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Název 

Respektování vývojových specifik dětí v současné mateřské a základní škole 

Abstrakt 

Předmětem diplomové práce byl výzkum na mateřských školách a 

v prvních třídách základních škol, který se zabýval zjišťováním, zda jsou 

respektována vývojová specifika dětí předškolního věku 5 až 6 let a dětí raného 

školního věku 7 až 8 let z hlediska naplňování přirozených potřeb. К výzkumu 

byly využity metody dotazníkového šetření, přímého i nepřímého pozorování a 

metoda rozhovoru. Výzkum se zabýval úrovní některých faktorů, které ovlivňují 

naplňování potřeb dětí, zejména osobností pedagoga, úrovní prostředí a 

podmínek v předškolním zařízení a ve škole a také stanoveným denním režimem 

nebo rozvrhem vyučování v souvislosti s pravidly školního řádu. Významnou 

součástí výzkumu bylo přímé pozorování čtyř předem vybraných dětí 

v předškolním a raném školním věku, které se vzájemně odlišují rozdílným 

stupněm vývoje a dosaženou úrovní školní zralosti. 

Klíčová slova 

> dítě předškolního a raného školního věku, 

> vývoj a vývojová specifika, 

> přirozené potřeby předškolního dítěte biologické a psychické, 

> individualita jedince, 

> osobnost pedagoga, 

^ prostředí, 

> podmínky. 
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Title 

Respect to specifics of child development in the current nursery and basic school 

Abstract 

The topic of my thesis was a research in nursery and in first grades of 

basic school with specific focus on respect paid to development specifics of pre-

school children (age 5 to 6) and early school age children (age 7 to 8), all taken 

from the perspective of fulfillment of children's needs. The research was 

conducted by questionnaire, direct and indirect observations and by interviews. 

The research focused on the potency of the factors that influence the fulfillment of 

child's needs, with special attention paid to the personality of teacher, type of 

environment and conditions in the pre-school facility and in a school itself. Last 

but not least a set of daily routines and timetable for classes in together with rules 

on school conduct were considered. An important factor was a direct observation 

of four pre-selected children in pre-school age and in early school age with 

different mindsets as far as the level of development and personal school 

aptitude is concerned. 

Key words 

> Pre-school age child and early school age child, 

> development and group specifics, 

> natural needs and needs of pre-school child biological and physical, 

> personality of teacher, 

^ environment, 

^ conditions. 
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Cíl diplomové práce 

Cílem práce je zjistit, jak dochází к respektování vývojových specifik 

věkové skupiny dětí předškolního věku 5 až 6 let a dětí raného školního věku 7 

až 8 let v rozdílných podmínkách a odlišných režimech. 

Úvod 

Téma „Respektování vývojových specifik dětí v současné mateřské a 

základní škole" jsem si pro zpracování diplomové práce vybrala na základě svého 

skutečného zájmu o vývoj dítěte v současné společnosti, jejíž školský systém 

považuje mateřskou školu a její roli ve výchově předškolního dítěte za první 

článek ve vzdělávacím procesu naší nejmladší generace. 

Na tuto důležitou a nezastupitelnou úlohu mateřské školy úzce navazuje 

vzdělávací proces v první třídě na prvním stupni základní školy. Poslední a 

výjimečně i předposlední ročník mateřské školy navštěvují děti ve věku 5 až 6 let, 

v posledním ročníku mateřské školy jsou však velmi často i děti raného školního 

věku, tedy děti sedmileté. Tyto děti jsou narozeny později než 31.8., a právě 

z toho důvodu nastupují do první třídy základní školy někdy až téměř o rok 

později, tedy v rozmezí mezi sedmým a osmým rokem věku. Pedagogové 

mateřských škol i prvních tříd základních škol se však občas setkávají s tím, že i 

tyto sedmileté děti raného školního věku mají z nějakého důvodu doporučený 

odklad školní docházky a do školy tak nastoupí prakticky až v osmi letech. 

Pedagogové se však setkávají i s opačnými případy, ve kterých se jedná o 

předčasnou školní zralost a dítě nastoupí do první třídy základní školy ještě před 

dovršením šestého roku věku. Z toho všeho tedy vyplývá, že stejnou věkovou 

kategorii dětí předškolního a raného školního věku můžeme najít jak v mateřské 

škole, tak i v první třídě základní školy. Jedná se tedy o věkovou kategorii 

v rozmezí konec pátého roku a počátek osmého roku věku dítěte. Jednotlivé fáze 

vývoje dítěte však nastupují pozvolna a postupné dozrávání organismu dítěte 

Probíhá v těsné souvislosti s nástupem těchto fází. Proto je třeba mít na zřeteli, 
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že naplňování přirozených potřeb dítěte předškolního věku může zcela přirozeně 

zasahovat i do období raného školního věku, neboť děti v uvedeném věkovém 

rozmezí mají stále tytéž přirozené potřeby biologické i psychické, ovšem způsob 

jejich naplňování ovlivňuje režim, prostředí a další podmínky školy, kterou dítě 

navštěvuje - mateřské školy nebo základní školy. Tyto potřeby ovšem ovlivňuje 

také stupeň úrovně školní zralosti u jednotlivých dětí a to ve smyslu, že dítě, které 

již dosáhlo potřebné úrovně školní zralosti se již dokáže určitou dobu soustředit, 

umí potlačit svoje okamžité potřeby a přání na pozdější dobu, má přirozenou 

touhu po získávání nových vědomostí a dovedností a další. 

Celá práce vycházela z pojetí Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání, podle kterého se předškolní vzdělávání maximálně přizpůsobuje 

vývojovým potřebám dětí fyziologickým, emocionálním, kognitivním a sociálním a 

zároveň dbá na to, aby tato vývojová specifika předškolního věku byla plně 

respektována. Rámcový program pro předškolní vzdělávání nám tedy říká, že 

přirozené potřeby předškolních dětí vycházejí z vývojových specifik v jednotlivých 

oblastech vývoje. 

Cílem diplomové práce bylo uskutečnit výzkum v několika mateřských 

školách a v několika třídách prvního ročníku základní školy a zjistit, jak jsou 

respektována vývojová specifika naplňováním přirozených potřeb dětí staršího 

předškolního věku 5 až 6 let a dětí raného školního věku 7 až 8 let. Výzkum byl 

zaměřen zejména na naplňování potřeby pohybu a relaxace, ale zároveň také na 

naplňování potřeby seberealizace, dostatečného množství podnětů a také 

potřeby pravidel a určitého řádu. Další součástí výzkumu bylo zjistit úroveň 

prostředí a uspořádání denního režimu či rozvrhu v souladu s naplňováním 

přirozených potřeb dětí. Jelikož osobnost pedagoga má v naplňování přirozených 

potřeb dětí klíčovou roli, stalo se šetření v rámci výzkumu právě tohoto 

významného faktoru jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické důležitou 

součástí výzkumu. 
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I. ČÁST - teoretická 

1.1 Specifikum - obecná charakteristika 

V obecné rovině je pojem specifikum chápán jako jedinečná vlastnost, 

jedinečnost, příznačnost či zvláštnost někoho nebo něčeho. 

V publikaci Dříve než půjde do školy je ve uveden pojem specifičnost, 

který je autorkami publikace Kňourkovou a Lisou charakterizován v obecné 

rovině jako zvláštnost, vlastnost omezená na určitou věc nebo jev; výlučnost, 

jedinečnost. 

Ve Slovníku cizích slov (Klimeš, 1998) je uveden pojem specifický a 

specifikum. Pojem specifický je charakterizován v obecné rovině jako příznačný 

pro něco, někoho; osobitý, zvláštní. Pojem specifikum je charakterizován jako 

specifický znak; specifičnost, zvláštnost; charakteristická oblast (činnosti apod.). 

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí pojem specifický, 

který charakterizuje jako příznačný či osobitý (specifický znak; specifický druh; 

specifický pach a další). 

Psychologický slovník uvádí pojem specifický jako zvláštní, příznačný, 

osobitý, výlučný, typický, charakteristický. Pojem specifikum uvádí jako 

zvláštnost, příznačnost, jedinečnost, jedinečná vlastnost. 

Psychologický výkladový atlas charakterizuje slovo specifikum jako 

ojedinělost, zvláštnost, výjimečnou vlastnost. 

Přehled psychologie (z německého originálu) popisuje specifikum jako 

zvláštnost, jedinečnost, příznačnost. Pojem specifický je charakterizován jako 

zvláštní, příznačný, jedinečný, výlučný. 

Shrnutí: 

Pojem specifikum či specifický můžeme tedy podle zjištěných údajů 

z odborné literatury charakterizovat jako jedinečnou vlastnost či zvláštnost osoby 

nebo jejího chování, případně nějakého jevu či věci. Tato vlastnost či zvláštnost 

se vyskytuje pouze v určitém období, v určitém věku nebo za určitých podmínek. 
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1.2 Vývojová specifika a Rámcový program pro 

předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání 

v České republice, které je organizováno a řízeno pokyny Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky (dále MŠMT). Školský zákon č. 561/2004 

Sb. ukládá MŠMT stanovit požadavky pro předškolní výchovu a vzdělávání. 

Těmito požadavky jsou konkrétní cíle a povinný obsah vzdělávání a jsou 

zakotveny v základním pedagogickém dokumentu, kterým je Rámcový program 

pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).1 

RVP PV byl zformulován tak, aby jeho hlavní principy byly v souladu 

s odbornými požadavky kurikulární reformy. RVP PV proto ve svých principech 

akceptuje vývojová specifika předškolních dětí, což se promítá do obsahu, forem a 

metod předškolního vzdělávání. RVP PV a zároveň také umožňuje rozvoj a 

vzdělávání každého jednotlivého dítěte podle jeho individuálních možností a potřeb. 

Cílem těchto požadavků je respektování osobnosti dítěte a jeho individuality ze 

strany dospělých osob, tedy i pedagogů v mateřské škole. RVP PV tedy ukládá, aby 

předškolní vzdělávání bylo maximálně přizpůsobeno vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí předškolního věku. 

Respektovat osobnost dítěte a jeho individualitu tedy znamená, že učitelka 

v mateřské škole je na základě svého pedagogického vzdělání vybavena odbornými 

znalostmi o tělesném, psychickém, sociálním i emocionálním vývoji předškolního 

dítěte, disponuje podrobnými informacemi a znalostmi o individuálních problémech a 

zvláštnostech každého ze svěřených dětí a na základě toho pracuje s dětmi jednak 

Podle jejich zájmu, ale také podle jejich fyzických i psychických dispozic a zároveň 

také v rozsahu jejich individuálních možností a potřeb. Výchovně vzdělávací práce 

učitelky v mateřské škole musí být založena na respektování přirozených vývojových 

specifik a zvláštností dětí předškolního věku ve všech oblastech vývoje tak, jak bude 

Pojednáno v kapitole 2.2 a v kapitole 3.1. Tento respekt к vývoji osobnosti dítěte ze 

SMOLÍKOVA, K. Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav 
Pedagogický. 2005, s. 21. 
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strany učitelky se musí zároveň důsledně promítat do obsahu, forem a metod 

předškolního vzdělávání. 

Rámcový program pro předškolní vzdělávání ve třetí kapitole, v části 3.2. s 

názvem „Specifika předškolního vzdělávání a metody a formy práce", upozorňuje 

na skutečnost, že předškolní vzdělávání má být důsledně vázáno к individuálním 

možnostem a potřebám jednotlivých dětí, včetně vzdělávacích potřeb 

specifických a je nutné, aby se přizpůsobovalo vývojovým kognitivním, sociálním 

a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. Tento postup je pro práci 

pedagoga velmi důležitý a je nutné, aby vycházel z předchozí pedagogické 

analýzy, tedy z pozorování jednotlivých dětí a na základě toho uvědomování si 

individuálních potřeb a zájmů těchto dětí. Pedagog by měl vycházet při své 

vzdělávací činnosti ze znalosti aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní a 

sociální situace každého dítěte a v neposlední řadě také z pravidelného 

sledování rozvojových i vzdělávacích pokroků dětí. Podle autorů RVP PV jedině 

tento postup je totiž jakousi zárukou toho, že pedagogické aktivity budou probíhat 

v rozsahu potřeb jednotlivých dětí a vzhledem к jejich optimálním možnostem. 

Autoři se v této části zároveň zabývají vhodností tohoto způsobu vzdělávání ve 

třídách, kde jsou děti nejenom věkově blízké i vzdálenější, ale také děti, které 

vykazují rozdílné vzdělávací možnosti a potřeby, včetně specifických. Pro 

heterogenní třídy je tento způsob předškolního vzdělávání doporučován autory 

jako velmi vhodný a optimální, vzhledem к vývojovým specifikům dětí ve věkově 

2 
smíšené skupině. 

2.1 Dítě, dětství- předškolní věk 

2.1.1 Pojetí dítěte a dětství v současnosti 

Dítě je v současné legislativě chápáno jako příslušník určité sociální 

skupiny, ve které má specifickou pozici a je mu zároveň přiznáváno právo na 

určitou volnost, hru, speciální péči a vzdělávání (Opravilová, 2002). 

2 
SMOLÍKOVÁ, K. Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav 
Pedagogický, 2005, s. 21 
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Dětství je označováno jako období, v němž se odehrávají zásadní změny 

ve vývoji jedince ve všech oblastech jeho vývoje. V současné době je dětství 

chápáno jako velmi důležitá a neopakovatelná životní etapa, v níž dítě naprosto 

přirozeně podle svých vlastních schopností, radostně a prostřednictvím hry právě 

tak, jak je mu blízké, získává potřebné zkušenosti a dovednosti pro svůj další 

život. Dítě je považováno za rovnocenného partnera vůči dospělému, avšak 

vzhledem ke svému věku má určité individuální zvláštnosti a odlišnosti v myšlení, 

chování i jednání a tyto odlišnosti je třeba ze strany dospělého respektovat. 

2.1.11 Pojetí dítěte a dětství z pohledu historie 

Pojetí dítěte z pohledu historie i z pohledu současné doby podrobně 

přehledně zpracovala v Předškolní pedagogice Opravilová, která uvádí, že pojetí 

dítěte a názory na jeho společenskou hodnotu i jeho postavení se v průběhu 

dějinného vývoje často měnily. Autorka nás na počátku publikace uvádí do dávné 

minulosti, kdy o bytí či nebytí malého dítěte bylo rozhodováno jako o věci a jeho 

osud byl v rukách otce. Také ve středověku bylo postavení dítěte složité, neboť dítě 

bylo považováno za majetek otce, který o něm rozhodoval ve všech směrech. 

V tomto období mnohé děti již na počátku mladšího školního věku byly nuceny 

pracovat a doba dětství většinou nepřesáhla pět až sedm let. Období humanismu 

provázela lhostejnost a necitlivost vůči dítěti zároveň s bezvýhradnou kázní a 

tělesnými tresty. Jako první na přelomu 16. a 17. století dokázal hodnotu dítěte 

ocenit a nahlédnout na ně z pohledu jeho specifických potřeb J. A. Komenský. Jeho 

myšlení o výchově a vztahu dospělého к dítěti lze vyčíst z citátu: „Že dítky nejdražší 

boží dar a klénot nejpilnějšího opatrování hodný jsou".3 

Dítě bylo chápáno jako jakýsi malý a nedokonalý dospělý. Významný 

posun v pohledu na dítě a přístup к němu přinesl v průběhu 18. století J. J. 

Rousseau, který označil dětství za rovnocenné období s ostatními životními 

obdobími a poukázal na povinnost dospělých respektovat individuální a věkové 

zvláštnosti dítěte. 

Zásadní obrat v postoji к dítěti a dětství však přinesl až počátek 20. století, 

kdy ve své podstatě vzniklo hnutí za novou výchovu, označované také jako hnutí 

3 KOMENSKÝ, J. A. Informatorium školy mateřské. Praha : Kalich, 1992, s. 43 
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reformní. Východiskem tohoto hnutí byla filozofie přirozené výchovy, která 

znamenala rozvíjet v člověku především to, со je mu vlastní a co vyjadřuje jeho 

jedinečnost. A základem této filozofie se stal nový postoj к dítěti, které je třeba 

přijímat takové, jaké je ono samo a nesnažit se ho přetvářet podle svých 

představ. Nově začalo být chápáno také dětství, které má za úkol připravit na 

dospělost a má samo o sobě velký význam a hodnotu v životě dítěte.4 

2.1.III Předškolní věk 

Jako předškolní období v širokém smyslu slova označuje Langmeier a 

Krejčířová celé období od narození dítěte až po vstup do první třídy základní 

školy. V užším slova smyslu však je předškolní období „věkem mateřské školy". 

Podle autorů se tedy jedná o období přibližně od 3 až do 6 let věku dítěte.3 

Vágnerová za předškolní období považuje dobu přibližně od 3 do 6 let 

věku dítěte. Zároveň však dodává, že konec této fáze není určen pouze fyzickým 

věkem, ale především sociálně, tedy nástupem dítěte do první třídy základní 

školy. Autorka v této souvislosti upozorňuje na to, že nástup do školy s věkem 

dítěte sice souvisí, avšak může oscilovat v rozmezí jednoho až dvou let. Jako 

jeden z nejdůležitějších charakteristických znaků předškolního období Vágnerová 

uvádí postupné uvolňování dítěte z vázanosti na rodinu a rozvíjení aktivity, která 

již není tak samoúčelná, ale umožňuje dítěti například, aby se prosadilo a 

uplatnilo ve skupině vrstevníků.4 

Podle autorů Mertina a Gillernové je předškolní období považováno za 

jedno z nejzajímavějších vývojových období člověka. Je to čas neutuchající 

aktivity tělesné i duševní, velkého zájmu o okolní jevy a celá tato doba je 

nazývána obdobím hry, protože je to právě hravá činnost, v níž se aktivita dítěte 

projevuje především. Autoři považují za důležitý charakteristický znak 

předškolního období významné změny v různých oblastech biologického a 

psychosociálního vývoje dítěte. Zároveň s tím však upozorňují na to, že je nutné 

mít stále na zřeteli skutečnost, že rozdíly mezi jednotlivými dětmi jsou značné.5 

4 
,OPRAVILOVA, E. Předškolní pedagogika I. Liberec : Technická univerzita, 2002, s. 4 - 22 
E LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 87 

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 102 
MERTIN.V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 11 
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Příhoda předškolní období nazývá obdobím druhého dětství, kdy 

ontogeneze člověka s ukončením třetího roku věku, tedy s ukončením období 

raného nebo-li prvního dětství, nabývá nové podoby. Podle autora v tomto období 

ontogeneze lze pokrok anatomický, fyziologický, rozumový i sociální definovat ve 

smyslu zákona plynulého vývoje, neboť každá nová vlastnost, nová kvalita 

chování, každý další vývojový krok vzniká jen jako přirozený důsledek 

z možností, které se již dříve vytvářely. Dochází tedy к obohacování původního 

schématu. Pro ontogenezi předškolního období platí také pravidlo postupného 

vývoje. К možnosti každého psychického výkonu dostupuje dítě po řadě fází, 

z nichž každá je splnitelná pouze tím, že byla připravena fází předchozí a celou 

její historií. Tento postupný vývoj Příhoda nazývá růstový gradient.6 Postupný 

vývoj je velmi dobře zřetelný například na vzniku dětské kresby, kdy čárání čar ve 

vertikálním směru navazuje na předchozí fázi vertikálních pohybů s rozmanitými 

předměty. Z čárání ostroúhlých čar se v další fázi objevují kruhovité čmáranice, 

z nichž již dítě postupuje к elementárnímu obrysu lidské postavy znázorněnému 

v kruhovité hlavě, z níž vycházejí čárovité nohy. V další vývojové fázi dochází 

к obohacování původního schématu a blíží se již к přesnějšímu odrazu 

skutečnosti. Celý tento vývoj je plynulý a postupný. 

S vývojovou postupností souvisí také nezvratitelnost vývojových fází. 

Forma výkonu postupuje к dalším formám, z nichž každá má své místo ve 

vývojové sérii a tyto jednotlivé postupné formy jsou nezaměnitelné (Příhoda, 

1963). Jako příklad můžeme opět použít dětskou kresbu, kdy dítě ve dvou letech 

prochází stádiem čmáranice a ve čtyřech letech kreslí již obrys postavy člověka. 

To tedy znamená, že dítě postupně od spontánního čárání, přes fázi hlavonožce, 

dojde až ke schopnosti dobře napodobit základní tvary a spontánně ztvární 

postavu člověka. 

Po třetím roce se u jednotlivých dětí stále více projevují individuální 

odlišnosti, které se postupnou diferenciací zvětšují. Nástup jednotlivých fází 

vývoje a jejich doba trvání je u jednotlivých dětí odlišná. U zvláště patrných 

odlišností mluvíme často o opoždění dítěte v určité oblasti vývoje nebo také o 

5 PŘÍHODA V Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963, s. 
205 - 206 ' 
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předčasné zralosti. Jedná se především o oblast řeči, inteligence, motoriky, ale 

také například oblast socializace. 

