub se šroubuje, hřebík zatlouká nebo šroub má matku = 2. Špatná 

odpověď = 0. 

15. Kopaná, skok vysoký, tenis, plavání, to jsou ? 

Sporty = 3. Hry (cvičení, cviky, tělocvik, závody) = 2. Špatná 

odpověď = 0. 

16. Které znáš dopravní prostředky? 

3 pozemní dopravní prostředky a letadlo nebo loď = 4, jen tři pozemní 

dopravní prostředky nebo úplný výčet, ale po vysvětlení „Dopravní 

prostředek je to, čím se někam dopravujeme" = 2. Špatná odpověď = 0. 

17. Čím se liší starý člověk od mladého? Jaký je mezi nimi rozdíl? 

3 znaky (šedivé nebo žádné vlasy, vrásky, nemůže už tak pracovat, 

špatně vidí, špatně slyší, je častěji nemocný, dříve umře než mladý) = 4. 

Jeden nebo dva rozdíly = 2. Špatná odpověď (má hůl, kouří) = 0. 

18. Proč lidé provozují sporty? 

2 důvody (aby byli zdraví, otužilí, silní, aby byli pohyblivější, aby měli 

rovné tělo, aby nebyli tlustí, dělají to pro zábavu, chtějí dosáhnout 

rekordu, zvítězit aj.) = 4, jeden důvod = 2. Špatná odpověď (aby něco 

uměli. To se vsadí a vyhrají se peníze) = 0. 

19. Proč je nesprávné, když se někdo vyhýbá práci? 

Ostatní se na něho musí dřít (nebo jiné vyjádření toho, že je tím 

poškozen i někdo jiný) =5. Je líný nebo málo vydělá a nemůže si nic 

koupit = 2. Špatná odpověď = 0. 

20. Proč se musí na dopis nalepit známka? 

Platí se tím za doručení (dopravu) dopisu = 5. Ten druhá by musel 

zaplatit pokutu = 2. Špatná odpověď = 0. 
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Vyhodnocení Orientačního testu verbálního myšlení 

Výsledek testuje součet bodů (+ a -) dosažených v jednotlivých otázkách, které se 

stejně jako u předchozího Jiráskova testu převádí na klasifikaci pomocí školské stupnice. 

Klasifikace výsledků: 

Na jedničku +24 bodů a více 

Na dvojku +14 až 23 bodů 

Na trojku Oaž+13 bodů 

Na čtyřku -1 až -10 bodů 

Na pětku -11a méně 

(viz Trpišovská, 1998) 

Edfeldtův reverzní test 

Test je zaměřen na hodnocení určité složky zrakové percepce. Díky němu lze zjistit 

úroveň zralosti zrakového vnímání dítěte, zjm. jeho schopnost rozlišovat otočené a 

obrácené tvary, tzn. diferencovat polohu nahoře-dole a vpravo-vlevo, a postihnout drobné 

tvarové rozdíly v detailech určitého obrazce. Z hlediska vývoje je primární schopnost 

rozlišovat polohu nahoře-dole, schopnost rozlišovat polohu vpravo-vlevo dozrává až 

v období nástupu do školy. 

Test sestává z dvojic různých i stejných dvojic obrazců. Dítě má označit ty dvojice 

obrazců, které se nějakým způsobem liší. Tento test jsem bohužel neměla k dispozici, 

dvojice obrazců jsem tedy vytvořila sama. 
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Vyhodnocení Edfeldtova reverzního testu 

Za každou správnou odpověď získá dítě 1 bod. Na základě získaného bodového 

skóre lze určit, na jaké vývojové úrovni je zrakové vnímání určitého dítěte. Tento poznatek 

slouží k určení předpokladu, do jaké míry lze očekávat možné problémy, při výuce čtení a 

psaní, které jsou na úrovni zrakové percepce závislé. Porucha zrakového vnímání nebývá 

závislá na postižení zrakového orgánu, bývá spíše důsledkem specifické dysfunkce oblasti 

CNS. 