Shrnutí kapitoly Dítě, dětství - předškolní věk 

Předškolní dítě tedy není někdo, kdo se odchyluje a vybočuje z nějakých 

předem stanovených mezí a norem. Toto dítě je člověk, který v časovém údobí, 

kdy je předškolním dítětem, má určité specifické projevy a způsoby vnímání, 

reakcí na to, co vnímá a jak prožívá. Tyto specifické projevy jsou typické právě 

pro předškolní věk a v ostatních životních etapách se již neobjevují. Jako 

předškolní období můžeme označit období přibližně od tří do šesti let věku 

dítěte. Toto období však lze rozdělit ještě na mladší předškolní věk v rozmezí od 

tří do čtyř let a starší předškolní věk přibližně v rozmezí od pěti do šesti let. 

Sedmý rok již bývá považován za raný školní věk. 

2.2 Předškolní dítě a jeho vývoj 

2.2.1 Tělesný vývoj 

Tělesný vývoj v prvních šesti letech života dítěte probíhá rychlým vývojovým 

tempem. Ke konci tohoto období dítě dosahuje téměř třetiny své konečné váhy 

v dospělosti, více než dvou třetin své tělesné výšky a až 95 % velikosti dospělého 

mozku. Na konci třetího roku věku jsou již všechny tělesné orgány rozvinuty ve své 

anatomii i ve funkci, takže je dítě schopno konat s dostatečnou přesností všechny 

základní pohyby i pohyby lokomoční (Příhoda, 1963). 

Celé období druhého dětství, tedy celé tříletí tohoto období se vyznačuje 

velkou dětskou pohyblivostí, která je umožněna vyspíváním nervového systému, 

kostry, svalstva a jeho prokrvováním. Pro celkovou pohyblivost a veškeré změny 

Poloh má velký význam zakřivení páteře, které se řídí podle zákonitostí tíže, jež ji 

Postupně formují. Až do průběhu osifikace obratlů je páteř pružná a snadno se 

přizpůsobuje změnám polohy, proto je dítě v tomto věku schopno pryžovitých 

Pohybů, jaké jsou dospělému organismu nepřístupné. Zakřivení páteře se 

ustaluje v hrudní části až kolem sedmého roku, v krční a bederní části páteře 
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ještě později. Proto je třeba u dětí v předškolním věku volit polohy a pohyby 

takového charakteru, aby nedošlo к deformaci páteře dítěte.9 

Jak jsem již uvedla, v období druhého dětství pozorujeme další růst dítěte do 

délky a zároveň i zvětšování jeho hmotnosti. Mezi třetím a pátým rokem života činí 

přírůstek do délky zhruba 7 - 9,5 cm a hmotnost dítěte se ročně zvětší asi o 2 až 3 kg. 

Šestileté dítě tedy měří přibližně 110 až 115 cm a váží asi 20 až 22 kg. 

V tomto období zároveň nedochází pouze к růstu dolních končetin, ale prodlužují 

se i horní končetiny, které se dosud opožďovaly. V pěti letech tady horní 

končetiny dosahují dvojnásobek délky, kterou měly při narození. Množství tuku 

zcela pochopitelně klesá při velké pohybové aktivitě dítěte, o které jsme již 

hovořili. Zrání dítěte je patrno na pokračující osifikaci kostry. 

Předškolní dítě má již také dokončeno prořezávání dočasného chrupu, 

který je při nástupu do první třídy základní školy zpravidla kompletní. 

Velmi zajímavým úkazem je u předškolního dítěte vývoj mozkové tkáně, 

která v době narození dítěte tvoří 17% celkové hmotnosti. Objem mozkové tkáně 

se do šesti let věku dítěte téměř zdvojnásobí a potom se její růst téměř zastavuje. 

Tělo dítěte se do dospělosti ještě dvakrát zvětší, ale mozková tkáň se již nemění. 

Schopnost pohybu a udržení rovnováhy je podmíněna i zvětšováním hmotnosti 

svalstva, svaly tvoří 35% celkové tělesné hmotnosti, tuk pouze 15 procent. 

Se zvětšující se tělesnou hmotností zvyšují svou činnost i vnitřní orgány. 

Nejlépe je to patrné na srdci, jehož hmotnost se v pěti letech zečtyřnásobí. Se 

zvyšujícím se výkonem srdce klesá počet tepů v šesti letech na 90-95 tepů za minutu. 

Stejně se zvětšuje i hmotnost plic a počet dechů se v pěti letech snižuje na 26 za 

minutu. V pozdějším předškolním věku již převažuje hrudní typ dýchání nad břišním, 

avšak při uvolněném postoji těchto dětí stále můžeme vidět vyklenuté bříško.10 

Shrnutí specifik v oblasti tělesného vývoje 

Věková skupina 3 až 5 let 

- zvýšený růst dolních končetin a s tím související změna tělesných proporcí 

- počínající velká pohyblivost po čtvrtém roce věku 

- schopnost pryžovitých pohybů v důsledku nedokončené osifikace kostry 

'PŘÍHODA V Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství. 1963, s. 215 
LISA, L , KŇOURKOVÁ, M. Vývoj dítěte a jeho úskalí. Praha : Avicenum, 1986, s. 169 -172 

18 



- rychlý tělesný vývoj včetně růstu do délky a přibývání hmotnosti 

Věková skupina 6 let 

- neustálá celková pohyblivost 

- stále ještě není dokončena osifikace kostry (schopnost pryžovitých pohybů) 

- proporce těla jsou ještě stále dětské, prodlužují se horní i dolní končetiny 

- šestileté dívky jsou anatomicky starší o jeden až dva roky než stejně staří 
chlapci 

- počátek vypadávání mléčného chrupu - počínající výměna za chrup stálý 

2.2.11 Motorika 

Vývoj motoriky postupuje současně s vyspíváním nervové soustavy a 

s praktickým cvičením pohybového ústrojí v běžných denních situacích. 

Pro předškolní věk je charakteristická velká pohyblivost, která se projevuje 

přirozenou potřebou dítěte být neustále v činnosti. Dítě si hraje celý den, jde 

z jedné práce do druhé, posedí sotva chvilku, i při jídle sebou vrtí, kope nohama 

a stále si hledá příležitost к nějaké tělesné aktivitě. 

Jiným charakteristickým rysem motoriky předškolního dítěte je rostoucí 

schopnost udržovat rovnováhu. Tříleté dítě dovede stát na jedné noze jen 

okamžik, avšak pětileté dítě již udrží rovnováhu na jedné noze po několik vteřin, 

šestileté dítě udrží stoj na jedné noze téměř libovolně dlouho, umí nést hrnek 

plný vody a nic nerozlije, bez problémů dovede chodit po kladině nebo po lavičce, 

v přírodě zvládne chůzi po kládě. Kolem pátého roku věku již mnohé děti začínají 

lyžovat a bruslit. 

Současně se schopností udržet rovnováhu, dochází také ke zdokonalování 

Pohybové koordinace, která se jeví jak v ovládání těla, tak i v jemných pohybech ruky. 

Tříleté dítě chodí i běhá po rovině stejně dobře jako po nerovném terénu a 

jen velmi zřídka upadne. Zvládá chůzi do schodů i se schodů bez držení, při 

stoupání střídá nohy, avšak při sestupování potřebuje oporu v madle a přiřazuje 

nohu к noze. 

Čtyřleté dítě již dobře utíká, skáče, dokáže lézt po žebříku a zvládne i 

seskok z nízké roviny, jakou je například lavička. Běhá lehce a rychle. 
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Tříleté dítě ještě vyhazuje nebo vrhá míč celým tělem a za účasti trupu. Po 

čtvrtém roce však již dítě dospívá к individualizaci ruky a především chlapci už 

začínají házet horním obloukem, podobně jako dospělí. Klouby ramenní a loketní 

jsou už dost volné, avšak pohyby ruky (podle zákonitosti cefalokaudálního 

postupu) nejsou ještě dokonale diferencovány, takže například chytání míče 

zdaleka ještě není tak jisté a obratné jako házení.11 

Ke konci třetího a na počátku čtvrtého roku věku má dítě stále ještě sklon 

к vertikálním pohybům a také к vertikálnímu uchopování předmětů. Avšak 

v pátém roce dochází к důležité změně, kdy dítě již uchopuje předměty 

úhlopříčně. Tato změna je důležitá, neboť dítě lépe vidí předmět, s nímž chce 

manipulovat. 

Přestože je čtyřleté dítě stále ještě značně nemotorné a dělá mnoho 

nadbytečných pohybů, dochází již po čtvrtém roce к větší motorické 

individualizaci, kdy začíná ubývat celkových tělesných pohybů a začíná se více 

uplatňovat drobnější svalstvo. Končetiny se postupně osamostatňují od 

současných pohybů celého těla a trupu, jedna končetina může konat pohyb bez 

druhé. Dítě tedy již po pátém roce zvládne i na jedné noze skákat (Příhoda, 

1963). 

Po pátém roce věku se začíná projevovat větší hybná ekonomie a také 

větší zručnost. Pětileté dítě zvládá poskoky na jedné noze, přelézání překážek, 

hází míčem bez zapojení trupu obouruč či jednou rukou. Při stoupání do schodů i 

se schodů střídá nohy a nepotřebuje již většinou oporu v madle. 

Pětileté a šestileté děti velmi dobře zvládají jízdu na koloběžce i na kole, 

v pátém a šestém roce věku mají děti tendenci pohyby přehánět vyhledáváním 

náročných a mnohdy i nebezpečných činností, jako je například lezení po 

stromech, po plotech, sjíždění prudkých kopců a další činnosti. 

Jedním z nejdůležitějších pohybů u všech živočichů je chůze. V období 

druhého dětství se chůze plně automatizuje, a tím také individualizuje. Způsob, 

jakým se chůze vyvíjí, je proto zvlášť důležitý, neboť se ustalují základní návyky 

chůze, které mohou být v dalším životě pro osobnost charakteristické. Bipedální 

11 KOCH. J„ MATĚJČEK, Z. Psychologie a pedagogika dítěte. Praht Státní zdravotnické nakla-
datelství, I960, s. 285 - 286 
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chůze se v ontogenezi objevuje mnohem později než chůze kvadrupedální a 

vyspívá až kolem sedmého roku. 

Tříleté dítě má ještě chůzi značně neohrabanou, kdy chodidla jsou 

postavena souběžně a dítě na ně plně našlapuje. Ramena nejsou zcela 

vzpřímena, bříško je vystrčené a dítě dělá četné souhyby pažemi a trupem, krok 

je dosud nestejné délky, tempo chůze se stále mění, nohy jsou v kolenou 

podlomené, trup není zcela vzpřímen. 

Čtyřleté dítě se již více přibližuje chůzi vyspělé, neboť dvojkrok se 

prodlužuje a je rovnoměrnější. Hybnost chůze je větší, neboť dítě nabývá větší 

jistoty, koordinace pohybů při chůzi se zdokonaluje. Opačné souhyby paží 

s dolními končetinami se vyskytují asi u poloviny dětí. Postavení chodidel je 

dosud paralelní, dítě stále našlapuje na celé chodidlo. 

Chůze pětiletého dítěte je již dokonalejší, nabývá větší elegance a 

úspornosti. Pohyby potřebné к chůzi se více individualizují a zlepšuje se jejich 

koordinace. Postava se při chůzi vzpřimuje, krok se prodlužuje. 

Chůze šestiletého dítěte se již v mnohém podobá chůzi dospělých, 

koordinace pohybů při chůzi se vyskytuje u většiny dětí, tendence při chůzi 

poskakovat, vybočovat či měnit směr je již pouze projev hravosti. V tomto období 

se vývoj chůze základně ukončuje, avšak v dalších ontogenetických obdobích se 

neustále upravuje její struktura a chůze nabývá podoby zcela individuální 

(Příhoda, 1963). 

Jemnější pohybové koordinace se vyvíjejí zvolna, jemné pohyby prstů a 

ruky se к větší obratnosti vyvíjejí teprve v šestém roce, což můžeme pozorovat 

například na uchopování tužky a jejím užívání, při navlékání korálků či manipulaci 

s drobnými předměty. Avšak ani u šestiletého dítěte dosud nejsou svaly pro 

jemnou koordinaci náležitě vyvinuty, neboť stále ještě není dokončena osifikace 

ruky, tedy přeměna chrupavky v kost.12 

Pohybová koordinace nebo-li hbitá a koordinovaná motorika nepochybně 

Přispívá ke zručnosti a samostatnosti dítěte, neboť je schopno konat i složité 

výkony při sebeobsluze, při samostatném svlékání či oblékání, při stolování, při 

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 
217-221 
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pracovních činnostech jako je například stříhání nůžkami. Zručnost dítěte se 

projevuje také v narůstající soběstačnosti. 

Čtyřleté dítě s dopomocí dospělého již zvládá oblékání a svlékání, umí si 

samo zapnout zip a knoflíky, zvládá samostatné použití toalety, umí si samo 

připravit zubní pastu na kartáček a čistit si zuby, umí se také koupat pod dozorem 

dospělého. Zvládá samostatné stolování a bez větších problémů umí používat 

příbor. Starší dítě již tyto činnosti zvládá samostatně včetně zavazování tkaniček 

u bot. Předškolní dítě velmi rádo pracuje s různými pracovními nástroji, kdy 

napodobuje činnosti dospělých, dětská hra se již blíží práci. 

Svoji zručnost dítě cvičí i v mnohých hrách spiskem, s kostkami či 

s plastelínou, zejména však při kreslení, kde se uplatní rychlý růst jeho 

rozumového pochopení světa. Tříleté dítě již napodobuje různý směr čáry -

vertikální, horizontální i kruhovou čáru. Zvládá i kresbu křížku. Pětileté dítě již 

nakreslí čtverec a šestileté i trojúhelník. Současně však také roste schopnost 

dítěte kresbou vyjádřit svoji vlastní představu. S rozvojem kreslení také souvisí 

stav koordinace rukou a očí a zároveň přiměřené obratnosti ruky, což je velmi 

důležité pro budoucí nácvik čtení a psaní v první třídě základní školy. 

V předškolním období také dochází к velmi důležitému vývojovému 

Pokroku, a tím je vyhranění dominance jedné ruky. Po třetím roce se obvykle 

ustaluje převaha pravé ruky a v kolektivu mateřské školy rychle ubývá 

„obourukých" dětí a přibývá praváků. Opoždění tohoto vývoje vede často 

к vážným obtížím ve složitějších manipulacích a později ve škole při psaní. 

Přiměřený rozvoj motoriky je velmi nutným a důležitým předpokladem 

nejen к uplatnění dítěte ve hře a v osvojování vyspělých návyků sebeobsluhy, ale 

je také zároveň předpokladem pro rozvoj vyšších rozumových schopností, neboť 

čím je dítě pohyblivější, tím má větší styk s okolím a tím také větší zásobu 

zkušeností a vědomostí si může opatřit (Matějček a Koch, 1960). 

Motoricky zdatné děti jsou aktivnější, sociálně vyspělejší, lépe spolupracují 

a v kolektivu jsou oblíbenější. Naopak dítě, které pro pohybovou nevyspělost 

nebo pro nějaký defekt nemůže dělat to co ostatní, bývá odstrkováno a 
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vyřazováno ze skupiny. Takové děti si už v předškolním věku začínají svá 
• 13 

omezení uvědomovat, takže vzniká nebezpečí pocitu méněcennosti. 

Shrnutí specifik v oblasti motoriky 

Věková skupina 3 až 5 let 

- potřeba být neustále v činnosti související s velkou pohybovou aktivitou 

- zdokonalování chůze vedoucí к větší hybnosti a koordinaci pohybů při chůzi 

- po třetím roce ustálení převahy pravé ruky 

- dosud rozvíjející se hrubá motorika je po pátém roce již zcela rozvinutá 

Věková skupina 6 let 

- základně ukončený vývoj chůze s projevy hravosti 

- schopnost libovolně dlouho udržet rovnováhu 

- postupné dokončování osifikace ruky na přelomu šestého a sedmého roku 

- rozvinutá jemná motorika s vyhraněním dominance jedné ruky 

- dokonale rozvinutá hrubá motorika 

2.2.III Vývoj řeči a verbálních schopností 

Předškolní věk je také dobou mohutného rozvoje řeči, v tomto období se 

řeč značně zdokonaluje, neboť základy mateřské řeči většina dětí zvládne do 

věku tří let. Ve vývoji jazyka po třetím roce je patrný zákon vývojové retardace, 

neboť se jedná již jen o rozšiřování slovníku zároveň se zpřesňováním významu 

jednotlivých slov. Současně také dochází ke zdokonalování mluvnického výrazu. 

Při tomto procesu si dítě jazyk osvojuje tvořivě, využívajíc především 

myšlenkových operací podle analogie. Vývoj řeči úzce souvisí i s intelektuálním 

rozvojem, neboť řeč je pro dítě jako nástroj výměny myšlenek a vývoj řeči 

dovoluje dítěti i růst poznatků o sobě a o okolním světě. Z hlediska rozvoje 

Poznávacích procesů je významnou složkou řečového vývoje egocentrická řeč, 

která není primárně určena jiné osobě a je spojena s myšlením. V průběhu vývoje 

dítěte později přechází na úroveň vnitřní řeči. 

13 KOCH. J„ MATĚJČEK, Z. Psychologie a pedagogika dítěte. Praha : Státní zdravotnické nakla-
datelství, 1960, s. 286 
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Pokrok myšlení je zcela jasně zřetelný v dětských dotazech, neboť prvním 

stupněm v otázkovém gradientu v období prvního dětství je orientace ve jménech 

předmětů otázkou: „Co je to ?" Ve druhém stádiu období prvního dětství se 

vyskytují otázky místní a časové: „Kdy a kde?". Pro druhé dětství je 

charakteristický vrcholný stupeň otázkového gradientu, projevujícího se otázkami: 

„Proč a jak?" Pro myšlení tohoto dítěte je charakteristické pátrání po příčině a po 

metodě zhotovování věcí.14 

V dětských dotazech se také odráží touha dítěte po komunikaci 

s dospělým. Dítě má od přírody velkou touhu poznávat, objevuje se také celý 

rejstřík nových možností a dítě se stává až nápadně řečným. Mluví o všem 

možném, bohatě komentuje všechny svoje činnosti, vede dlouhé monology a 

samo sobě vypravuje pohádky. Velký zájem má především o mluvenou řeč. 

Vydrží také už delší dobu poslouchat krátké pohádky a povídky a také v tomto 

věku již obvykle umí jednoduché říkanky. 

Rozvoj řeči souvisí s vnímáním, představami a myšlením dítěte. 

Předškolní dítě přejímá z řeči dospělých prostou nápodobou mnoho slov, kterým 

však ještě nerozumí, jeho slovní zásoba neodpovídá jeho vědomostem - teprve 

životními zkušenostmi se z mnoha jeho slov stávají pojmy. I v rozvíjení řeči je 

důležitý názorný příklad a možnost získávání praktických zkušeností. 

Výslovnost tříletého dítěte je většinou ještě velmi nedokonalá, mnohé 

hlásky dítě nahrazuje jinými nebo je vyslovuje nepřesně. Slovní zásoba je asi 

kolem 700 slov, dítě již zpravidla zná celé své jméno a umí na dotaz udat i 

Pohlaví. Umí se ptát a odpovědět na otázky a umí také vyjádřit svá přání. Dovede 

sdělovat svoje bezprostřední poznatky a zkušenosti. Existuje však také určité 

Procento tříletých dětí, u nichž se řeč teprve začíná rozvíjet, výslovnost je velmi 

neobratná a také těžko srozumitelná. 

V těchto případech se většinou jedná o opožděný vývoj řeči, který se však 

Postupným dozráváním psychických funkcí, nebo-li postupným dozráváním 

centrální nervové soustavy dítěte postupně srovnává a řeč se časem dostává na 

úroveň vrstevníků. Nejčastější příčinou opožděného vývoje řeči, se kterou se 

může učitelka v mateřské škole setkat, bývá nedostatek mluvního kontaktu a také 

14 PŘÍHODA V Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963, s. 
237,246 
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opoždění ve vývoji řeči v důsledku některé z forem lehké mozkové dysfunkce 

(Mertin, Gillernová, 2003). 

Po čtvrtém roce se slovní zásoba už spontánně zvětšuje, ustaluje se 

výslovnost řady hlásek a dítě se také aktivně začíná zajímat o zpěv. V tomto 

období je dítě vybaveno slovní zásobou až 1200 slov, mluví ve víceslovných 

větách, zpřesňuje se gramatická stavba věty ve skloňování podstatných jmen a 

časování sloves, více se uplatňují přídavná jména a předložky. Dítě se také 

zajímá o praktické souvislosti denního života, jakými jsou časově prostorové 

vztahy. Vytváří se také početní představy. 

Pětileté dítě má již aktivní slovní zásobu více než 2000 slov a umí dobře 

mluvit o základních praktických zkušenostech v rámci sociálního prostředí, ve 

kterém žije. Užívá víceslovné věty a začíná projevovat zájem o psaný projev řeči 

(Mertin, Gillernová, 2003). 

Období kolem šestého roku věku dítěte se vyznačuje stabilizací mluvního 

vývoje, a to jak po stránce formální diferenciace, tak i po stránce obsahové. 

Šestileté dítě se již umí za všech okolností správně domluvit. Aktivní slovní 

zásoba v šesti letech dosahuje až 2500 slov a dítěti umožňuje přiměřenou 

verbální komunikaci, která by měla být v souladu i se sociálním chováním dítěte. 

V tomto období je již dítě připraveno к nástupu školní docházky, neboť vyspělost 

řečového chování je také jednou z podmínek školní zralosti. 

Za důležitý pokrok dítěte v předškolním období lze však také považovat to, 

že dítě nerozšiřuje pouze svou slovní zásobu a znalost gramatických pravidel, ale 

začíná také účinně užívat řeči к regulaci svého chování. Tříleté dítě řídí svoje 

chování podle slovní instrukce, zprvu tak, že ji nahlas opakuje. Později, mezi 

čtvrtým a pátým rokem, řídí svoje chování už bez hlasitého vyjadřování svých 

záměrů. V tomto případě hovoříme o regulační funkci řeči. Dítě také již dokáže 

jednoduchým způsobem vyjadřovat svoje pocity a prožitky, což je součástí 

expresivní složky řeči. 

V předškolním období v dětské řeči převládá komunikativní a kognitivní 

složka řeči, což znamená, že řeč je pro dítě především prostředkem к dorozumívání 
a jejím prostřednictvím získávání nových poznatků a zkušeností.15 

MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 14 
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Shrnutí specifik v oblasti řeči 

Věková skupina 3 až 5 let 

- velký rozvoj řeči v souvislosti s rozšiřováním slovníku 

- nedokonalá výslovnost 

- řeč jako prostředek к dorozumívání a získávání nových poznatků 

- nepřesná gramatická stavba věty 

Věková skupina 6 let 

- stabilizace mluvního vývoje 

- schopnost správně se domluvit za všech okolností 

- přiměřená verbální komunikace v souladu se sociálním chováním dítěte 

- řeč dítě užívá také к regulaci svého chování 

- převládání komunikativní a kognitivní složky řeči 

2.2.IV Kognitivní vývoj 

Poznávání dítěte předškolního věku je charakteristické zaměřováním se 

především na nejb.ižší svět a pravidla, která v něm platí. Přibližně ve věku kolem 

čtyřech let se vývoj inteligence dítěte dostává z úrovně předpojmové (symbol,cke) 

na vyšší úroveň názorového (intuitivního) myšlení. Vágnerová uvádí, že P.aget 

(1970) takto nazval typický způsob uvažování předškolních dětí.16 Podle 

Vágnerové je názorové myšlení málo flexibilní, nepřesné a prelogické, coz 

znamená, že nerespektuje plně zákony logiky. 

Typickým znakem dětského myšlení je jeho útržkovitost, nekoordinovanost 

a nepropojenost, chybí mu komplexní přístup. Myšlení předškoláka je rigidní, 

nepohyblivé a nevratné.17 

Psychologové Langmeier a Krejčířová o myšlení předškolního dítěte 

hovoří jako o stádiu předpojmovém (symbolickém), tedy stádiu, kdy dítě ješte 

užívalo slov nebo jiných symbolů jako předpojmů - napůl ještě vázaných na 

individuální předměty, napůl již směřujících к obecnosti. Toto stádium pravé 

kolem čtvrtého roku života dítěte přechází na vyšší úroveň názorového 

^VÁGNEROVÁ, M. Vývojové psychologie. Praha : Portál 2 0 0 0 . s. 102, 107 
VÁGNEROVA, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. W 
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(intuitivního) myšlení, kdy dítě již uvažuje v celostních pojmech, které vznikají na 

základě vystižení podstatných podobností. Usuzování je však zatím vázáno na 

vnímané či představované - dítě se vždy zaměřuje na to, co vidí či vidělo, i když 

to už rozčleňuje. Ve své podstatě se dá mluvit o „rozčleněném názoru" proti 
V ^ G 

jednoduchému názoru v předešlé předpojmové etape. 

Podle Langmaiera a Krejčířové je pokrok v myšlení dítěte, které přešlo ze 

symbolické etapy do fáze názorového myšlení nesporný, avšak stále jsou zřejmá 

omezení, jež zatím dítěti nedovolují myslet skutečně logicky po krocích, které 

mohou být v mysli opakovány a současně porovnávány. Dítě sice umí vyvozovat 

závěry, jako například usuzovat, čeho je méně a čeho je více, avšak tyto úsudky 

jsou zcela závislé na názoru - zpravidla na vizuálním tvaru. Myšlení dítěte tedy 

dosud nepostupuje podle logických operací, je stále ještě prelogické, 

predoperační. Predoperační myšlení je ještě zatím vázáno na vlastní činnost 

dítěte a je tedy v tomto smyslu egocentrické, antropomorfistické, magické a 

artificialistické.19 

Psychologové Mertin a Gillernová hovoří o plném rozvinutí názorového 

intuitivního myšlení právě v předškolním období, které je typické pro 

Predoperační stadium. Podle těchto autorů je predoperační stádium věkově 

umístitelné přibližně mezi čtvrtým a sedmým až osmým rokem věku dítěte. Je to 

období, kdy dítě je plně myšlenkově vázáno na to, co právě nazírá. Je to cesta 

od individuálních předmětů a jejich vnímání к postupnému zobecňování. Dítě 

začíná uvažovat v pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných 

Podobností. Myšlení je dosud těsně vázáno na vnímané nebo představované. 

Dítě se zaměřuje na to, co vidělo nebo vidí, ale už to dokáže jednoduchým 

způsobem rozčleňovat. Myšlení předškoláka je dosud prelogické, predoperační, 

nepostupuje podle logických operací, je stále vázáno na konkrétní činnosti a 

aktivitu dítěte.20 

Charakteristické znaky názorového myšlení předškolního dítěte lze 

tedy vyjádřit následujícími pojmy: 

19 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 90 
20 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 90 - 91 

MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003 
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a) egocentrismus 

Podle Vágnerové egocentrismus znamená ulpívání na subjektivním 

pohledu a tendence zkreslovat úsudky na základě subjektivních preferencí. 

V důsledku toho dochází к nepřesnostem v poznávání.21 

Příhoda hovoří o egocentrismu jako o dětském chápání světa kolem sebe, 

které je důsledkem dětského synkretismu a konkrétního nazírání. Příhoda uvádí, 

že dítě žijící pouze v malém okruhu lidí a věcí, který se postupně rozšiřuje, chápe 

tyto konkrétní vztahy pouze subjektivně ze své strany, jako by se domnívalo, že 

všechno existuje pouze pro ně a kvůli němu. Je středem té malé společnosti a 

toho malého prostoru.22 

Říčan konstatuje, že kognitivní egocentrismus je jedním z nedostatků 

dětského myšlení. Říčan jako příklad egocentrismu uvádí, že předškolní dítě 

ještě nechápe, že druzí lidé mají své vlastní hledisko, odlišné od jeho hlediska. 

Když nám předškolák něco vypráví, předpokládá automaticky, že víme všechno, 

co ví on. Když s tímto dítětem hrajeme nějakou hru, ono předpokládá s naprostou 

samozřejmostí, že uznáváme stejná pravidla. Co se neshoduje s jeho názorem, 

to často prostě neslyší.23 

Langmeier nám ukazuje jako pěkný příklad projevu dětského egocentrismu 

malé čtyřleté dítě, které si zakrývá oči, aby ho druzí neviděli.24 

Mertin a Gillernová soudí, že právě proto, že je předškolní dítě 

egocentrické, chybí mu odlišení mezi psychologickou realitou dítěte a objektivním 

světem reality. Dítě je středem vlastního světa představ a myšlenek a jen 

s obtížemi zaujímá hledisko jiné osoby. Je přesvědčeno, že i ostatní sdílejí jeho 

úhel nazírání. Právě kontakt s vrstevníky umožňuje postupnou korekci tohoto 

zkreslení.25 

b) antropomorfismus, animismus a artificialismus 

Vágnerová uvádí, že v předškolním věku je pro citovou a rozumovou 

rovnováhu nezbytná fantazie, která má harmonizující význam. Dítě má potřebu 

- VÁGNEROVÁ M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 102 
23 PŘÍHODA, V Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 74 
24 ŘÍČAN, p'. Cesta životem. Prah : Panorama, 1990, s. 134 -135 
25 LANGMEIER J KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada, Publishing, 2006. s. 92 
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alespoň občas přizpůsobovat realitu svým potřebám a interpretovat ji bez ohledu 

na objektivní skutečnost. Pomocí fantazie se dítě vyrovnává s tlakem reality a 

s nedostatky vlastního myšlení a zkušeností. Dětská fantazie se projevuje také 

antropomorfismem, animismem a arteficialismem. Tato tendence, která je podle 

Vágnerové dalším z projevů poznávacího egocentrismu předškolního dítěte, 

usnadňuje předškolákovi orientaci. Dítě světu lépe rozumí, když mu přičítá 

vlastnosti živých bytostí, případně vlastnosti lidské. 

Podle Vágnerové antropomorfismus znamená, že dítě předměty polidšťuje 

a jako příklad uvádí: sluníčko se směje; utrhnutí kytičku bolí. 

Arteficialistický pohled podle Vágnerové vysvětluje vnější svět jednoduše -

někdo (nějaký člověk) jej udělal; někdo dal měsíc a slunce na oblohu, někdo napustil 

vodu do rybníka a někdo na něm udělal do rána led apod.(Langmeier, 1991). 

Animismus znamená, že dítě si vysvětluje různé dění, jako je fyzikální 

pohyb a proměny, svou vlastní činností. Dítě se domnívá, že tyto děje také sledují 

nějaký cíl a jsou nějakým způsobem motivovány (Piaget, 1966). Jako příklady 

Vágnerová uvádí - sluníčko jde po obloze nebo řeka utíká přes kameny do moře 

(Steinberg a Belsky, 1991).26 

Matějček a Koch konstatují, že myšlení a fantazie předškolního dítěte se 

vzájemně prolínají a dítě ještě nijak přesně nerozlišuje mezi skutečností a 

vlastními fantazijními výtvory. Usuzování je proto nespolehlivé. Předškolnímu 

dítěti je ještě příliš vzdálený pojem příčiny a následku. Spíš uvažuje o účelu a 

jeho otázka „proč" častěji znamená „nač to je а к čemu to je?" Příčiny nějakého 

zjevu dítě pochopí pouze tehdy, jsou-li opravdu zjevné, jako například, že míč se 

Pohybuje, když se do něj kopne, nebo že bonbónů v krabici ubývá, když je 

ubíráme. Jinak si příčinné vztahy vysvětlí jednoduše analogií podle svých 

vlastních činností. Věci z vlastního rozhodnutí něco dělají zrovna tak, jako ono 

dítě samo ze svého rozhodnutí něco dělá. Svět je oživen a věci mají podobné 

vlastnosti jako lidé. Tento antropomorfní způsob myšlení podle Matějčka vrcholí 

kolem čtvrtého roku. V pozdějším věku, jak dítě lépe poznává přírodu a její 
27 

zákonitosti, ujasňuje si postupně i pojmy příčiny a následku. 

„VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Portál, Praha 2000, s. 107 
MATĚJČEK, Z., KOCH, J. Psychologie a pedagogika dítěte. Praha : Státní zdravotnické nakla-
datelství, 1960. s. 291, 293 
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Říčan mluví o dětském myšlení jako o antropomorfistickém a nabízí také 

mimo jiné původ tohoto pojmu: řecky anthropos = člověk; morfé = podoba. Uvádí, 

že dítě připodobňuje člověku neživé věci, stromy, zvířata, hvězdy a jiné a zároveň 

předpokládá, že tyto věci myslí, cítí, hněvají se, jedí. Zároveň také upozorňuje na 

skutečnost, že není vždycky jasné, co už je jenom hra a co je ještě míněno zcela 

vážně. Jako příklad uvádí: Maminka „vaří autu benzín"; slunce svítí, protože je 

hodné a mrak chce postrašit lidi. Podle Říčana je dětskému myšlení blízký mýtus, 
28 

dítě má sklon chápat vznik světa jako stvoření, tedy „někdo to musel udělat." 

Příhoda hovoří o antropomorfismu tehdy, když předměty nepřijímají pouze 

známky života a lidské vlastnosti, nýbrž jsou ztotožněny s člověkem vůbec. Dítě 

si hraje ve fantastické hře s věcmi jako s lidmi. Antropomorfismus podle autora již 

předpokládá pokročilejší diferenciaci rozlišení mezi věcí a člověkem, takže se 

vyskytuje ve vlastním smyslu až u starších dětí. Jako příklad antropomorfismu 

Příhoda uvádí úplné pohroužení dětí do děje i do životnosti osob v loutkovém 

divadle. Autor také podotýká, že tento znak primitivní duševnosti v sobě mají 

všechny mýty. 

Zároveň ale také Příhoda zmiňuje a zpochybňuje Piagetovu uměle 

konstruovanou teorii dětského animismu. V souvislosti s touto teorií autor 

Popisuje Piagetův experiment s dětmi od 5 do 10 let, kdy se jich experimentátor 

tázal, odkud pochází sen, kde je umístěn a čím sníme. Podle Příhody Piaget 

dospěl к závěru, že sen je pro děti toho věku něčím vnějším, že je vázán 

к věcem, o nichž sní a na základě toho nerozeznávají mezi myšlenkami a věcmi. 

Dalšími dotazy o slunci, o hvězdách, o dešti atd., podle Příhody Piaget dospěl 

к závěru, že dítě je ve stádiu animismu, neboť se domnívá, že slunce jde po 

obloze o své vůli a je proto tak veliké, protože vyrostlo. A když dítě prohlásí, že 
29 

-někdo" slunce udělal, jedná se prý o artificialismus. 
c) magičnost 

Podle Vágnerové magičnost znamená tendenci dítěte pomáhat si při 

interpretaci dění v reálném světě fantazií, a tak jeho poznání zkreslovat. 

Předškolní dítě nedělá velký rozdíl mezi skutečností a fantazií.30 

и p- Cesia životem. Praha : Panorama, 1990. s. 135 
3o pŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Prah : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 75 - 76 
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Langmeier a Krejčířová popisují magičnost jako jeden z charakteristických 

znaků myšlení předškolního dítěte, kdy toto myšlení dovoluje dítěti měnit fakta 

podle vlastního přání. Autoři také podotýkají, že magické myšlení však 

neznamená, že by dítě ve skutečnosti nerozlišovalo vlastní fantazii od reality. I 

malé tříleté dítě již ví, že věci imaginární mají jiné vlastnosti než věci skutečné. 

Jako příklad magického myšlení autoři uvádějí experiment, kdy byly předškolní 

děti požádány o to, aby si představily v prázdné krabici panenku nebo strašidlo. 

Když měly děti strčit do krabice svůj prst, v případě strašidla to činily velmi 

neochotně, jako by věřily, že obsah krabice se jejich fantazií mohl opravdu 

změnit. Autoři zároveň upozorňují na skutečnost, že výsledky tohoto a jemu 

podobných experimentů odpovídají Piagetově pojetí magického myšlení 

předškolních dětí a bývají považovány za projev nedostatečného rozlišení 

fantazie a skutečnosti.31 

Matějček a Koch uvádějí, že na základě vzájemného prolínání myšlení a 

fantazie, a v důsledku toho dětské nepřesnosti v rozlišování mezi skutečností a 

fantazií, děti v předškolním věku někdy až silně přehánějí svoje zážitky, vytahují 

se, bájí a vplétají pohádkové motivy nebo vlastní fantasijní výtvory nejen do 

svých her, ale také do svých vyprávění. Autoři také upozorňují na to, že v bájivé 

fantazii dítěte však ještě většinou není úmyslu klamat a podvádět. Spatřujeme 

v ní přirozený projev nevyspělé a nezralé mentality dítěte a jakýsi předstupeň na 

cestě к lepšímu pochopení skutečnosti.32 

Mertin a Gillernová charakterizují magičnost jako fantazijní přístup, kdy vliv 

fantazie převládá nad respektováním logických skutečností.33 

Příhoda hovoří v souvislosti s pojmem magičnost o tzv. dětské magii, tento 

termín však zároveň zpochybňuje, neboť uvádí, že se vesměs jedná o jevy, které 

jsou zvykové a v případě dětí se jedná o vliv pověrčivého prostředí, ve kterém 

jsou magické projevy odkoukány. Podle Příhody, na základě četných potvrzených 

záznamů o dětském chování, zůstává faktem, že dětské chování je nerozlíšené 

vzhledem к uvědomování si podstatných rozdílů mezi věcmi a živými bytostmi. 

Nejedná se tedy o reálné ztotožnění živého s neživým, ale jde pouze o to, že dítě 

! l LANGMEIER J KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 92 
MATĚJČEK,'Z.',' KOCH, J. Psychologie a pedagogika dítěte. Praha : Státní zdravotnické nakla-

33 MERTIN,' V.9GILLE2RNO\?Á, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 14 
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fiktivně zachází s věcmi, jako by byly živé. A Příhoda dodává, že toto dětské 

nazírání je dynamické, protože předměty se neustále mění, zároveň je spojeno 

s hlavním zaměstnáním dítěte, což je experimentace a později hra.34 

Říčan charakterizuje magičnost jako další z nerealistických rysů dětského 

myšlení. Autor uvádí, že předškolní dítě se domnívá, že jeho slovo či představa 

má jakousi výkonnou moc, je samo к sobě hodně vnímavé a to má například za 

následek, že dostatečně neodlišuje čin a přání. Co si přeje, to se potom stane -
* 35 

mívá silný pocit viny nebo naopak vítězný pocit úspěšného kouzelníka. 

d) absolutismus 

Podle Vágnerové je absolutismus dalším znakem dětského názorového 

myšlení a znamená přesvědčení, že každé poznání musí mít definitivní a 

jednoznačnou platnost. Vágnerová zároveň konstatuje, že tato tendence je jedním 

z projevů dětské potřeby jistoty. Jako příklad absolutismu Vágnerová popisuje reakci 

Předškoláka na reklamu vychvalující jednu zubní pastu jako nejlepší. Chlapec ji odmítl 

s tím, že nejlepší je jiná, protože to tak říkali minule (Strašíková, 1999).36 

ej prezentismus a topismus 

Také v chápání časoprostorových vztahů se odráží egocentrická 

Perspektiva dětského vnímání. Podle Vágnerové má předškolní dítě tendenci 

Přeceňovat velikost nejbližších objektů, neboť se mu zdají velké a zároveň 

podceňovat vzdálenější objekty, protože je vidí malé. Dítě objekty hodnotí podle 

toho, jak je vnímá, tedy jak se mu jeví. Neumí ještě dobře odhadnout prostorové 

vztahy, avšak zvládá již diferenciaci polohy nahoře a dole. Rozlišení polohy 

vpravo a vlevo však ale zatím neumí, neboť к takové diferenciaci dosud 

nedozrálo. 

Čas dítě měří prostřednictvím určitých událostí a opakujících se jevů, 

Především pokud jsou nějak významné. Ve vnímání času se také projevuje 

koncentrace dítěte na přítomnost, nebo-li prezentismus, tedy další 
z charakteristických znaků dětského vnímání. Časové pojmy, jako je budoucnost 

r5 PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Prah : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 77 
36 ŘÍČAN, P. Cesta životem. Praha : Panorama, 1990. s. 135 
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či minulost, nemají v tomto věku přesnější obsah. Pro dítě je významná 

přítomnost, neboť je vázané na aktuálně vnímané dění, což zároveň také přispívá 

к subjektivnímu zkreslení představy o jeho trvání, čas pro dítě není důležitý.37 

Příhoda charakterizuje prezentismus jako dětskou vlastnost, která 

vyjadřuje chápání světa pouze vdaném okamžiku. Pochopení světa 

předškolákem nemá žádný vztah ani к minulosti ani к budoucnosti. Časové 

vztahy jako například - ráno, odpoledne včera, zítra, sobota a neděle, předškolní 

dítě ještě dlouho nechápe, neboť žije přítomností. 

Topismus podle Příhody vyjadřuje konkrétní chápání prostorové. Pro 

předškoláka existují pouze prostory, ve kterých žije, jedná, pohybuje se. Příhoda 

dodává, že pedopsychologové tyto prostory označují jako akční. Příhoda nám také 

Připomíná teorii vyslovenou W. Sternem, podle které úplně první prostor získává dítě 

ústy. Stern tento prostor nazývá praprostorem. Teprve poté se začíná vytvářet 

komplex blízkého, úchopného prostoru, který je již na dosah dětské manipulace. 

V další etapě již dítě dosahuje vzdáleného prostoru zrakového - tam, kam až 

dohlédne. Příhoda к této teorii dodává, že Stemovo rozlišení je velmi zjednodušené, 

avšak autor teorie vcelku správně pojímá postupnou prostorovou diferenciaci, pokud 

jde o přímou vázanost dětského chování na přítomný prostor. Podle Příhody dítě 

dosud neumí dostatečně analyzovat místo a měřítkem největší velikosti jsou mu 

nejbližší a tedy i největší objekty. 