Při vyhodnocování testu je vhodné učinit mimo kvantitativní také kvalitativní 

analýzu a zjišťovat, ve kterých konkrétních úkolech docházelo k nejčastějším chybám, zda 

nedokáže např. rozlišovat pravo-levou polohu detailu, nebo zda nedochází k určitým 

specifickým chybám. Z této analýzy lze usuzovat na příčiny a povahu narušení této funkce 

a na jejím základě navrhnout doporučení, jak s dítětem dále pracovat. 
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Zkouška sluchové diferenciace dle Matějčka 

Zkouška slouží k posouzení schopnosti dítěte sluchově rozlišit prvky mluvené řeči. 

Test je tvořen devatenácti dvojicemi bezesmyslných slov, které se ve třinácti případech liší 

a v šesti shodují. Slova tvořící dvojice se mohou lišit maximálně v jedné hlásce. 

Dítěti nejprve řekneme tři dvojice slov na zkoušku. Dítě má určit, zda se slova 

shodují, či nikoliv. Jestliže dítě odpoví nesprávně, upozorníme jej na to a dvojici slov 

zopakujeme. Tato zkouška slouží k tomu, aby dítě pochopilo, co po něm žádáme. Pokud 

chybuje později, nijak jej na chybu neupozorňujeme. Slova vyslovujeme zřetelně, ale 

jednotlivé hlásky nijak nezdůrazňujeme. 

Ani tuto zkoušku se mi bohužel nepodařilo získat, a proto jsem se pokusila vytvořit 

její obdobu: 

dynt - dint 

soun - zoun 

mouk - nouk 

rala - rála 

vlám - vlám 

bram - pram 

todr - todr 

ošle - ašle 

trof - trof 

sino - zino 

vžde - všte 

vrum - vrum 

kani - kany 

doup - doup 

souk - sauk 

tost-tost 

tyny - tiny 

žada - šada 

šliv - čliv 

Vyhodnocení Matějčkovy zkoušky sluchové diferenciace 

Za každou správnou odpověď získá dítě jeden bod. Podle výše bodového skóre lze 

orientačně usuzovat na úroveň sluchové percepce jednotlivého dítěte, především však na 

jeho schopnosti rozlišovat zvuky v mluvené řeči. Hodnocení výsledků má však zjm. 

kvalitativní základ, jeho pomocí bychom měli určit, které skupiny hlásek nedokáže dítě 

sluchově diferencovat. 
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Obrázky využívané při realizaci programu 
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Pracovní listy pro rozvoj jazykové oblasti 

Poznáš čtyři roční období? Které činnosti a jevy jsou pro ně typické? 
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Dokážeš seřadit obrázky správně podle pořadí, jak vypráví pohádka? Převyprávěj pohádku 
podle seřazených obrázků. 
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V každé řadě je jeden brouček či ulita, jež se liší od ostatních. Najdeš je? 
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Přiřadíš správný stín ke správnému motýlkovi? 
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Přiřadíš správný stín ke správnému zvířátku? 
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Kterým kohoutem musí zahradník otočit, aby tekla voda do jeho hadice a mohl zalít květiny? 
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Včelička ztratila cestu do úlu. Pomůžeš jí ji najít? Může však chodit pouze po žlutých 
květech, aby nasbírala ještě nějaký pyl. Nesmí stoupnout na zelený lísteček! 
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Princ hledá zakletou princeznu, aby ji osvobodil. Je to ta, která se liší od ostatních. Pomůžeš 
mu ji najít? 
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Dokresli ke každé dívce a chlapci hračku, se kterou si hráli. 
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Nezdají se ti tato zvířátka trochu podivná? Vybarvi to, co jim přebývá. 
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U každého obrázku něco důležitého chybí. Až přijdeš na to, co to je, obrázek dokresli. 
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Dokážeš najít ke každému hrnci správnou pokličku? 
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Pracovní listy pro rozvoj jemné motoriky a grafomotorikv 
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Pracovní listy pro rozvoj prostorové orientace 