Ü konkretismus 

Příhoda konkretismus charakterizuje jako předmětné a emoční nazírání a 

myšlení, které vychází ze synkretického nazírání dítěte předškolního věku. Je to 

vlastnost, která je u dětí obecně rozšířena. Příhoda popisuje konkretismus jako 

splynutí myšlenky dítěte s věcí v neodlišnou jednotu. Dítě vidí každý předmět 

v takovém celkovém útvaru, v jakém jej nazíralo. Jako příklad konkrétního 

myšlení autor uvádí otce, který se přestrojí a dítě jej nepozná ani podle postavy, 

ani podle hlasu nebo jiných známek osobnosti, neboť neumí provést analýzu těch 

vlastností z celku. Příhoda zároveň dodává, že konkretismus je charakteristikem 

Primitivní mentality a projevuje se velmi zřetelně i v jazyku. Jako příklad autor 

37 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 111 -112 
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uvádí jazyk některých primitivních národů, kdy má například sedící člověk jiný 

název než člověk stojící.38 

Vnímání (percepce) se v předškolním věku již jen zdokonaluje a zjemňuje. 

Toto zdokonalování je však závislé na rozvíjení ostatních vývojových složek, jako 

je například pohybový rozvoj, neboť s přibývající pohyblivostí a pohybovou 

jistotou dítěte přibývá zároveň i příležitosti ke smyslovým reakcím, neboť 

předškolní dítě na základě své přirozené zvědavosti aktivně zkoumá své okolí, 

utíká se podívat na zajímavé věci a jevy, dotýká se jich a ohmatává je, zkoumá, 

pozoruje a poslouchá atd. Vnímání je úzce spjato s myšlením, čím více toho dítě 

o věcech ví, tím lépe je vnímá a rozlišuje jejich vlastnosti. Se zdokonalováním 

vnímání získává zase nové a dokonalejší vědomosti o věcech kolem a stává se 

zkušenějším a vzdělanějším. 

Předškolák vnímá převážně globálně, to znamená, že vnímá celek a 

nerozlišuje jeho části, к postupnému rozlišování částí či detailů dítě dospívá 

pouze pozvolna a postupně. 

Matějček jako příklad globálního vnímání uvádí, že předškolní dítě pozná 

Psa, ale už ho nedovede popsat. Pamatuje si pouze nějaký výrazný a nápadný 
39 

znak, například tlamu nebo ocas. 

Pochod postupného pročleňování celků můžeme velmi dobře pozorovat na 

spontánních výtvarných výtvorech předškolních dětí. Po čtvrtém roce věku už 

začíná být zřetelná určitá forma, například lidská postava, která má v tomto věku 

Podobu hlavonožce. V pátém roce již přibývá mnoho nových detailů v obličeji a 

Proporcích postavy a v šestém roce je již postava oblečena, hlavu s trupem 

spojuje krk, na rukou jsou prsty a poměr jednotlivých částí těla se přibližuje 
skutečnosti. 

Postupující diferenciace celků je patrná i na vnímání sluchovém a 

zrakovém. Předškolní dítě s postupujícím věkem rozlišuje například všechny 

základní barvy a posléze i jejich odstíny, rozlišuje různé tvary i tělesa, na obrázku 

si všímá detailů a drobných nesrovnalostí, rozebírá děj pohádky či příběhu. 

PŘÍHODA ,V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 
39.?2-74 
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Postupující schopnost sluchového vnímání je patrná například 

v dokonalejším rozlišování tónů, dítě s postupujícím věkem už správně rozliší 

melodii falešnou od melodie zahrané správně. Zjemnělé sluchové vnímání lze 

zachytit i v řeči dítěte, v jeho přesnější artikulaci jednotlivých hlásek nebo při 

napodobování hlasu či způsobu vyjadřování nějakých osob. Předškolák už je 

schopen si z větných celků vydělit jednotlivá slova. 

Při slovních hříčkách umí vydělit slabiku či hlásku ve slově ať už na 

začátku, na konci či uprostřed slova, umí také již slovo rozložit na slabiky. 

Mertin a Gillernová hovoří o tom, že vnímání (percepce) předškolního 

dítěte je globální, dítě vnímá celek jako souhrn jednotlivostí, kde není zatím 

schopno rozlišovat základní vztahy. Dítě vnímá nějaký výrazný detail nebo pouze 

nějakou nápadnou část celku, která upoutá jeho pozornost, případně má vztah 

к jeho aktuálnímu zájmu nebo potřebě. Jako příklad autoři uvádějí malé dítě 

Pojídající zmrzlinu na obsahově rozsáhlém obrázku. Předškoláka upoutá pouze 

ta zmrzlina, na kterou má také chuť. Vnímání prostoru a časových úseků je 

dosud nepřesné, vnímání času umí posoudit pouze ve vztahu ke konkrétní 

činnosti, například: „Ještě se třikrát vyspím a pojedu к babičce".40 

Vágnerová konstatuje, že vnímání předškolních dětí je charakteristické 

neschopností aktivní explorace, což znamená systematické prohlížení jedné části 

Po druhé. Autorka dále uvádí, že předškolní dítě ještě neumí vnímat celek jako 

soubor detailů a nediferencuje příliš ani základní vztahy mezi nimi. Dítě obrazec 

neanalyzuje na části a není ani schopné syntézy, která by respektovala vztahy 

mezi těmito detaily. Autorka také poukazuje na dětskou tendenci preferovat 

nápadné vlastnosti objektu, jako je například křiklavá barva a přednostně vnímat 

Podněty, které jsou pro dítě nějak atraktivní a mají případně význam pro 

uspokojení jeho momentální potřeby. Předškolák tedy vnímá objekt buď globálně 

a nevšímá si jeho detailů, nebo je schopen se zaměřit pouze na zajímavý detail a 

nevnímá či nebere v úvahu žádnou další vlastnost. 

Jiným příkladem nezralosti uvažování předškolního dítěte je podle 

Vágnerové tendence měnit zcela volně kritérium klasifikace, kdy nám autorka 

jako příklad předkládá hru dítěte předškolního věku, které třídí kostky podle tvaru 
a najednou je začne rozdělovat podle barvy. Vágnerová zároveň к tomuto 

40 MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 12 
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príkladu dětského uvažování dodává, že L. Vygotský (1971) nazval tento styl 

uvažování řetězovým pojetím 41 

Projevem nezralosti usuzování předškolního dítěte je tedy neschopnost 

uvažovat komplexněji, brát v úvahu i jiné možnosti pohledu na posuzovaný 

objekt. Jiným projevem nezralosti uvažování předškolního dítěte je ulpívání na 

jedné vlastnosti či jednom stavu posuzovaného objektu, který dítě považuje za 

podstatný a definitivní znak. 

Příhoda o dětském usuzování říká, že úsudky založené na souzení dítě 

čerpá především z vlastní zkušenosti. Podle Příhody mají tyto úsudky povahu 

transduktivní. Příhoda zároveň upozorňuje na teorii W. Sterna, která hovoří 

o transdukci jako o způsobu uvažování, kdy se v případě dětského usuzování 

jedná o převod z částečného soudu na jiný, který je opět částečný. Jako příklad 

uvádí - vrabec má křídla, dvě nohy a zobák; slepice, husa, kachna a labuť mají 

tytéž nápadné znaky. 

Tím dítě dospívá к úsudku, že jsou všechna ta zvířata ptáci. Z tohoto 

úsudku dítě dospívá к dalšímu úsudku - vrabec má křídla, jimiž lítá; husa, 

kachna i labuť mají křídla a také poletují. Z tohoto poznání dítě vydedukuje, že 

létají také jiní ptáci jako je třeba vrána a dospěje к úsudku, že všichni ptáci létají. 

Příhoda nám tímto naznačuje, že úsudek dítěte je vždy neúplný, neboť má 

nedokonalé zkušenosti, takže jeho generalizace jsou z hlediska logiky ukvapené. 

Dítěti postačují takové úsudky, které se mu osvědčují v praxi, což znamená, 

že je tvoří téměř vždy pouze intuitivně, za vcítění do situace, jejíž analýzu 

v Podstatné složky ještě není schopno vytvořit. Smysl nové situace se dítě snaží 

Pochopit ze srovnávání s jinými situacemi, které vypadaly stejně nebo podobně.42 

Vágnerová к pojmu transdukce dodává, že Piaget nazývá transdukci 

takový způsob uvažování, když příčiny a následky jsou zpřeházeny a jednotlivé 

nezávislé události jsou kauzálně spojovány, přestože mezi nimi není vůbec žádný 

vztah. Autorka jako příklad transdukce uvádí příhodu, kdy dítě jelo na návštěvu 

к babičce v době, kdy pršelo. Dítě z toho usoudilo, že vždycky, když pojede 

к babičce, tak bude pršet.43 

« VÁGNEROVA, M. Vývojová psychologie. Prah : Portál, 200(1 s. 104 
PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 

43 245 - 246 ' 
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 106 

36 



Chápání počtu nebo-li množství znamená pro předškolní dítě důležitou 

informaci o světě. V mladším předškolním věku se nejprve jedná o percepční 

odhad počtu předmětů, který však dítě nemůže používat ke zjišťování většího 

počtu než čtyři objekty. Později na tento percepční odhad navazuje počítání 

objektů. Předškolní dítě se naučí chápat počet jako jedno zmožných 

klasifikačních kritérií, kdy je ovšem pochopení významu takovéhoto způsobu 

hodnocení ve značné míře stimulováno sociokulturně, to znamená, jak se dítě 

s tímto způsobem hodnocení setkává - například jak někdo něco počítá. Již 

mladší předškolní dítě zná názvy čísel, ale chybí mu porozumění podstatě 

číselného pojmu. Podle Vágnerové je i počítání ovlivněno fenomenismem, což 

znamená vázaností na aktuální stav situace. 

Autorka také dodává, že v předškolním věku má počítání všechny znaky 

názorného, intuitivního myšlení, které je vázáno na jeden konkrétní aspekt 

situace. Jako příklad uvádí rozdělování určitého počtu korálků rozdílných barev 

na dva stejné díly, kdy předškolní dítě upřednostní před počtem barvu korálků, 

která je pro ně nápadnější. Děti 4 až 5leté již jsou schopny zvládat uspořádání 

Pořadí objektů (kdo je první, poslední, hned za prvním), umí již chápat pojmy 

méně a více a také již celkem snadno pochopí, že číslo, které je v číselné řadě 

dříve, tak je menší než to, které následuje později.44 

Langmeier a Krejčířová konstatují, že již dítě před pátým rokem věku si 

osvojuje početní řadu asi až do deseti a umí přiřazovat názvy čísel к počítaným 

objektům. V tomto věku už také zvládá základ pojetí počtu (počet je určen 

Posledním číslem, к němuž při počítání došlo). Šestileté dítě zcela správně určí 

Počet předmětů v rozsahu asi do 10 prvků, ovšem potřebuje názorný materiál.45 

Představy předškoláka jsou barvité a bohaté, mezery mezi vnímanými jevy 
č i jednotlivými detaily jsou doplňovány velmi často dětskou konfabulací, což jsou 
ve skutečnosti smyšlenky, o kterých jsou děti přesvědčeny, že jsou pravdivé. 

Konfabulace úzce souvisí s dětskou fantazií, kdy dítě kombinuje reálné 

vzpomínky s fantazijními představami tak, aby realita pro ně byla srozumitelná a 

Přijatelná. Tento proces je ovlivněn jednak nezralosti psychických funkcí 

4 j VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 112 -113 
LANGMEIER, J„ KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 89 
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dětského organismu, dále jej ovlivňují aktuální potřeby dítěte a v neposlední řadě 

se do procesu konfabulace promítá také citové ladění dítěte. 

Fantazie má v předškolním věku harmonizující význam, neboť napomáhá 

udržet citovou a rozumovou rovnováhu v dětském myšlení. 

S velkým rozvojem fantazie souvisí také potřeba pohádek a kouzelných 

příběhů, které hrají velkou roli v denním životě dítěte, jak můžeme pozorovat 

v dětských hrách a spontánních výtvarných projevech. 

Shrnutí specifik v oblasti kognitivního vývoje 

Věková skupina 3 až 5 let 

- myšlení je názorové, nepřesné, prelogické, predoperační, konkrétní - hlavním 

je nepropojenost, útržkovitost 

- egocentrismus, antropomorfismus, konkretismus, prezentismus, topismus a 

magično jsou hlavní znaky myšlení 

- konfabulace v souvislosti s doplňováním představ 

- globální vnímání částí celku (vnímá pouze výrazný detail) 

Věková skupina 6 let 

' na přelomu šestého a sedmého roku začíná myšlení pozvolna přecházet v 

myšlení logické, operační 

- Poznávání se stává po šestém roce objektivnější a přesnější, v tomto 

období nastává počátek realistického chápání světa 

- dítě po šestém roce věku je již schopno na základě konkrétních logických 

operací chápat čas a základní logiku světa 

• schopnost pročleněného vnímání po šestém roce věku 

• schopnost analyticko-syntetické činnosti po šestém roce věku 

- Počátek abstraktního myšlení po šestém roce věku 

- konfabulace v souvislosti s doplňováním představ 

2.2.V Emoční vývoj a socializace 

Rozvoj poznávacích procesů umožňuje dítěti větší diferenciaci prostředí 

Především společenského, a také trvalejší postoj nejen к věcem, ale také к lidem 
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Citový život tříletého dítěte je stále ještě velmi intenzívní a projevy dítěte jsou 

dosud neúměrné skutečnému dění. To znamená, že slabé podněty vyvolávají 

prudké reakce dítěte. Příhoda к tomu dodává, že I. M. Sečenov uvádí, že na 

počátku lidského života všechny psychické reflexy bez výjimky mají charakter 

vášně, tj. představují reflexy se zesíleným koncem. Sečenov také dodává, že po 

třetím roce věku se vášně stále více diferencují vzhledem к situacím a zároveň 

se zjemňují útlumnými pochody v citovém vzrušení.46 Příhoda dále uvádí, že 

s postupující ontogenezí se mění nejen citové projevy, ale také jejich podněty, 

kdy podnětů nepodmíněných ubývá a naopak podnětů emočních podmíněných 

v době dozrávání přibývá. Zráním a výchovou se v ontogenezi z omezeného 

Počtu emocí a afektů, tedy vášní, vyvíjí veliký počet citů. Příhoda citové reakce 

rozděluje do tří základních skupin. První skupinou jsou reakce organické, kam 

autor zařazuje například bolest a požitek, radost a smutek, agresi a pokoru, hlad, 

žízeň a jiné. Druhou skupinou jsou reakce sociální, kam autor zařazuje vztah 

к sobě samému nebo-li city egoistické (sebecit, sebevědomí, ctižádost, cit 

majetnický, vyvyšování se, ostych, křivda a urážka a jiné), dále do této skupiny 

autor zařazuje vztah к druhému, to znamená city altruistické (sympatie, láska a 

nenávist, soustrast a škodolibost, přejícnost a závist, žárlivost a jiné), jako 

Poslední do této skupiny autor zařazuje vztah к širší společnosti, nebo-li city 

•Histioké (vlastenectví, třídní sounáležitost a jiné). Do třetí skupiny autor zařazuje 

reakce idejné. Do těchto reakcí podle autora patří city asociační (očekávání, 

naděje, překvapení, zklamání a jiné), dále sem patří city estetické (vztah ke 

kráse), city aletheické (vztah к pravdě), city etické (vztah к dobru - svědomí, cit 

Povinnosti, cit mravní) a jako poslední sem autor řadí city metafyzické nebo 

náboženské (vztah ke kosmu). 

Za jeden z nejdůležitějších citů předškolního dítěte Příhoda považuje 

egoistický cit vlastnictví nebo-li majetnictví, který je v předškolním věku velmi 

silný. Děti v tomto věku vedou časté spory o hračky, rády se chlubí svými 
hračkami nebo oblečením, к čemuž je vede stupňující se sebevědomí. Příhoda 

^ké uvádí, že K. Čukovskij pokládá chvástání a chlubivost za obecný rys 

PŘÍHODA,V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 265, 270 - 271 
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dětství.47 Důležitou a častou dětskou reakcí je smích, který je projevem dětského 

zdraví a má podle Příhody také úlohu společenskou, neboť pětileté děti se 

mnohem častěji smějí ve skupině. Projevy zlosti a žalosti se již v předškolním 

věku u dětí normálně vychovaných objevují pouze zřídka. V předškolním věku se 

rozvíjí také sebecit, což souvisí s dětskou reakcí na křivdu, urážku (nadávku) 

nebo posmívání se někomu, nespravedlivost vůči někomu. 

Příhoda nazývá období předškolního věku školou charakteru a zároveň 

říká, že právě v tomto období se dítě formuje ve svých postojích a společenských 

citech rozšířením svého kontaktu do dalšího společenství mimo rodinu, čímž 

dochází к interakci s jiným člověkem, nejčastěji s jiným dítětem. Podle Příhody je 

soulad v této interakci nejnesnadnějším způsobem chování a nejtěžší životní 

úlohou, neboť v ní vznikají a upravují se reakce a city, jako je například sympatie 

či antipatie, láska či nenávist, souhlas, vztek, obrana či útok, protest či spolknutí 

úhony a jiné projevy. Dítě v tomto období získává další četné společenské 

zkušenosti, což přispívá к postupnému dozrávání v oblasti sociálních reakcí. 

Příhoda také zmiňuje v souvislosti se vstupem dítěte do společenského 

života konflikt, který je zjevný, manifestní a vnitřní a podstatou jeho vzniku je 

frustrace z nedosažení svého cíle nebo chtíč, který je v rozporu s morálkou a 

s veřejným míněním. Vyrovnávání se dítěte s konfliktní situací probouzí city již 

diferenciované. Egocentrismus ustupuje poznávání, že jiní také chtějí prosadit 

své úmysly, mají svá přání a bolesti. A to je právě počátek altruistického cítění, 

které však vyžaduje předchozí útlumové činnosti. Zároveň je předpokladem 

regulace své vlastní činnosti dítětem, jako je například zřeknutí se něčeho 

vlastního nebo příjemného ve prospěch jiného. 

Pro rozvoj estetického cítění ať už v oblasti hudby, literatury či oblasti 

výtvarné je předškolní období dobou velmi důležitou, přestože předškolní dítě 

Prožívá a chápe literární, hudební i výtvarné výtvory pouze tehdy, pokud jsou 

blízké jeho mentalitě. Velmi důležité jsou pro estetický rozvoj dítěte také pohádky, 

národní popěvky a říkadla, ale také různé předměty vytvářené lidovými umělci, 
naPříklad předměty vyřezávané ze dřeva. 

PŘÍHODA,V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 
265, 270 - 271 
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Příhoda současně upozorňuje na vytváření nového mravního poměru u 

dítěte již po třetím roce věku. Po čtvrtém roce věku se již začíná vytvářet základ 

pro vznik dětského svědomí, neboť dítě v tomto věku již ví a rozlišuje i citově, zda 

jedná správně nebo se prohřešuje proti nějaké zásadě, pokud není poslušné. 

Pokud dítě učiní něco, co je v rozporu s vyvíjejícím se mravním pojetím, cítí již 

svou vinu. Příhoda к tomuto tématu říká, že vznik svědomí je velmi složitý, neboť 

předpokládá jistotu o hranicích dobra a zla, což však dětské synkretické nazírání 

tak zcela neumožňuje, neboť vybírá ze skutečnosti pouze nahodilé znaky, a to 

pouze ty, které jsou mentalitou souvztažné. Svědomí vychází z minulých událostí, 

které však dítě posuzuje pouze podle důsledku, zda byl čin pochválen či haněn. 

Podle Příhody lze tedy к tématu etiky uvést, že dětská etika opřená o 

mravní vědomí je velmi jednoduchá právě proto, že je založena na prostých 

motivech pochvaly a trestu, na pokusech a omylech, na slastech a utrpeních. Je 

tedy zcela subjektivní a roste z důsledků vlastních činů. Šestileté dítě má podle 

Příhody stále ještě pocit nejistoty, je dosud ambivalentní, to znamená, že se 

zároveň bojí i odvažuje, má rádo i současně žárlí a jiné. Dospělým lidem 

naprosto důvěřuje a jeho víra v rodiče zároveň zmenšuje životní nejistotu, což 

vede к tomu, že šestileté dítě je naprosto bezstarostné a veselé, je u něj patrná 

sebedůvěra, která často vede к sebechvále. Citový život šestiletého dítěte je z 

vnějšího pohledu intenzívní, avšak z pohledu vnitřního je stále mělký, což lze 

nejlépe sledovat například v poměru к smrti blízkých osob. Dítě žije vnějškem a 

ve vnějšku, svými starostmi se netrápí příliš dlouho, což vede k tomu, že ve své 

Podstatě netrpí depresemi jako dospělý člověk. Šestileté dítě již prakticky ví, co 

smí a co nesmí, pociťuje svoji vinu a dokáže přijmout trest jako spravedlivou 

odplatu. To vše svědčí o mravním cítění dítěte a o jeho rodícím se charakteru. 

Koncem šestého roku se již dítě ocitá obvykle na prahu školní docházky a s ní 

souvisejících povinností, ke kterým již dozrálo zároveň se schopností vřadit se do 

širšího kolektivu a umět se podřídit určité disciplíně.48 

Langmeier a Krejčířové emoční vývoj a socializaci dítěte předškolního 

věku člení na tři základní vývojové aspekty: 

PŘÍHODA,V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 
265, 270 - 271 
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a) vývoj sociální reaktivity - podle autorů pod tímto pojmem rozumíme 

vývoj bohatě diferenciovaných emočních vztahů к lidem v blízkém i vzdálenějším 

společenském okolí. Tím rozumíme například komunikaci verbální i neverbální 

(pohled do očí, dotyk druhého a jiné), dále reakce na jiné lidi (usmívá se na 

známé tváře a vítá je, bojí se neznámých tváří a jiné). Jako příklad úplného 

selhání vývojového postupu sociální reaktivity autoři uvádějí autistické dítě, pro 

které lidé neznamenají víc než neživé předměty. 

b) vývoj sociálních kontrol a hodnotových orientací - pod tímto 

Pojmem rozumíme především vývoj norem, které si jedinec postupně vytváří na 

základě příkazů a zákazů dospělých a posléze je přijímá za své. Tím se 

usměrňuje individuální chování jedince do mezí určených společností. Příkladem 

selhání sociálních kontrol je podle autorů například mladistvý delikvent či člověk 

s asociální poruchou osobnosti. 

C) osvojení sociálních rolí - podle autorů se jedná o osvojování 

takových vzorců chování a postojů, které od jedince očekává společnost, a to 

vzhledem к jeho věku, pohlaví, postavení ve společnosti a jiné. Ve své podstatě 

se jedná o celek navzájem souvisejících , smysluplných činností určených 

Postavením ve skupině. Tak jako dospělý člověk zastává více rolí v různých 

Podmínkách (například otec malého dítěte, manžel, syn, podřízený, 

spolupracovník a jiné), tak i předškolní dítě plní odlišné role doma a v kolektivu 

druhých dětí. 

Socializace podle autorů probíhá po celý život člověka, a to ve sledu 

rozmanitých interakcí jedince s druhými lidmi. Předškolní období může být 
2 tohoto hlediska chápáno do jisté míry jako kritické, zejména pokud jde o 

osvojování sociálních kontrol a sociálních rolí. Socializaci dítěte, především 

г hlediska vývoje sociálních kontrol a přejímání vyspělejších sociálních rolí 

Podněcují a posilují především rodiče dítěte a širší rodina, ale svoji významnou 

roli tu začínají hrát také druhé děti. 

Vývoj sociálních kontrol - nebo-li svědomí ovlivňuje řada podmínek, ale 
také socializační (disciplinární) techniky, jako jsou kázeňské techniky založené na 

Poskytnutí či odmítnutí projevů lásky po žádoucím nebo nesprávném chování, ale 

jsou zde také tělesné tresty, které však vývoj svědomí spíše inhibují. 
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Vývoj sociálního porozumění úzce souvisí s rozvojem vlastního sebepojetí 

dítěte, jehož základy jsou již utvořeny ve věku batolecím. S postupujícím věkem 

dochází ke stále větší diferenciaci emočního prožívání a dítě získává schopnost 

své pocity stále více ovládat a zřetelněji vyjadřovat. Zároveň narůstá i schopnost 

porozumět pocitům vlastním i emočním projevům druhých lidí, zároveň také 

narůstá i schopnost empatie (vcítění). Tato schopnost je závislá nejen na 

sociálních zkušenostech s druhými dětmi, ale také na vztazích s dospělými. 

V oblasti vývoje sociálních rolí dochází к výraznému pokroku právě 

v předškolním věku, kdy začíná převažovat hra společná nebo-li asociativní. 

Osvojování rolí ve skupině v předškolním věku je patrné například z obliby 

určitých spoluhráčů, z tendence dítěte k roli vedoucí či podřízené, ale lze také 

sledovat volbu určité formy taktiky v podobě hrubé síly či diplomatického jednání. 

V předškolním věku se výrazně projevuje soupeřivost mezi dětmi, ale také 

schopnost porozumění, která je patrná například při utěšování plačícího dítěte. 

Velký význam v osvojování rolí má diferenciace role mužské a role ženské. A 

právě v předškolním období dítě výrazněji přejímá postoje mužského či ženského 

chování, avšak rozhodující je i vztah chlapce к otci a dívky к matce jako vzorům 

tohoto chování. Přestože dítě ve svém sociálním chování v předškolním věku 

udělá velké pokroky, je stále velmi závislé na svých rodičích a jeho vztahy 

к vrstevníků jsou ve velké většině stále nahodilé, přelétavé a nejsou trvalého 

charakteru.49 

Vágnerová zmiňuje v rámci rozvoje dětské identity pojem sebepojetí, který 

souvisí s rozvojem poznávacích procesů předškolního dítěte. Sebepojetí 

znamená, že dítě o sobě uvažuje a zároveň si uvědomuje svoji jedinečnost a 

odlišnost od ostatních lidí. Předškoláci již začínají podle Vágnerové samy sebe 

chápat jako subjekt, a tak vzniká vědomí vlastní identity. 

Dalším pojmem, který nám Vágnerová předkládá je sebehodnocení, které 

je však vzhledem к citové a rozumové nezralosti předškolního dítěte stále ještě 

naprosto závislé na názoru jiných osob, především rodičů. Předškolní dítě podle 

Vágnerové přejímá názor dospělých na sebe sama nekriticky a přesně tak, jak je 

dospělými prezentován. Vágnerová dále zmiňuje majetnické sklony a sklon 
k vychloubání se, což je podle autorky projev nezralosti dětského sebepojetí. 

49 
^NGMEIER, J„ KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing., 2006. s. 96 - 99 
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Zároveň také v souvislosti s vychloubáním se uvádí zajímavý jev, kdy se 

předškolní dítě vychloubá dokonce i s člověkem, s nímž se ztotožnilo a považuje 

jej tedy za součást sebe sama. Pro předškoláka to znamená zdroj pocitu jistoty a 

sebeúcty. Součástí identity předškolního dítěte jsou všechny sociální role, které 

dítě má a významu nabývají role přesahující rámec rodiny - například role žáka 

v mateřské škole. Klíčovou rolí v předškolním věku je podle mínění autorky tzv. 

gender role, což znamená sociální pojetí mužské a ženské role. 

V rámci pojmu socializace Vágnerová uvádí, že Erikson (1963) označil 

období předškolního věku jako věk iniciativy, jehož hlavní potřebou je aktivita. A 

důležité je rozvíjet takovou aktivitu, která je účelná, a proto musí být nějakým 

způsobem regulována. V předškolním věku má aktivita dítěte již nějaký cíl. Aby 

mohla tato aktivita být náležitě usměrňována к určitému cíli, nabývají na významu 

nové regulační kompetence, jejichž rozvoj je spojen s vývojem poznávacích 

procesů a socializace. 

Vágnerová dále zmiňuje normy chování předškolního dítěte, které jsou 

v přímé souvislosti s celkovým vývojem dítěte a jeho zkušeností, která je dána 

sociokulturně. Předškolní dítě podle autorky akceptuje taková pravidla chování, která 

jsou mu prezentována uznávanými autoritami. Vágnerová dodává, že tuto fázi 

morálního uvažování nazval Piaget (1966) jako heteronomní.50 Normy chování 

Podle autorky usnadňují dítěti orientaci v sociálním prostředí a jsou důležité pro 

vymezení obsahu žádoucího chování, čímž přispívají к rozvoji vlastní identity. 

Ke konci předškolního věku je již dítě schopno pocítit svoji vinu za 

nežádoucí chování. Svědomí předškolního dítěte souvisí s jeho celkovou 

vývojovou úrovní a může fungovat jako autoregulační mechanismus. 
v Předškolním věku se dítě učí žádoucím vzorcům chování, které mají obecný 

charakter a jedná se především o rozvíjení prosociálního chování. Autorka 
k tomuto pojmu dodává, že se jedná o chování pozitivní, které respektují ostatní a 

jeho rozvoj je spojen s dosažením určité úrovně empatie a zároveň i se 

schopností ovládat svoji vlastní agresivitu a svoje aktuální potřeby. Prosociální 

chování je podle Vágnerové výsledkem sociálního učení, jeho rozvoj souvisí 
s uspokojením dětské potřeby jistoty a bezpečí a také s dosaženou úrovní 

kognitivních kompetencí. 

50 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 120 
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Vágnerová v souvislosti s vrstevnickými vztahy a rolemi připomíná jeden 

z charakteristických znaků předškolního období, kterým je postupné uvolňování 

vázanosti na rodinu a na dospělé. Zároveň také upozorňuje na skutečnost, že 

vztah dítěte s vrstevníkem poskytuje dítěti mnohem méně jistoty než vztah 

s dospělým, proto předpokladem vrstevnického vztahu je již určitá úroveň zralosti 

dětské osobnosti. Dále jsou podle Vágnerové pro předškoláka velmi důležité 

vztahy se sourozenci a vztahy ke kamarádům. Vztah sourozenců ve velké míře 

závisí na postoji rodičů a vztah ke kamarádům je ovlivněn několika kritérii, z nichž 

takovými základními jsou pohlaví dítěte, jeho zevnějšek, vlastnictví zajímavého 

Předmětu a také chování dítěte. V předškolním věku se ve vrstevnických vztazích 

objevuje vývojová fáze, kterou autorka nazývá sebeprosazení. V dětské skupině 

se dále rozvíjí schopnost soupeřit i spolupracovat, ale také schopnost dítěte 
51 

diferencovat svoje chování podle dané situace. 

Matějček a Koch к problematice citového vývoje předškolního dítěte 

uvádějí, že dítě tohoto věku je stále ještě velmi silně ovládáno city, které 

rozhodují o tom, jak dítě jedná, jak si představuje to, co vnímá a jakou koncepci 

skutečnosti si dělá. Jeho vztah ke skutečnosti se řídí mnohem více city než 

logickým úsudkem. Jeho city jsou oproti předchozímu období již diferencovanější 

a bohatší, avšak stále ještě jsou bezprostřední, náhlé a velmi intensivní a také 

nnálo trvalé. O citové labilitě předškoláka se můžeme přesvědčit již při pouhém 

sledování těchto dětí například při hře, kdy se smějí a dovádějí, ale obratem se 

Pro nějakou křivdu zlobí a pláčí nebo vztekají. Vzápětí přecházejí opět do veselé 

nálady. Autoři dodávají, že období této citové lability je nutným stupněm 
k vyspělejšímu citovému životu. V předškolním období se podle Matějčka a 

Kocha na základě rozšiřování společenského okruhu objevuje výrazně forma citu 

kamarádství a přátelství к druhým dětem a také soucit s někým postiženým či 

radost z radosti druhých. Ve větší míře se také objevuje pocit zahanbení, závist a 

Především žárlivost. Pokud se jedná o pocit strachu, tak podle autorů má vrchol 

Právě v předškolním období. 

К socializaci dítěte Matějček a Koch uvádějí, že v předškolním období se 

výrazně rozšiřuje společenský okruh osob v okolí dítěte mimo jeho rodinu. Asi 
nejvýznamnějším překročením hranic rodiny je pro dítě vstup do mateřské školy. 

1 tamtéž, s. 1 1 5 - 1 3 0 
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Tento společenský krok předpokládá již určitý stupeň sociální zralosti, jako je 

například umět se podřídit pokynům učitelky a přijmout stanovená pravidla či 

respektovat jiné děti a spolupracovat s nimi. Jiným charakteristickým rysem 

předškoláka je jeho touha po samostatnosti, která je patrná ve snaze dělat 

všechno sám, pomáhat mamince v domácnosti či učitelce ve školce a touží již mít 

nějakou odpovědnost, být užitečný. 

Předškolní období je také pro dítě významné z hlediska zařazení do 

společnosti respektováním společenských pravidel a požadavků. Dítě poznává, 

co je dobré a co špatné, co si smí a nesmí dovolit, co může a nemůže požadovat. 

Pětileté dítě podle mínění autorů již dobře zná požadavky svého širšího prostředí 

a také řád, který v něm panuje. Aktivně se snaží plnit a zachovávat společenská 

Pravidla, dbá na plnění toho, co se sluší a patří a zároveň vyžaduje do 

Podrobností plnění určitých zvyklostí stejně tak, jako vyžaduje doslovné 

opakování některé pohádky. Dítě dosud neuvažuje o tom, proč má dělat tak a ne 

jinak, ale normy dospělých přijímá sugestibilně, bez jakékoliv kritiky. Na první 

Pohled je patrné, že dítě svým společenským chováním „otiskuje" prostředí, 
O ' 52 

v němž se pohybuje a v němž vyrůstá. 

Mertin a Gillernová připomínají v souvislosti s motivačně-volní 

charakteristikou předškoláka potřebu být aktivní jak po stránce fyzické, tak i po 

stránce verbální. Vedle této potřeby autoři řadí stejně silnou potřebu jistoty a 

bezpečí a také potřebu citového vztahu. Tím rozumíme potřebu sociálního 

kontaktu, společenského uznání emancipace, identity a seberealizace. Autoři 

^ké zmiňují vůli předškolního dítěte, která je v tomto věku velmi kolísavá, neboť 

Pro dítě jsou podstatné jasné a blízké cíle spojené s konkrétním uspokojením. 

Frustraci předškoláka spojují se znemožněním projevovat aktivitu a být 
v Pravidelném a dostatečně kvalitním kontaktu se svými vrstevníky, ale také 
s dospělými, především s rodiči. Podle autorů se v předškolním období výrazně 

formují citové projevy. Jedním z nejsilnějších citů, který se právě v tomto období 

vytváří je sebecit, který souvisí s pocitem vlastní identity a sebevědomím. 
s vývojem emocí a rozvojem sociálních vztahů také souvisí morálně-etický vývoj 

Předškoláka, který je úzce propojen s rozvojem svědomí a pocitem viny. Na 

52 MATĚJČEK, Z., KOCH, J. Psychologie a pedagogika dítěte. Praha : Státní zdravotnické nakla-
datelství, 1960. S. 301 ' -302 
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základě toho autoři zmiňují E. H. Eriksona, kter* konflikt mezi iniciativou a 

pocitem viny považuje za kličový psychosociální konflikt tohoto období 53 

V oblasti socializace považuje Mertin a Gillernová za nejdůležitéjší faktor 

formování vlastního Já kontaktem dítéte se svými vrstevníky. Za nejdúlež,té,s, 

vztahový rámec předškolního dítéte však je podle mínění autorů považována 

stále rodina, která kromě zabezpečování základních biologických i psychických 

potřeb formuje také pohlavní identitu dítěte. Význam rodiny pro předškoláka tkv, 

podle autorů také ve vzájemných vztazích nejenom s rodiči, ale take se 

sourozenci a s prarodiči, kde se jedná o celoživotní pouto tvořící vazby stém, 

nejbližšími osobami.54 

Shrnutí specifik v emočně sociální oblasti 

Věková skupina 3 až 5 let: 

- dosud silný egoismus (majetnický cit) 

- narůstající schopnost sebecitu a sebepojetí 

- labilita chování 

- povrchnost citů 

- touha po samostatnosti 

Věková skupina 6 let: 

• dítě už má pocit viny - svědomí 

" schopnost mravního cítění 

- schopnost vřadit se do širšího kolektivu a umět se podřídit určité discipliné 

- Počátek altruistického cítění 

- schopnost potlačit svá okamžitá přání ve prospěch společných cílů 

- schopnost spolupráce s jinými dětmi na hře i jiných drobných cílech 

Shrnutí kapitoly Předškolní dítě a jeho vývoj 

Celé předškolní období je charakteristické významnými změnami ve všech 

oblastech vývoje dítéte, tedy v oblasti biologického a psychosociálního vývo,e. 

B E R T I N , V., GILLERNOvÄTL Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 

" MERTIN V GILLERNOVÁ, i. * * * * * P » < * * » matefské Praha : Portál, 2003, s. 
18-19 
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Veškeré změny ve vývoji dítěte probíhají plynule, postupně, nenápadně a u 

každého jedince jinak. Tyto probíhající změny ve vývoji úzce souvisejí s 

dozráváním organismu dítěte a jsou naprosto individuální. Proto je nutné mít 

neustále na zřeteli, že každé dítě je jiné, má svoje individuální zvláštnosti a 

odlišnosti a také že rozdíly mezi jednotlivci jsou značné. 

2.3 Specifika předškolního věku - popis 

a charakteristika 

V přímé souvislosti s tématem diplomové práce se v této části kapitoly 

budeme zabývat charakteristikou jednotlivých specifik, která úzce souvisejí 

s vývojem předškolního dítěte a vyskytují se v jednotlivých oblastech vývoje 

dítěte v předškolním období, které trvá přibližně od tří do šesti let. A právě pro 

toto věkové období jsou vybraná specifika typická a v jiných obdobích života se 

již neobjevují. Specifika předškolního věku úzce souvisí s celkovou nezralosti 

dětského organismu, s nezralosti centrální nervové soustavy a psychických 
funkcí dítěte předškolního věku. Vyskytují se prakticky ve všech oblastech vývoje, 

tedy jak v oblasti fyziologické a kognitivní, tak i v oblasti sociální a emocionální a 

zahrnují tak odlišnou tělesnou i psychickou strukturu předškolního dítěte od dítěte 

školního věku či člověka dospělého. 

Struktura tělesná má svůj počátek již u tělesných proporcí dětské postavy, 

kterými se liší od postavy dospělého. S tělesnou strukturou souvisí také rozdílné 

fyzické potřeby předškoláka, jako je například potřeba pohybu a relaxace, kterou 
má předškolák jinou než dospělý člověk. 

Struktura psychická má svůj počátek v odlišném způsobu myšlení a 

Jímání předškoláka společně s pozorností, které má svoje specifické znaky. Do 
této struktury dále patří chování dítěte společně s emocemi a také sociální 

dovednosti a sociální role ve skupině vrstevníků. 

Jak jsem již uvedla, tyto znaky jsou specifické právě pro předškolní věk a 

tykají se projevů a činností pouze předškolního dítěte a zároveň také výrazně 

ovlivňují jeho chování a jednání, ale také pohybovou aktivitu. 
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2.3.1 Oblast fyziologická a specifika předškolního dítěte 

a) velikost hlavy, resp. lebky v poměru к tělu je větší než u dospělého člověka, 

v šesti letech je velikost hlavy к tělu v poměru 1 : 6 

b) šestileté dítě dosahuje dvou třetin výšky dospělého člověka, ale pouze jedné 

třetiny jeho váhy 

c) končetiny jsou v poměru к tělu poměrně krátké 

d) kůže je hladká a pružná, chybějí na ní chloupky; kožní plocha se 

v předškolním období relativně zmenšuje a ještě šestileté dítě vydá za 

stejnou dobu poměrně více tepla než dospělý a potřebuje tedy větší ochranu 

proti povětrnostním podmínkám 

e) respirační ústrojí tříletého dítěte je dosud nedokonalé, proto dýchá spíše 

povrchově a zrychleně a teprve po čtvrtém roce dochází vlivem posílení 

hrudního svalstva к přechodu od dýchání břišního к dýchání hrudnímu 

0 jelikož srdeční sval předškolního dítěte je méně výkonný a dětská postava je 

menší, dochází těmito vlivy к většímu počtu tepů, proměnlivému krevnímu 

tlaku a také ke zrychlení krevního oběhu 

9) předškolák je velmi pohyblivý, což souvisí s jeho přirozenou potřebou 

pohybu, neboť pohybová činnost je funkčním podnětem pro vývoj svalstva. 

2.3. M Oblast kognitivní a specifika předškolního dítěte 

a) synkretizace - tento pojem znamená podle Příhody celkové, neanalytické, 

intuitivní pojímání předmětů a celkové jednání vzhledem к podnětům. Ve své 

podstatě se jedná o nediferencované obrazy skutečnosti, o konkrétní 

schémata, jež si tvoříme při prvním setkání s předměty dosud neznámými 

nebo některým známým předmětům jenom podobnými. Příhoda uvádí, že 

tento jev u dětí jako první popsal J. A. Komenský: „Dětem se podává všecko 

nejprve ve všeobecném a neuspořádaném obryse, když pozorují, že všecko, 

co vidí, slyší, chutnají a hmatají, jest něco, ale nerozlišují, co je to přesněji; 

teprve později znenáhla to rozlišují".55 
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V souvislosti s tímto pojmem Příhoda dále zmiňuje E. Renana, který o dvě 

stě let později než Komenský nazval synkretismem první pohled, který je 

Povšechný, chápající, ale zároveň temný a nepřesný, v němž je vše 

nahromaděno bez rozlišení. Předmět se podle Renana jeví jako jednotný celek a 

nikoliv jako souhrn částí. Příhoda к tomuto jevu dále uvádí, že synkretické 

nazírání je charakteristické pro dítě až asi do osmi let věku a vztahuje se i na 

dětský výtvarný projev, kdy jsou kresebná schémata stále bohatší, analytičtější a 

také realističtější. Synkretický je podle autora i pochod čtení u dětí raného 

školního věku. Příhoda zároveň poukazuje na zajímavou myšlenku I. P. Pavlova, 

který zjistil, že jev synkretismu se vyskytuje nejen u dětí, ale také u dospělých 

osob uměleckého typu.56 

Shrnutí: 

Synkretismus je jev, který je specifický pro předškolní věk a velmi úzce 

souvisí s nezralosti centrální nervové soustavy dítěte a jeho psychických funkcí, 

které nejsou dostatečně vyspělé a vycvičené. Synkretické nazírání znamená 

vnímání zcela nerozlíšených a nepřesných komplexů, kdy se předmět jeví jako 

jednotný celek a teprve dalším vývojem dochází к postupnému vydělování 

Přesnějších tvarů z původní nerozlíšené jednoty či celku. 

b) eidetismus - o tomto jevu se Příhoda zmiňuje jako o trvání nazíraných 

synkretických celků v představě dítěte, která se kryje s původním vněmem. 