Ptáčky, kteří se dívají napravo, vybarvi žlutě a ty, kteří se dívají nalevo vybarvi jinou barvou, 
kterou si sám vybereš. 
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Řekni, kde se nachází míč? (nad, pod, vpředu, vzadu apod.) 
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Přiřaď správné stopy ke správnému zvířeti a potom urči, kterým směrem se které zvíře 
vydalo. 
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Nejprve vybarvi červeně panáčka ze spodní dvojice, který se dívá napravo a modře toho, 
který se dívá nalevo. Potom podle vzoru stejnými barvami vybarvi všechny panáčky, podle 
směru, kterým se dívají. 
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Pracovní listy pro rozvoj logického myšlení a matematických představ 

Dokresli na kostku odpovídající počet puntíků, kolik hodili jednotliví hráči. 
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Poškrtej takový počet každé zeleniny, aby jí v každém řádku zbylo devět kusů. 
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Vybarvi libovolnou barvou takový počet předmětů, jaký udává číslice na začátku řádku. 

45 Příloha II 



• 
• 
• • • TA 

o 
^ o 

f 

C ^ d ) 

Dokážeš určit, na které straně je více předmětů? Pomůže ti nakreslit si puntíky, jež označí 
správný počet. 
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Které auto dojelo první do cíle? Poznáš jej podle vzorku pneumatik. Vybarvi jej libovolnou 
barvou. 

47 Příloha II 



Každý z obrázků je nesmyslný, dokážeš vysvětlit proč? 
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Spoj čarou věci, které k sobě patří. 



Zakletou princeznu osvobodí pouze ten, který správně vybarví všechny tvary. Kruh žlutě, 
čtverec modře, obdélník zeleně a trojúhelník červeně. 
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Domaluj každému parašutistovi padák tak, aby jej všichni měli stejný. 
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Dokážeš domalovat zbývající kravaty tak, aby byly jiné než ty předcházející? 
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Ukázka vysvědčení Filipa Ch. o práci během setkávání 

w v r 

VYSVEDCENI 

53 PhlohalII 



Stručná charakteristika programu PaedDr. Hejrovské 

Patrik Č navštěvoval v minulém školním roce grafomotorický kurz.Graf. 
kurz mu byl doporučen po psychologickém vyšetření.Patrik měl problémy 
s výtvarným projevem,nedokázal ve svých 6ti letech namalovat postavu,tužku 
držel křečovitě a neobratně,při kresbě nevydržel v klidu a jeho pozornost byla 
maximálně 5ti minutová.Byl velice nesoustředěný a neklidný. 

Cílem graf. kurzu je naučit dítě vnímat ovládat své tělo se zaměřením na 
uvolnění všech svalových partií,které mají vliv na grafomotorický projev a 
vyvození správného úchopu pera. 
Tréninkový program nabízí dětem tvary,které vycházejí z analýzy písmen psací 
abecedy.Doprovodné cviky mají charakter rehabilitačně motorických cvičení a 
vycházejí ze základních poznatků prvních roků života dítěte 
(řeč,zrak,sluch,jemná a hrubá motorika).Poruchy vývoje jemné motoriky se 
mohou projevit v úchopu,v souhře svalů,v koordinaci drobných svalů ruky... 
Kurz trvá 3 měsíce a po tuto dobu nesmí dítě doma ani ve školním zařízení 
malovat,kreslit,stříhat atd...Nesmí vzít tužku či pastelku do ruky,nesmí 
navštěvovat logopedii či j inou podobnou činnost,aby nedošlo k přetížení 
dítěte.Kurz je sám o sobě velmi náročný,jak pro dítě tak i pro rodiče.Do kurzu 
se zahrnují děti mezi 5-6 rokem.Dítě musí mít vyhraněnou lateralitu(v případě 
nevyhraněnosti se nesmí vzít do kurzu).Rodič s dítětem dochází jednou 
týdně,kde ho lektorka vyškolená u PaedDr. Hajrovské naučí nové cviky za 
přítomnosti matky či otce kteří dítěti pomáhají cviky zvládnout.Doma cvičí celý 
týden (denně 7-10x).Za týden dítě přijde a po zvládnutí cvičení dostane další 
cviky 
Patrik grafomotorický kurz zvládl,začal se více soustředit,úchop tužky měl 
správný a nyní ve škole nemá žádné problémy. 
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