Příhoda uvádí několik jmen badatelů, kteří se podstatou tohoto jevu zabývali 

a pro nás je asi nejzajímavější jméno F. Kratiny, který podle Příhody jev 

eidetismu studoval v našich podmínkách. Příhoda popisuje, že Kratina 

eidetismus definoval jako subjektivní optické názorové obrazy, které jsou ve 

své podstatě optickými paměťovými obrazy, objevujícími se po nazírání 

nějakého předmětu. 

Subjektem (dítětem) jsou skutečně viděny při otevřených nebo zavřených 

očích, v některých případech i se všemi jednotlivostmi a v původním zabarvení, 

PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 

50 



ale také jsou viděny neúplně a v zabarvení šedém nebo komplementárním, 

subjektem však nejsou v tomto případě falešně objektivizovány. 

Příhoda eidetismus charakterizuje jako vlastnost, která není obecnou 

vlastností dětského nazírání, neboť tuto schopnost si uchovávají i některé 

dospělé osoby opticky zvlášť nadané, jako jsou například malíři, kteří malují bez 

modelu, neboť jej ve své představě jasně vidí. Přesto lze tuto schopnost 

Považovat za vlastnost především dětské mentality, neboť názorové obrazy jsou 

založeny na vnímání skutečnosti v celku (Příhoda, 1963). 

Shrnutí: 

Eidetismus můžeme tedy označit jako vlastnost specifickou především pro 

dětský věk, která je charakteristická vytvářením zcela přesné představy na 

základě dřívějšího nazírání nějakého předmětu. 
c) konkretismus - jedná se o předmětná a emoční nazírání a myšlení. Také 

tato vlastnost, stejně jako eidetismus, vychází ze synkretického nazírání, 

avšak na rozdíl od něho je specifická právě pro předškolní věk. Dítě vidí 

předmět tak, jak jej nazíralo a jeho myšlenka s věcí splývá v neodlišenou 

jednotu, neboť dítě neumí provést analýzu určitých vlastností z celku.57 

Podrobné názory dalších odborníků na tuto vlastnost jsou uvedeny 
v kapitole Předškolní dítě a jeho vývoj v části Kognitivní vývoj (2.2.IV). 

Shrnutí: 

Konkretismus můžeme označit jako vlastnost u dětí obecně rozšířenou a 

Pro předškolní věk specifickou. Jedná se o vlastnost dětského myšlení, vnímání a 

úsudku, kdy dítě vidí pouze celek a nedokáže vyčlenit určité znaky či vlastnosti 
2 tohoto celku. Také vztahy v jeho usuzování jsou zcela předmětné, neboť jsou 

řazením jednotlivého jevu к jednotlivému a podobného к podobnému. 

d) prezentismus a topismus - jedná se o pojmy, které vyjadřují poměr 

Předškolního dítěte k času а к místu. Prezentismus podle Příhody vyjadřuje 

dětskou vlastnost chápat svět pouze vdaném okamžiku, bez vztahu 

57 tamtéž, s. 72 - 73 
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k minulosti ani k budoucnosti. Dítě obrazně řečeno žije stále v přítomnosti, 

časové vztahy - ráno, večer, odpoledne, včera, zítra, neděle a jiné předškolní 

dítě ještě nechápe, proto rychle překonává a také zapomíná všechny bolesti. 

Topismus podle Příhody vyjadřuje konkrétní chápání prostorové. Pro 

předškolní děti existují pouze prostory, ve kterých žijí a jednají. Tyto prostory 

pedopsychologové označují jako akční. Příhoda poukazuje v souvislosti 

s topismem na teorii, kterou vyslovil W. Stern. Tato teorie se zabývá dětským 

chápáním prostoru a tvrdí, že první komplexní prostor získává dítě ústy. 

Tento prostor Stern nazývá praprostorem. Teprve potom dochází postupně 

к vytváření komplexu blízkého, úchopového prostoru, který je na dosah 

dětské manipulace.58 

Názory dalších odborníků к problematice prezentismu a topismu jsou 

Podrobně zpracovány v kapitole Předškolní dítě a jeho vývoj v části Kognitivní 

vývoj (2.2.IV). 

Shrnutí: 

Prezentismus a topismus jsou specifické znaky, které se objevují pouze 

v předškolním věku a právě v těchto dvou dětských vlastnostech se zvlášť 

výrazně projevuje konkrétní myšlení předškolního dítěte, a to v poměru dítěte 

k času а к místu. 

e) egocentrismus - vychází z dětského chápání světa kolem sebe, kdy se 

dítě domnívá, že všechno existuje pouze pro ně a kvůli němu. Podle Příhody 

je takovéto chápání znakem každé primitivní a je pouhým důsledkem 

synkretismu a konkrétního nazírání. Egocentrismus je specificky dětská 

vlastnost, která znamená ulpívání dítěte na subjektivním pohledu a tendenci 

zkreslovat úsudky na základě subjektivních preferencí. Tato vlastnost je 

jedním ze základních rysů dětských poznávacích procesů. 

Názory dalších odborníků na tuto vlastnost jsou podrobně zpracovány v 

Apitoie Předškolní dítě a jeho vývoj v části Kognitivní vývoj (2.2.IV). 
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Shrnutí: 

Egocentrismus je dětská vlastnost založená na jednoduchém chápání 

světa kolem sebe, které lze jednoduše vyjádřit pohledem předškolního dítěte: 

„Já jsem středem světa a všechno, co vidím, slyším a mám na mysli, tak to také 

vidí a slyší všichni ostatní". V souvislosti s touto vlastností je třeba také zmínit 

egocentrickou řeč, která znamená rozhovor dětí, kdy však odpověď je 

monologem o něčem jiném. 

f) zosobňující dynamismus - Příhoda uvádí, že tento jev vyjadřuje 

primitivní tendenci oživovat všechno, co se jakkoli pohybuje; předškolní dítě, 

přestože ve skutečnosti už ví, že lidská bytost a zvíře jsou živé, tak zvláště při 

hře pro toto dítě není mezi živým a neživým vyanalyzovaného rozdílu. Tato 

tendence se podle Příhody projevuje v těchto třech formách -

fysiognomismus, personifikace a antropomorfismus.59 

Fysiognomismus je jev, kdy věci mívají pro dítě přímo podobu osob a to 

asi tak, jako dospělí lidé vidí například lidské obličeje v útvarech skal nebo 

v mracích, anebo lidé krajinu například nazývají veselou či smutnou. Příhoda 

jako příklad tohoto jevu uvádí, že předškolní dítě vidí třeba jen v pohybujícím se 

Prstu oživlou pohádkovou bytost. Předměty nabývají jako by vnitřního výrazu a 

oživujícím činitelem je i slovo, Slovo, které splývá s předmětem, dítě 

nediferencuje. 

Person i f i kace je jev, který je rysem každé jednoduché mentality a 

Projevuje se tak, že dítě neživým předmětům nebo abstraktním pojmům připisuje 

lidské vlastnosti a jednání. Příhoda jako příklad tohoto jevu uvádí například matku 

tišící bolest dítěte, které se uhodilo o stůl, slovy: „Naplácáme stolu". Jako jiný 

Příklad lze uvést hru s dřevěnými figurkami, které při dětské hře představují 

někdy vojáky, jindy rytíře a mluví a jednají jako určené postavy. 

Antropomorfismus je jev, ke kterému dochází tehdy, když předměty 
nePřijímají pouze známky života a lidské vlastnosti, ale jsou s člověkem 
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ztotožněny vůbec. Tento jev se tedy projevuje přenášením lidských znaků, lidské 

podoby, vlastností či schopností na mimolidské skutečnosti, kdy všechno má 

Podobu a vlastnosti lidí. Ve své podstatě lze říci, že dítě si ve fantastické hře 

hraje s věcmi jako s lidmi. Antropomorfismus, na rozdíl od předešlých jevů, již 

Předpokládá pokročilejší diferenciaci, proto se vyskytuje ve vlastním smyslu až u 

dětí staršího předškolního věku. 

Příhoda jako příklad antropomorfismu uvádí úplné pohroužení dětí do děje 

' do životnosti osob v loutkovém divadle.60 Oproti tomu Vágnerová jako příklad 

antropomorfismu uvádí sluníčko, které se směje a jde po obloze (odkaz na 

kapitolu Předškolní dítě a jeho vývoj, část Kognitivní vývoj 2.2.IV)). 

Podrobné zpracování antropomorfismu najdeme v kapitole Předškolní dítě 

a jeho vývoj v části Kognitivní vývoj (2.2.IV). 

Shrnutí: 

V dětství všechny tři formy zosobňujícího dynamismu splývají, avšak 

objevují se i v dospělosti, například v poezii, dramatu na divadle či ve filmové 

tvorbě. 

9) arteficialismus - podle Příhody se o arteficialismus jedná tehdy, pokud se 

dítě domnívá, že vnější svět kolem něho někdo udělal. Příhoda uvádí pěkný 

příklad tohoto jevu, kdy se dítě domnívá, že slunce udělali páni nebo někdo 

jiný.61 Výklad tohoto jevu dalšími odborníky je uveden v kapitole Předškolní 

dítě a jeho vývoj v části Kognitivní vývoj (2.2.IV). 

h) magičnost - Příhoda o tomto jevu uvádí, že magií se všeobecně rozumí 

snaha působit na věci nebo děje čarováním, zákazem nejinými tajemnými, 

nadpřirozenými prostředky. V souvislosti s dětskou magičností Příhoda 

dodává, že velký vliv na dítě má prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Jako 

Příklad uvádí obřadnictví či pověrčivost.62 К jevu dětská magičnost lze ještě 

dodat, že dítě si к výkladu reálného světa dopomáhá svojí fantazií a tím 

e° tamtéž s 75 
62 PŘÍHODA V Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 74 

tamtéž, s. 76 

54 



skutečné poznání vlastně zkresluje. Toto dítě nedělá velkého rozdílu mezi 

skutečností a fikcí. 

Podrobný výklad magičnosti i jinými odborníky je zpracován v kapitole 

Předškolní dítě a jeho vývoj v části Kognitivní vývoj (2.2.IV). 

2.3.III Oblast emocionální a specifika předškolního dítěte 

Labilita chování 

Příhoda labilitu chování popisuje jako jev, který velmi úzce souvisí s dětskou 

mentalitou, pro kterou je charakteristická značná vzrušivost. Jedná se tedy o rychlé 

střídání činností či zážitků nebo naopak neustálé opakovaní stejné činnosti. 

Tento jev se u předškolního dítěte projevuje rychlými změnami citových 

nálad a projevů, dítě snadno přechází zpláče ve smích, neboť zdánlivě 

zapomíná předešlé zážitky. 

Také blízkou osobu toto dítě nesmírně miluje a hned zase nenávidí. Tyto 

opačné city se u předškoláka někdy střetají nebo naopak splývají a podle autora 

tímto dochází k ambivalenci. 

Výše uvedené projevy emoční lability lze vysvětlit velmi jednoduše takto: 

Projevy citů jsou u předškoláka sice velmi intenzívní, avšak málo vyhraněné a 

Povrchní, což vede к citové nerozlišenosti a citové labilitě. 

Podle Příhody se labilita jeví především v dětském vnímání, které 

Převážně vraném předškolním věku není ještě zcela diferencováno od 

Představování. 

Velmi nápadná je také podle slov autora labilita dětské pozornosti, kdy lze 

rozrušené a plačící dítě upoutáním pozornosti jiným směrem velmi snadno uklidnit. 

Labilita chování má podle Příhody pro předškolní dítě velký biologický význam, 

neboť svými neustálými změnami aktivit a vnímaných představ dává dítěti možnost 

získávat mnohé zkušenosti a tím značně přispívá к intelektuálnímu vývoji.63 

Shrnutí: 

Věková skupina 3 až 5 let 
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- změna nálad po třetím roce v důsledku odpoutávání se od matky 

- kolem pátého roku dochází ke zklidnění, podřizování se vedení 

Věková skupina 6 let 

- šestileté dítě je opět vzrušenější, dochází ke střídání nálad především 

к matce v důsledku touhy po uvolnění 

- citový příklon к otci (otec se stává větší autoritou) 

- přechod z klidného a hravého období do větší zralosti 

3.7 Specifika v předškolním vzdělávání 

Předškolní vzdělávání ve svých metodách a formách musí vždy vycházet 

г možností, potřeb a individuálních zvláštností každého dítěte. Individuálním 

Potřebám jednotlivých dětí se musí také přizpůsobit a zároveň i realizovat denní 

režim v mateřské škole. Prostředí v mateřské škole se musí vytvářet s ohledem 

na věkovou skupinu dětí. 

3-1.I Režim a prostředí 

Metody a formy výchovně vzdělávací činnosti v mateřské škole a 

Spořádání denního režimu předškolních dětí se musí maximálně přizpůsobit 

vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí 

^to věkové skupiny a zároveň musí v plné míře respektovat specifika ve všech 

oblastech jejich vývoje. 

Uspořádání denního režimu v mateřské škole musí vycházet z uspokojování 

Přirozených biologických i psychických potřeb dětí a z potřeby zdravé životosprávy. 
Z hlediska potřeb biologických se jedná především o pravidelné střídání pohybových 

aktivit s aktivitami klidovými a skutečným odpočinkem, kterým se rozumí spánek nebo 
re,axace dětí po obědě po určitou dobu. Zároveň se také jedná o dodržování 

Pravidelných intervalů mezi jídlem a možnost se kdykoliv v průběhu dne podle své 

Potřeby napít To vše vychází z potřeby zdravé životosprávy. Z hlediska potřeb 
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psychických se jedná především o stanovení pravidel, která vedou к rytmickému řádu 
života a dne v mateřské škole. 

Havlínová a kolektiv autorů Kurikula podpory zdraví v mateřské škole 

v souvislosti s rytmickým řádem života a dne v mateřské škole uvádí, že s tímto 

řádem úzce souvisí uspokojování jedné ze základních psychických potřeb, kterou 

je potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech. Zároveň se však také jedná o 

Potřebu svobody, tedy ve smyslu „mít volbu". Autoři dávají do těsné souvislosti 

zdravý vývoj předškolního dítěte se vzájemným sladěním a vyvážením potřeby 

svobody (možnosti volby) a potřeby řádu, kdy se ve své podstatě jedná o 

vzájemné působení volnosti (svobody) a disciplíny.64 

Jednou ze základních podmínek úspěšného předškolního vzdělávání je 

kvalita prostředí, neboť prostředí ovlivňuje zdravotní a psychický stav dětí i 

dospělých zaměstnanců mateřské školy. Významem a důležitostí prostředí jako 

jedné z hlavních podmínek ve výchově a vzdělávání předškolního dítěte se již 
v První polovině 20. století zabývala M. Montessoriová, podle níž je příprava 

Podnětného prostředí důležitým aspektem v jednání a práci pedagoga. 

Havlínová a kolektiv autorů v Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole 

Pojem prostředí spojují s přízvisky podnětné a věcné. Podnětným prostředím se 

Podle autorů rozumí tvorba prostředí inspirativního a zajímavého, které umožňuje 

dětem seberealizaci, vzbuzuje bezprostřední zájem dětí a navozuje aktivitu. 

Věcným prostředím rozumíme materiální zabezpečení budovy mateřské školy i 

Přilehlých prostor, jako je například hřiště a zahrada. Kvalita věcného prostředí 
2ávisí sice na materiálních podmínkách mateřské školy, ale přesto by mělo věcné 

Prostředí působit harmonicky, příjemně a útulně a především by mělo poskytovat 

dostatek podnětů, prožitků a poznávacích zážitků. Havlínová a kolektiv hovoří 
v souvislosti s pojmem prostředí také o vlivu složek mikroprostředí, kterými 

rozumí fyzikálně chemické a biologické vlivy. Dále sem patří vlivy zevního 

Prostředí, kam můžeme zařadit osvětlení, hluk, teplotu, čistotu apod.65 

Smolíková a kolektiv v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání 
hovoří o věcném, nebo-li materiálním prostředí mateřské školy, kterým 
r°zumíme velikost prostoru, plochu podlahy, objem vzduchu a další a dále 

Í Á v l I n o v A m. a kolektiv. Kurikulum podpory zdrávi v mateřské škole. s. 47 
HAVLÍNOVÁ, M. a kolektiv. Kurikulum podpory zdraví v materské škole. s. 63 
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prostorové uspořádání, které vyhovuje dětem předškolního věku a zároveň 

skupinovým a individuálním činnostem dětí. Do této skupiny dále patří vybavení 

mateřské školy nábytkem, tělocvičným nářadím, vybavení umyvárny a toalety, 

vybavení pro odpočinek je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům, které 

odpovídají počtu dětí a zdravotní a bezpečnostní nezávadnosti. Patří sem také 

vybavení hračkami a pomůckami a jejich uložení. Autoři do této skupiny také 

zařazují úpravu a výzdobu interiéru budovy a venkovní prostory pro děti -
66 

zahrada a hřiště a jejich vybavení. 

3.1.11 Metody a formy výchovně vzdělávací práce 

Z hlediska potřeb předškolního dítěte vychází také uplatňování 

odpovídajících forem a metod práce v předškolním vzdělávání. Vzhledem 

к rozvojovým předpokladům a možnostem dětí se jeví jako nejvhodnější metody 

Prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na 

Přímých zážitcích dítěte. V předškolním vzdělávání je velmi důležité využití 

Přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů v průběhu 

spontánních aktivit, pro které je nutné dítěti poskytnout dostatek prostoru a času. 

Spontánní činnosti musí být vzájemně provázány a vyváženy s činnostmi 

řízenými, a to v poměru odpovídajícímu potřebám a možnostem předškolního 

dítěte. Činnosti řízené však musí probíhat formou nezávazné dětské hry, kterou 
Se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní volby. Specifickou formou 

Předškolního vzdělávání je didakticky zacílená činnost, která je pedagogem 

Přímo či nepřímo motivovaná, dítěti je nabízena jako činnost, v níž je zastoupeno 
učení spontánní, ale i záměrné, tedy plánované a cílené. Pro tyto didakticky 

^měřené činnosti je nejvhodnější práce v malé skupině či individuálně. 

V procesu učení v mateřské škole má významnou úlohu situační učení, 

které musí být pedagogy uplatňováno v dostatečné míře, neboť jeho podstata 

vychází z využívání a vytváření situací, které dítěti poskytují srozumitelné 

Praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a 

Poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Jelikož 

dítě předškolního věku se učí především přirozenou nápodobou, zaujímá tedy 

66 SMOLÍKOVA, K. a kolektiv. Rámcový program pro předškolní vzdělávání 2004. Praha : Výz-
kumný ústav pedagogický, 2005. s. 32 
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mezi formami předškolního vzdělávání také své významné místo spontánní 

sociální učení. Z hlediska této formy učení jsou pro předškolní dítě velmi důležité 

vzory chování a postojů, které jsou vhodné к nápodobě a přejímání. 

Předškolní vzdělávání má probíhat na základě integrovaných bloků, které 

nerozlišují jednotlivé složky vzdělávání, ale vzdělávací obsah je dítěti nabízen 

v přímých souvislostech, vazbách a vztazích a vychází ze života dítěte. Dítě tak 

získává komplexnější poznatky a dovednosti, které jsou pro ně snáze 

uchopitelnější a prakticky využitelnější. 

Shrnutí: 

Uspořádání režimu dne v mateřské škole, stejně jako uplatňování forem a 

metod v předškolním vzdělávání musí být prováděno v souladu s biologickými i 

Psychickými potřebami předškolních dětí, které vycházejí ze specifik vývoje 

Předškolního dítěte ve všech jeho oblastech tak, jak je podrobně zpracováno 

v kapitole Předškolní dítě a jeho vývoj. 

Také jedna ze základních podmínek předškolního vzdělávání, kterou je 

vytvoření podnětného věcného prostředí v mateřské škole, musí vycházet 

Především ze specifik vývoje a potřeb předškolního dítěte. Dalším východiskem 

této potřeby je uspořádání třídy podle věku dětí, zda se jedná o uspořádání 

homogenní či heterogenní. 

V neposlední řadě se naplňování potřeby podnětného prostředí musí řídit 

Příslušnými právními předpisy, které upravují podmínky předškolního vzdělávání 

tak, jak je ukládá Školský zákon a prováděcí vyhláška o předškolním vzdělávání. 

3-1.lll Hra a její formy 

podstata a význam hry 

Hra je základní formou lidské aktivity a je naprosto převládající činností 

Předškolního dítěte. A právě proto je období předškolního věku označováno jako 

věk hry. Hra má pro vývoj dítěte velký význam a jako jedna ze základních 

Psychických potřeb dítěte má vrozený základ. Její podstata tkví vtom, že je 

Přímo založena v možnostech dítěte. Pro dítě je hra příjemnou a uspokojující 

činností, ve které se svobodně rozhoduje a vkládá do ní všechny své schopnosti, 
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rozum i cit (Opravilová, 2004). Prostřednictvím hry se dítě seznamuje s okolním 

světem, zkoumá věci a experimentuje s nimi, což vede к nabývání zkušeností. Ve 

hře si dítě opakuje a zpracovává podrobně svoje zážitky a zařazuje je tak do 

soustavy svých dřívějších poznatků. Hra dává dítěti příležitost rozvíjet schopnosti, 

které jsou důležité pro socializaci a komunikaci. Ve hře dítě zažívá nebo může 

zkoušet zažít úspěch i prohru a také dostává prostor pro vyjádření emocí. Hra 

v neposlední řadě pomáhá dítěti i při vlastní identifikaci. Hra je zároveň také 

vstupní bránou do světa dítěte, neboť může sloužit jako nepřímý prostředek ke 

komunikaci. Význam hry pro dítě spočívá také v překlenutí mezi představovanou 

a reálnou činností.67 

V předškolním věku nabývá dětská hra svého vrcholu a jejím 

nedůležitějším znakem se stává pokročilejší forma, kterou je hra kolektivní. Do 

dětské hry v předškolním období vstupuje bohatší fantazie a mnohem větší 

dramatičnost. Význam hry pro předškolní dítě spočívá také ve zdokonalování 

motoriky a smyslu pro rytmus, prostřednictvím hry si dítě cvičí smysly a různé 

strategie řešení. Hra je pro dítě ve své podstatě práce a již u předškoláka lze 

z jeho hry usuzovat, jak bude zvládat vývojově pozdější činnosti. 

Havlínová a kolektiv к tématu dětské hry uvádí, že hra rozvíjí všechny 

schopnosti předškolního dítěte a jejím prostřednictvím dítě získává a učí se 

novým zkušenostem. Autorka dále zmiňuje podobu hry, která se během vývoje 

dítěte mění a předškolní dítě prochází několika vývojovými stádii hry. Jedná se o 

stádium vývojově rané a o stádium vývojově pozdější. Obě stádia mohou 

existovat vedle sebe, popřípadě vývojově pozdější stádium se může svými znaky 

Projevovat již v ranějším stádiu. Nikdy však nemůže vývojově pozdější stádium 

Předbíhat stádium ranější.68 

Příhoda o dětské hře říká, že po třetím roce věku vchází dítě do nové 

etapy hravých činností, které už netvoří nahodile, nýbrž je počíná plánovat. Za 
nejvýznamnější znak hry předškoláka autor považuje životní vážnost, s kterou si 

děti hrají, a právě proto ani nerozlišují hru od práce. Příhoda dodává, že 

Předškolní věk je právem označován jako věk hry. Příhoda nám také nabízí 

rozdělení her do několika skupin: hry reflexní, hry senzomotorické, hry 

^OPRAVILOVÁ, E. Předškolní pedagogika II. Liberec : Technická univerzita. 2004. s. 7 - 8 
HAVLÍNOVÁ, M. a kolektiv Kurikulum podpory zdraví v materské škole. Praha 2005, s. 59 
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intelektuální a hry kolektivní. Tyto skupiny obsahují podle zaměření her rozdělení 

na další podskupiny.69 

Vágnerová к tématu hry uvádí, že je to další způsob vyjádření vlastní 

interpretace reality a postoje ke světu i к sobě samému. Autorka к pojmu 

symbolická hra dodává, že slouží předškolnímu dítěti jako prostředek к vyrovnání 

se s realitou, kterou zatím ještě téměř nechápe. Tato hra mu umožňuje alespoň 

symbolicky uspokojit různá přání, která v realitě uspokojit nelze. Symbolická hra 

dítěti umožňuje chovat se podle svých představ a realitu přizpůsobit svým 

Potřebám.70 

Millarová nám dává nahlédnout do historie hry a zároveň nám předkládá 

některé z teorií významných osobností, které se zabývaly výchovou předškolního 

dítěte. Autorka také mimo jiné připomíná osobnost Platóna, který jako první 

upozornil na význam hry pro praktický život a také její význam pro názorné učení 

aritmetice. 

Millarová také připomíná osobnost Aristotela, který vyslovil své 

Přesvědčení o tom, že děti mají být povzbuzovány к tomu, aby ve svých hrách 

napodobovaly činnost dospělých. Autorka také zmiňuje Fröbla, který zdůrazňoval 

důležitost hry v procesu učení ve své koncepci hry „rozvíjení poupěte dětství". 

Podle Millarové první formulace teorií hry vznikly až ve druhé polovině 19. 

století pod vlivem evoluční teorie. Tato teorie se zabývala zaměřením hlavních 

aktivit živých tvorů na uspokojování tělesných potřeb, tedy uchování života a 

druhu. V souvislosti s tím se myslitelé té doby začali zabývat otázkou - jakou 

funkci má hra? Myslitelé Schaller a Lazarus pojali ve své teorii hru jako aktivní 

odpočinek po práci. Avšak tato hypotéza neplatí u mláďat zvířat. Filosof Herbert 

Spencer vypracoval teorii hry, která vycházela z představy o „přebytečné energii", 

kdy si děti hrají proto, že mají nadbytek energie. Spencer se nejdříve zabýval 

Pozorováním mláďat a dětí, jejich neustálým lezením a poskakováním a domníval 
Se, že se hra vyvinula u vyšších živočichů proto, že již nepotřebují tolik času, aby 
Se udrželi při životě, a tak mají více energie. 

Zajímavá je také teorie hry psychologa Jeana Piageta, která úzce souvisí 
s jeho chápáním růstu inteligence. Základem této teorie jsou dva důležité procesy 

^PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 
229 - 230 ' 

7°VAGNER0VÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 110 
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probíhající v organismu - asimilace (včleňování se) a akomodace 

(přizpůsobování se vnějšímu světu). Inteligence je výsledkem souhry a 

rovnováhy těchto svou procesů. Asimilace je ve své podstatě spontánní hra a 

akomodace je hra řízená. Pokud tyto dva procesy nejsou v rovnováze, může dojít 

ke včleňování nového zážitku mezi dřívější a jeho přizpůsobení potřebám 

individua. V opačném případě dochází к převládání akomodace, to znamená, že 

dochází к přizpůsobování se objektu a jde tedy o nápodobu. Výsledkem tohoto 

procesu je hra. 

Další zajímavou teorií hry je teorie rekapitulační, jejímž autorem je 

Psycholog a pedagog S. Holi, který byl ovlivněn Darwinem. Podle této teorie 

dětská hra rekapituluje vývoj lidstva, podklady se ukládají v genech a předávají 
se z generace na generaci. 

Kritikem Holla byl psycholog Karl Gross, který ve své teorii dovedností a 

nacvičování pro život dospěl к závěru, že hra je smysluplná činnost, při které je 

třeba nacvičovat dovednosti, hra je podle něho druh funkčního cvičení. 

Psychoanalytik Sigmund Freud vychází ve své teorii hry z podkladu, 

kterým se stává chování, které není bez příčiny. Znamená to tedy, že hra je 

Projekce rušivých vlivů a podnětů z běžného života. Z dětí právě prostřednictvím 
hry a hraček odchází nejistota. 

Rubinstein doplnil předešlé teorie svým názorem na hru a říká, že hra je 

odrazem skutečnosti a motivy realismu vybírá podle významu.71 

Dělení her a druhy herní činnosti 

Formy dětské hry mohou být velmi různorodé a pokusy o klasifikaci her 

nikdy nevystihují plnou rozmanitost tohoto dětského zaměstnání. Hry lze dělit 

Podle místa, podle druhu hry, podle pravidel hry, podle věku hráčů, podle pohlaví, 

Podle počtu hráčů, podle rozvíjejících schopností, podle typu, činnosti. 

Základním rozdělením je však rozdělení na hry spontánní a hry řízené, 

dalším dělením je rozdělení her podle jejich zaměření na hry manipulační a 

konstruktivní, na hry napodobivé a námětové a na hry pohybové s pravidly. 

71 MILLAROVÁ, S. Psychologie hry. Praha : Pyramida Panorama, 1968. s. 13 - 30 
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Opravilová v Předškolní pedagogice II. uvádí zajímavou typologii rozdělení 

her, kdy autor této typologie Roger Caillois (1998) s její pomocí sledoval a 

zjišťoval odchylky chování ve hře a jejich pravděpodobné příčiny. Podle projevů 

chování v průběhu hry stanovil čtyři skupiny hry. První skupinu tvoří hry agonální 

(zápas a soupeření), další skupinu tvoří hry aleatorické (náhoda, kterou nelze 

ovlivnit - například kostky, karty), třetí skupinou jsou hry mimikrické 

(napodobování, předstírání) a poslední skupinu tvoří hry vertigonální ( vychýlení 

z rovnováhy - houpání, kolotoč, skoky).72 

Příhoda rozděluje hry do čtyř velkých skupin na hry instinktivní, hry 

senzomotorické, hry intelektuální a hry kolektivní. Do skupiny první, tedy do her 

instinktivních zařazuje hry experimentační, lokomoční, honičky, sběratelské a 

jiné. Do druhé skupiny her senzomotorických autor zařazuje hry dotykové a 

haptivní, dále hry motorické, sluchové a zrakové. Do třetí skupiny her 

intelektuálních autor zařazuje například hry funkční, námětové, napodobivé, 

konstruktivní, fantastické a kombinační. A do poslední skupiny her kolektivních 

Příhoda zařazuje hry soutěživé, hry pospolité, hry rodinné a hry stolní.73 

Langmeier a Krejčířová přisuzují hře významnou úlohu v socializačním 

Procesu. Formy dětské hry jsou podle autorů velmi rozmanité, ale ve své 

Podstatě hovoří o typu či formě hry funkční nebo-li činnostní, dále o typu hry 

konstrukční či realistické, dalším typem či formou hry je iluzivní typ hry a 

Posledním typem hry je hra úkolová. Tito dva autoři hodnotí hry i z pohledu 

Psychoterapeutického, kdy hra jako jedna z nejzákladnějších psychických potřeb 

Předškolního dítěte, jejíž význam spočívá v projevu nevědomí, je zřejmě jedinou 

formou psychoterapie, kterou lze využít u malého dítěte.74 

Specifika hry předškolního dítěte 

' hra je vždy smysluplná, vždy něco znamená 

" hra vychází ze skutečných zážitků a pocitů dítěte 

" hrou dítě napodobuje činnosti dospělých a dotváří fantazií 

- dítě se ve hře silně citově angažuje a bere ji se vší vážností 

^ O P R A V I L O V Á , E. Předškolní pedagogika II. Liberec : Technická univerzita, 2004. s 11 -13 
PŘÍHODA, V. Ontogeneze lidské psychiky. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. s. 

7 229 - 230 
74 LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 101 
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- hra je hlavní činností předškolního dítěte 

- hra je předmětná činnost 

Věková skupina 3 až 5 let 

- experimentace se stále se zvyšující úrovní 

- jednoduchá symbolická hra a nápodoba přecházející postupně ke 

společné hře s vrstevníky 

Věková skupina 6 let 

- složité námětové hry 

- dramatizující hry 

- hry s reálnými zážitky, smyšlené, pohádkové či dotvořené fantazií 

Shrnutí: 

Hra je hlavní činností dítěte předškolního věku, v jeho životě zaujímá 

významnou úlohu a pro psychický vývoj dítěte je naprosto nezbytná. Hra je také 

jednou z nejzákladnějších potřeb člověka, neboť spontánní hrou se naplňuje 

Potřeba seberealizace. Hra rozvíjí všechny dětské schopnosti a zároveň dítěti 

Poskytuje nové zkušenosti, neboť je v životě dítěte zároveň také prostředkem 
k učení v širším smyslu. Hra se vyvíjí, její podoba se mění a dítě tak postupně 

Prochází několika jejími vývojovými stádii. 

Pro zdárný a nerušený průběh a vývoj hry je nutné vytvořit odpovídající 

Podmínky a zároveň také připravit bezpečné prostředí, které odpovídá potřebám 

hry. Důležitý je dostatek prostoru a jeho uspořádání, zajištění potřebného 

Materiálu a nářadí pro hry s pracovním námětem, zajištění dostatečného 

Množství pomůcek a hraček s volným přístupem, pro hry venku zajistit vhodně 

vybavenou zahradu a hřiště s dostatečným množstvím hraček a pomůcek. 

Prostřednictvím hry a dodržováním společně přijatých pravidel se dítě učí 

Odpovědnosti a naplňuje potřebu určité stálosti, řádu a smyslu. Pravidla přijatá 
k udržování pořádku a uklízení věcí na své místo, vytvářejí v povědomí dítěte 

Pocit jistoty a bezpečí. 
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3.2 Specifika pro raný školní věk 

V oblasti tělesného vývoje a motoriky narůstá výkonnost a obratnost, 

pohyby jsou již naprosto koordinované a obratné, což svědčí o zdokonalování 

hrubé motoriky. Děti jsou neustále v pohybu, avšak stále ještě špatně hospodaří 

se silami a snadno se vyčerpají. Pohyby drobných svalů ruky jsou ještě 

nepřesné, neboť není dokončena osifikace ruky a při nácviku psaní je v podstatě 

koordinace jemného svalstva předčasná. 

Vstup do první třídy pro dítě znamená základní přeměnu celého 

dosavadního života, neboť těžiště činnosti se přesunuje na práci, která se zcela 

jasně diferencuje od hry. Práce ve škole pro dítě znamená směřování к jiným 

účelům než к vlastnímu uspokojování. Stává se pro dítě povinností a učitel ve 

škole je novou autoritou, která se obrací ke všem žákům ve třídě, ne pouze 

к jednomu. Volba zaměstnání či činnosti již není ponechána volbě dítěte, ale je 

Přesně určena a vymezena jak obsahově tak i časově. Školní práce se po šestém 

roce věku stává ústředním zaměstnáním dítěte a hra se dostává až na druhé 

místo, přestože v životě dítěte má hra stále důležitou roli. Nástup do školy je 

spojen s nutností osamostatnění a přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání i 
s jeho následky. Dítě musí přijmout skutečnost, že je jedním z mnoha dětí a musí 

akceptovat požadavek podřízení se autoritě učitele. Dítě vstupem do školy musí 

také respektovat dané školní normy, které však kladou důraz na potlačení 

individuálních potřeb. Hodnocení ve škole a v dětské skupině je obvykle tvrdší a 

kritičtější a dítě musí umět přijmout i méně příjemnou skutečnost, což vyžaduje 

určitou emoční zralost. Z oblasti sociální je také důležitá úroveň verbální 

komunikace a schopnost chápat významové diferenciace různých sdělení. 

V období raného školního věku začínají děti uvažovat jiným způsobem na 

základě vývojově podmíněných změn, které jim umožňují zvládat nároky učiva. 
Jedná se o vývojové změny, které jsou podmíněny zráním a učením v souvislosti 
s dostatečnou úrovní zralosti CNS (odkaz na část 3.2.1 Specifika a školní zralost, 

školní připravenost). V oblasti poznávacích procesů se jedná především o 
Schopnost uvažovat na úrovni konkrétních logických operací. J.Piaget (1966) 

nazval způsob myšlení, které je typické pro mladší školní věk, fází konkrétních 
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logických operací, což znamená, že konkrétní logické myšlení respektuje 

základní zákony logiky a respektuje také konkrétní realitu.75 Rozvíjení pozornosti 

je tedy závislé na předmětech a na konkrétních činnostech, neboť vraném 

školním věku je zapotřebí, aby pozornost byla vyvolána názorem. Za specifický 

rys období raného školního věku lze také považovat fakt, že pozornost je 

poměrně nezávislá na obsahovém zájmu. Dítě raného školního věku je také již 

schopno analyzovat prvky, v něž je celek rozčleněn, avšak tyto prvky nejsou ještě 

Plně izolovány, proto při řešení problémů potřebuje stále ještě názornost, 

Přítomnost předmětů nebo eidetické obrazy. Specifickým rysem tohoto období je 

také eidetismus, který je typickým symptomem pro děti ve věku kolem sedmého a 

osmého roku a jehož podmínkou je převládání představivosti nad abstraktní 

schopností. 

V oblasti sociální lze období raného školního věku charakterizovat jako 

období extraverze, kdy se dítě svými city a volním chováním obrací navenek, do 

Předmětů a do vnějších činností. Toto zaměření způsobuje, že dětská citovost je 

mělká a povrchní a v tomto období ji můžeme pozorovat například na 

bezostyšném posmívání se jinému nebo na neuváženém žalování. S extraverzí 

souvisí také citová labilita, která se i v tomto období projevuje snadnými přechody 
nálad a krátkodobostí vzrušení. 

Shrnutí: 

Jako základní specifika raného školního věku lze tedy označit:: 

• individuální potřeba pohybu v souvislosti s tělesným vývojem 

" dokonale rozvinutá hrubá motorika 

~ již vyhraněná lateralita 

- dosud nedokončená osifikace ruky v souvislosti s rozvojem jemné motoriky 

- myšlení je na základě fází konkrétních logických operací 

" pro toto období je typický eidetismus 

~ citová labilita a povrchní citovost 

- schopnost analýzy na základě názoru 

* specifickým znakem paměti je konkretismus 

~ rozvoj pozornosti je závislý na názoru. 

75 VÁGNEROVÁ, M. Vývojový psychologie. Praha : Portál, 2000. s.148 -149 
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3.2.1 Specifika a školní zralost, školní připravenost 

V období kolem šestého roku věku nastává v životě dítěte velká a náhlá 

změna, kterou je vstup dítěte do školy. Tento důležitý životní mezník znamená 

pro velkou většinu dětí značnou zátěž, kterou představuje nejenom radikální 

změna režimu a prostředí, ale především stupňující se nároky na rozumovou 

vyspělost, pracovní motivaci, soustředění se delší časový úsek na zadaný úkol, 

dodržování pravidel školní kázně, podřízení se vedení a pokynům učitele a další. 

Poměrně velký počet dětí vykazuje po vstupu do školy kratší či delší dobu 

určité známky nepřizpůsobení se prostředí a nárokům školní práce. A právě 

učitelé v prvních ročnících základní školy u těchto dětí často zaznamenávají 

Projevy nepřizpůsobení se. Pod tímto pojmem lze uvést například neschopnost 

soustředit se na vyučování; neschopnost podřídit se kolektivnímu vedení; 

neschopnost vydržet klidně sedět a dávat pozor - tyto děti se stále otáčejí, mluví 

Při výkladu učitele a nesledují výuku; neustálá potřeba si s něčím hrát - tato 

nadměrná hravost bývá znakem nezralosti organismu ke školní práci. Mnohé 

z těchto dětí na počátku školní docházky nestačí požadovanému tempu výuky a 

brzy nastupuje pocit únavy. Tyto všechny faktory vedou к problémům ve výuce a 

dítě zaostává za ostatními. Neustálé neúspěchy snižují potřebné sebevědomí a 

sebejistotu dítěte a negativně ovlivňují celý jeho další vývoj. 

Za většinou případů školní neúspěšnosti na počátku školní docházky 

nejčastěji stojí příčiny, které vznikají na základě nedostatečné zralosti a 

Připravenosti dětského organismu pro školní zátěž, což znamená, že dítě ještě 

nedosáhlo požadovaného stupně školní zralosti. 

Vágnerová к pojmu školní zralosti uvádí, že se jedná ve své podstatě o 

vývojové změny, které jsou podmíněny zráním organismu dítěte. Tomu také 

°dpovídá stanovení věku nástupu do školy mezi 6. až 7. rokem věku dítěte. 
v tomto období totiž dochází к nejdůležitější vývojové změně, kterou je dozrávání 

centrální nervové soustavy (dále jen CNS) dítěte, což se projevuje změnou 

Vlkové reaktivity, zvýšením emoční stability a odolnosti vůči zátěži. Dostatečná 

zralost umožňuje kvalitnější koncentraci pozornosti, což vede к lepšímu využití 

schopností dítěte, soustředění a výdrži pracovat; zralost CNS umožňuje 

Přijatelnější adaptaci na školní režim; zrání CNS ovlivňuje lateralizaci ruky, 

Manuální zručnost i rozvoj motorické koordinace; zralost CNS je také 
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předpokladem potřebné úrovně zrakového a sluchového vnímání, která je 

předpokladem pro nácvik čtení a psaní. V neposlední řadě zralost CNS souvisí 

se s vývojem autoregulačních procesů, který se mimo jiné projevuje také 

postojem к překážkám, které představují nároky školy ve smyslu tlaku na 

preferenci určitého chování. 

К pojmu školní připravenosti Vágnerová dodává, že se jedná o určitou 

úroveň kompetencí, na jejichž rozvoji se ve větší míře podílí učení. Jedná se 

například o chápání smyslu školního vzdělání (dítě většinou přejímá postoje a 

hodnoty rodiny), sociální připravenost (úroveň verbální komunikace a dobrá 

znalost vyučovacího jazyka, schopnost rozlišovat role, schopnost respektovat 

běžné normy chování a také hodnot).76 

Langmeier a Krejčířové připomínají v souvislosti se školní zralostí 

osobnost Komenského, jehož myšlenky jsou podle autorů v mnohém ještě dnes 

vysoce aktuální. Autoři uvádějí, že Komenský ve svém Informatoriu školy 

mateřské varuje před negativními dopady předčasného začlenění dítěte do školy 

a zároveň vymezuje kritéria zralosti dítěte pro vstup do školy. Autoři zároveň 

vymezují oblast biologického zrání, která je podstatou školní zralosti a oblast 

způsobilosti dítěte pro školní práci, která je podstatou školní připravenosti.77 

Valentová к problematice školní zralosti či připravenosti uvádí, že obě 

koncepce jsou vzájemně propojeny a zároveň dodává, že školní připravenost 

zvýrazňuje širší souvislosti. Podle autorky školní připravenost charakterizuje 

stupeň biologického a psychického vývoje dítěte, sociální a výchovné vlivy i 

Požadavky školy. Složky školní připravenosti se týkají oblasti kognitivní, 
emocionálně-sociální, pracovní a somatické. Jednotlivé složky školní 

Připravenosti musí dosáhnout určité prahové úrovně, má-li být dítě ve škole 

úspěšné.78 

Mertin a Gillernová hovoří o školní připravenosti jako o konkrétní 

Problematice, která zkoumá připravenost dítěte pro vstup do školy z hlediska 

hládnutí požadavků stanovených Rámcovým programem pro předškolní 

vzdělávání, tedy získaných kompetencí. Pojetí školní zralosti autoři hodnotí jako 

7! VÁGNEROVÁ M Vývojová psychologie. Praha : Portál, 2000. s. 136 -143 
LANGMEIER, 'J., KREJČIŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. s. 

781°5-109 
VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do školy. In Předškolní a primární pedagogika, kap. 8, ed. Z. 
KOLLARIKOVÁ, B. PUPALA, Praha : Portál, 2001 
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tradiční, které se týká výlučně dítěte. Zkoumá jeho aktuální kognitivní, percepční, 

sociální a pracovní zralost, tedy biologické předpoklady.79 

Shrnutí - kritéria školní zralosti a připravenosti: 

a) biologické předpoklady 

- zralost CNS jako předpoklad kognitivní, percepční, emočně-sociální a 

pracovní zralosti 

- tělěsná zralost (fyziologické předpoklady) 

b) předpoklady - kompetence na základě učení (připravenost) 

- motivační zralost (chápání smyslu učení) 

- úroveň verbální komunikace a znalost vyučovacího jazyka 

- schopnost respektovat běžné normy chování a hodnot 

- schopnost rozlišovat role 

3.2.11 Specifika a odklad školní docházky 

Každý školský systém určuje věk vstupu dítěte do školy, většinou se jedná 
0 dobu mezi šestým a sedmým rokem věku dítěte. Náš školský systém ukládá 

Povinnost nástupu do školy dětem, které prvního září dovršily šestý rok věku. 

К žádosti o odklad školní docházky vede rodiče zpravidla některá 
2 variant, která svědčí o nedostatečné připravenosti dítěte pro školu. Podle 

Valentové se jedná o děti výrazně retardované, u nichž jde o úplnou nezralost a 
nePňpravenost, jejíž příčinou bývá těžké poškození centrální nervové soustavy. 
v tomto případě se jedná o nezralost pro vstup do základní školy, avšak může 
sPlňovat požadavky speciální či zvláštní školy. 

Další variantou odkladu školní docházky jsou děti s mírně podprůměrně 

^zvinutými dispozicemi, s celkově pomalým tempem dozrávání a s celkově 

nižším stupněm rozvoje především v oblasti kognitivní. Nejčastější variantou 

odkladu školní docházky bývají děti „klasicky nezralé", u kterých podle autorky 
neProběhla dosud kvalitativní vývojová změna funkčních i morfologických 

charakteristik relevantních pro školu. Jedná se především o chlapce - narozené 
v Jarních a letních měsících. 

79 MERTIN V GILLERNOVÁ I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2003. s. 
218-219 
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Poslední a také velmi častou variantou odkladu školní docházky jsou děti 

s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí, kdy nevyrovnanost 

může nabývat různých podob. Může se jednat například o kombinaci normálních 

intelektových předpokladů a nevyzrálé percepce či nižší úrovně grafomotoriky. 

Může se však také jednat o nevyrovnaný profil dispozic všech složek osobnosti -
« ' 8 0 

kognitivní, emocionální, pracovní a tělesne. 

V posledních letech se ovšem učitelé základních škol dosti často setkávají 

s problémem, kterým je žádost rodičů o odklad školní docházky i u dětí 

sedmiletých, které jsou fyzicky i psychicky vyspělé a pro odklad školní docházky 

není žádný závažný důvod. Rodiče к tomuto kroku obvykle vedou obavy ze 

selhávání dítěte ve škole v důsledku přílišné hravosti, živosti a další. Příliš dlouhé 

odkládání školní docházky však může být nebezpečné, neboť dítě mnohdy 

promešká nejvhodnější okamžik pro zahájení školní práce. 

Shrnutí - kritéria odkladu školní docházky (dále jen OŠD): 

Odklad školní docházky je realizován na základě žádosti rodičů dítěte, 

které dosud nedosáhlo požadovaného stupně školní zralosti. Obvykle se jedná o 

dítě, které v některé z oblastí vývoje dosud nedozrálo a potřebuje dostatek času 

v podobě odkladu školní docházky, aby se stupeň zralosti vývoje v jednotlivých 

oblastech alespoň zčásti vyrovnal. Důvodem k OŠD bývá také často celkově 

Pomalé tempo dozrávání organismu a celkově nižší stupeň rozvoje především 
v oblasti kognitivního vývoje. 

Kritéria OŠD: 

- nerovnoměrný vývoj psychických funkcí 

- pomalé tempo vývoje - opožděný vývoj 

' špatná výslovnost a přetrvávající vady řeči 

" tělesná nezralost 

" mentální retardace 

" sociální nezralost 

" pracovní nezralost 

^ V a l e n t o v a L. vstup ditète do Stoly. In Předškolní a primární pedagogika, kap. 8, ed. Z. 
KOLLARIKOVÁ, B. PUPALA, Praha : Portál, 2001. 
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Specifika v souvislosti s OŠD: 

- individuální potřeba pohybu a relaxace v souvislosti s respektováním školního 

režimu a pravidel školního řádu 

- potřeba střídání činností a potřeba seberealizace v souvislosti s rozvrhem 

vyučovacích hodin a uplatňovaných metod práce při vyučování 

3.2.III Specifika a předčasný nástup do školy 

Se vstupem dítěte do školy je spojena také problematika předčasného 

nástupu dítěte do základní školy. Podle zákona číslo 561/ 2004 Sb., školský 

zákon, existuje také možnost zařadit do procesu základního vzdělávání i dítě, 

které к 31.8. nedosáhlo doposud věku 6 let. Tyto případy jsou zcela výjimečné, 

neboť se jedná o děti s předčasně rozvinutými školskými dovednostmi, případně 

děti nadané. 

Možnost předčasného nástupu do školy ovšem musí důkladně zvážit a 

doporučit příslušný dětský psycholog pedagogicko psychologické poradny a také 

Příslušný pediatr. 

Velmi zajímavý je názor psychologů Langmeiera a Krejčířové na 

schopnost sebeovládání a sebeřízení právě u dětí nadaných a předčasně 

zařazených do první třídy základní školy. Podle jejich názoru u těchto dětí tyto 

schopnosti velmi často chybí, neboť jsou do značné míry závislé na biologickém 

zrání.81 

Shrnutí: 

Školní úspěšnost dítěte závisí především na stupni zralosti a vyspělosti 

jeho organismu. Jedná se o vyspělost fyzickou, psychickou i emočně sociální a 

Pro úspěšné zvládnutí školních povinností je důležité, aby dítě bylo v těchto 

oblastech alespoň přiměřeně zralé a připravené. Pro dítě, které doposud 
nedosáhlo určité úrovně v některé z uvedených oblastí vývoje, je vhodné školní 

docházku o rok odložit a dát dítěti čas к postupnému dozrávání funkcí organismu. 

81 , 
LANGMEIER, J., KREJČIŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006, s. 115 
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3.2.IV Profil dítěte ve věku 5 až 8 let, které splňuje podmínky 

školní zralosti a školní připravenosti 

1 • tělesná zralost - věku dítěte přiměřená výška a hmotnost 

2. motorika - dokonale rozvinutá hrubá motorika, jemná motorika přiměřeně 

- správný úchop tužky a vyhraněná lateralita 

- samostatnost při sebeobsluze 

3- kognitivní zralost - schopnost zrakové a sluchové diferenciace 

- schopnost soustředit se určitou dobu 

- schopnost strategie uvažování 

- schopnost analyticko -syntetické činnosti 

4- emoční, motivační a sociální zralost 

- schopnost sebeovládání a sebeřízení 

- pracovní zralost 

- schopnost podřídit se cizí autoritě 

- přirozená potřeba poznávat a učit se nové věci 

- schopnost zařadit se do širšího kolektivu 

- přiměřená schopnost verbální komunikace 

- správná výslovnost 

4-1 Základní lidské potřeby a jejich konkretizace 

Ke svému přežití a ke svému vývoji člověk potřebuje uspokojovat svoje 

Potřeby. Potřeba je nárokem každého člověka vůči prostředí, pomáhá mu udržet 

základní životní funkce a prožít plnohodnotný život. Neuspokojování některé 
2 Potřeb vede к narušení nebo omezení výměny hodnot, což vede к negativnímu 
C|tovému prožitku, který označujeme jako frustraci. Potřeby dítěte předškolního 
věku jsou sice projevem obecně lidských potřeb, avšak jejich specifikace se odvíjí 
o d věku dítěte, který jim dává určitý význam. 

Každý lidský jedinec potřebuje ke svému přežití pravidelně uspokojovat 

J'sté fyziologické potřeby, mezi které patří například uspokojení potřeby jídla a 

P'tí; potřeba pohybu, relaxace a spánku a další životně důležité potřeby. 
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Vedle potřeb fyziologických však existují také potřeby psychické, které 

člověka provázejí po celý jeho život, ale jejich podoba a způsob uspokojování 

jsou věkově i individuálně rozdílné. 

Jeden z modelů přirozených lidských potřeb vytvořil americký psycholog A. 

Maslow, který tyto přirozené lidské potřeby utřídil a sestavil je jako pyramidu, jejíž 

základnu tvoří potřeby fyziologické (biologické) a nad nimi je soubor potřeb, které 

souvisejí s psychikou. 

Maslowovo třídění lidských potřeb je univerzální, platí po celý lidský život a 

hodí se na každého jedince, tedy i pro předškolní dítě. Autor ve svém modelu 

uspořádal potřeby tak, aby uspokojování potřeb umístěných ve vyšším patře 

záviselo na uspokojení potřeb v patrech nižších. 

Na základní pyramidu potřeb navázali psychologové Matějček a 

Langmeier a vytvořili model základních životně důležitých potřeb malého dítěte, 

které můžeme označit jako psychické. Tyto potřeby jsou projevem obecně 

lidských potřeb v závislosti na věku, který jim dává určitý význam. To znamená, 

že tutéž potřebu má každý člověk, avšak pro předškolní dítě trvalá absence jejího 

neuspokojení může znamenat ohrožení psychického vývoje dítěte. 

Jiným modelem lidských potřeb je čtverec nebo kolečko potřeb pro 

každého. V tomto modelu je autory globální výchovy kladen důraz na osobní 

zkušenost každého člověka, kterou má se způsoby uspokojování těchto potřeb. 

Potřeby jsou stejné pro všechny lidi, avšak forma a způsob jejich uspokojování je 
velmi rozdílný.82 

4.1.1 Základní lidské potřeby fyziologické (biologické) 

Potřeby fyziologické jsou v pyramidě Maslowa uspořádány v základně 

Pyramidy, tedy v nejspodnějším patře. Jedná se o základní životně důležité 

Potřeby biologické, které musí být plně uspokojeny, aby člověk vůbec mohl přežít. 

Patří sem potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku; pohybu, spánku 
a odpočinku, přiměřené teploty; vyhnutí se bolesti; sexuálního uspokojení a jiné 

Potřeby související s fyzickým zdravím člověka. V případě nedostatečného 
UsPokojení nebo neuspokojení těchto přirozených biologických potřeb může dojít 
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k narušení fyziologické rovnováhy organismu a k ohrožení celkového vývoje nebo 

dokonce i života člověka. 

4.1.11 Základní lidské potřeby psychické 

V pyramidě Maslowa jsou základní lidské potřeby, které souvisejí 

s psychikou, uspořádány v patrech vyšších. 

Za jednu z nejdůležitějších psychických potřeb Maslow považuje potřebu 

bezpečí; v rámci této potřeby můžeme hovořit o pocitu jistoty, stálosti, 

spolehlivosti, určité struktuře, o pořádku, o stanovení pravidel a mezí, a také o 

osvobození od strachu a úzkosti. 

Další psychickou potřebou je potřeba sounáležitosti; v rámci této potřeby je 

třeba hovořit především o potřebě někam patřit, dále o potřebě lásky a 

náklonnosti, ale také o shodě a ztotožnění se s někým. 

Do předposledního patra pyramidy Maslow umístil potřebu uznání; v rámci 

této potřeby lze hovořit o sebedůvěře, sebeúctě a potřebě určité prestiže. 

N nejvyšším patře pyramidy je umístěna potřeba seberealizace, v jejímž 
rámci se jedná především o sebenaplnění, o uskutečnění toho, co je člověku 

blízké a čím potenciálně je.83 

Na uspořádání lidských potřeb v pyramidě Maslowa navazuje model 

Potřeb, vytvořený pro předškolní dítě psychology Matějčkem a Langmeierem. 

Autoři modelu dodávají, že tak, jako existují životně důležité potřeby biologické, 

které musí být plně uspokojeny, neboť na jejich uspokojení závisí přežití malého 

dítěte, tak jsou tu i základní potřeby psychické, které musí být náležitě a v daný 

čas uspokojovány, neboť na jejich uspokojení závisí zdravý a bezproblémový 
vývoj dětské osobnosti. 

Jedná se o tyto potřeby: 

a) potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů: 

jedná se o přívod podnětů vhodných к naladění organismu na žádoucí úroveň 

aktivity (dítě se nebude nudit a nebude soustavně přetěžováno podněty). 

b) potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech: autoři modelu o této 

Potřebě hovoří jako o „smysluplném světě", což ve své podstatě znamená řád a 

83""" 
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pořádek či uspořádání v přijímaných podnětech. Tato potřeba je podle autorů 

základní potřebou umožňující učení. 

c) potřeba prvotních citových a sociálních vztahů : tato potřeba vychází 

z obecného pojetí potřeby jistoty a ve vztahu к dítěti se jedná o jeho vztah 

к osobám prvotních vychovatelů, nejčastěji к rodičům, ale i к jiné blízké osobě. 

d) potřeba identity, čímž se rozumí společenské uplatnění a společenské 

hodnoty. Z náležitého uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí svého 

vlastního já, tedy sebeuvědomění a pocit vlastní hodnoty. 

e) potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy (jinými slovy 

..naděje"). Tato potřeba souvisí s procesem osamostatňování se a 

uvědomováním si vlastního já, kdy dítě touží po dosažení určitých cílů.84 

4.1.III Konkretizace potřeby pohybu, relaxace, odpočinku a 

tekutin v předškolním a raném školním věku 

pohyb jako přirozená potřeba 

V psychice zdravého dítěte převažuje vzruch nad útlumem, což vede 

k tomu, že běžné dětské chování se vyznačuje především živostí až 

excentričností, které se projevují právě pohybem. Pohyb je důležitou a přirozenou 

Potřebou dětí, kterou se snaží spontánně naplnit. 

Dětský pohyb ve spontánních činnostech byl zkoumán Kučerou (1984, 

Kučera, Dylevský a kol.) a bylo zjištěno, že předškolní děti se denně v průměru 

Pohybují spontánně 5 - 6 hodin; děti sedmileté, tedy děti raného školního věku se 

spontánně pohybují 4 - 5 hodin denně. Z hlediska obsahu převládají pestré 

dynamické činnosti krátce střídané činnostmi klidovými. 

Potřeba pohybu je individuální a je dána temperamentem dítěte. Podle této 

Potřeby se také rozlišují tři typy dětí : děti hyperaktivní, normoaktivní a 
hypoaktivní (Kučera, 1988), přičemž některé krajní projevy hyperaktivity nebo 

hypoaktivity mohou být i příznakem poruchy chování, příznakem nedostatečné 

koncentrace pozornost, ale mohou signalizovat i mentální postižení (Kučera, 
1q84; Černá 1979, 1994; Vágnerová, Valentová, 1991). Prokázané jsou také 
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souvislosti mezi typy temperamentu (sangvinik, cholerik, flegmatik a 

melancholik), somatotypy (tělesnou stavbou) a úrovní aktivity. Přestože pohybová 

aktivita je přirozenou potřebou života dítěte, nalezneme mezi dětmi i takové, které 

mají nižší potřebu pohybu. Velmi často se jedná o děti s nadváhou, ale také o 

děti zdravé, které v současném způsobu života trpí nedostatkem pohybu 

v důsledku způsobu života celé rodiny. 

Pohyb je spojován především s fyzickou stránkou, ale v dětském věku 

Propojuje celou osobnost dítěte. Pohyb je tak zároveň i projevem psychické 

aktivity a dítě pohyb propojuje se všemi mentálními činnostmi. 

Ve všech pohybových hravých činnostech je možné realizovat také další 

základní potřeby dítěte jako je potřeba společenského uznání, identity a 

seberealizace ( Matějček, 1994 ).85 

Odpočinek, spánek a relaxace jako přirozená potřeba 

Přirozená potřeba odpočinku v mateřské škole, která je naplňována 

formou spánku či relaxace, vychází stejně jako potřeba pohybu z individuálních 

Potřeb dítěte, které jsou u jednotlivých dětí rozdílné. 

Základní podmínkou к naplnění potřeby odpočinku v mateřské škole je 

Vytvoření vhodného prostředí a podmínek tak, aby mohla být respektována 

individuální potřeba spánku, ale zároveň také individuální potřeba kratšího 

odpočinku, která je doplněna klidovými činnostmi. Vytvořit vhodné prostředí pro 

individuální potřebu spánku bývá asi nejsložitější ve třídách smíšených, kde jsou 

umístěny děti od tří až do šesti či sedmi let. 

V první třídě základní školy je třeba ze strany pedagoga respektovat 

schopnost dětí udržet pozornost pouze omezenou dobu, po které by měla 

následovat relaxace. Přestávka mezi vyučovacími hodinami by měla být součástí 

°dpočinku po psychické zátěži, kterou nepochybně školní vyučování pro šesti až 

sedmileté děti v první třídě je. 

Qg ' 
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Přirozená potřeba dostatku tekutin 

Také potřeba tekutin vychází z individuální potřeby každého dítěte. Avšak 

malé předškolní dítě, na rozdíl od dospělého člověka, nemá dosud plně rozvinutý 

termoregulační systém a včas nerozpozná potřebu pití. Nedostatek tekutin má za 

následek potíže tělesné i psychické. Proto je velmi důležité jak v mateřské škole, 

tak i v první třídě základní školy důsledně dodržovat pitný režim dětí. 

Základem dodržování pitného režimu je vytvoření podmínek k tomu, aby 

se pitný režim stal každodenní součástí denního režimu v obou institucích. 

Shrnutí potřeb fyziologických (biologických): 

Z hlediska naplňování potřeby pohybu v mateřské škole je velmi důležité, 

aby nebyl přikládán význam konkrétním výkonům, ale především nabývání 

Pozitivních vztahů, postojů a zájmů. V denním režimu mateřské školy je tedy 

důležité zařazovat pravidelné střídání pohybových aktivit spontánních i řízené 

tělesné výchovy a v neposlední řadě také vytvoření vhodného prostředí a 

Podmínek к naplňování této potřeby. 

Z hlediska naplňování přirozené potřeby pohybu v raném školním věku, 

tedy u žáků v první třídě základní školy, je nutné časté střídání činností v průběhu 

vyučovací hodiny. Rozumíme tedy pravidelné střídání klidových a psychicky 

náročných činností s pohybovou relaxací a psychickým uvolněním. 

Odpočinkem v mateřské škole rozumíme spánek po obědě nebo relaxaci 

vleže. Důležité je pravidelné dodržování odpočinku v denním režimu, neboť 

Předškolní dítě potřebuje z hlediska tělesného i duševního zdraví ve svém věku 

kolem dvanácti hodin spánku denně. 

К dodržování pitného režimu v mateřské škole je třeba vytvoření vhodných 

Podmínek tak, aby pitný režim mohl být dodržován i při pobytu venku na zahradě a 

mimo objekt mateřské školy. Základem ovšem je důsledný přístup učitelky, která by 

měla mít přehled o tom, zda všechny svěřené děti opravdu pitný režim dodržují. 
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4.1.IV Konkretizace potřeb psychických v předškolním a raném 

školním věku 

Potřeba jistoty, určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

Tato psychická potřeba vychází z potřeby bezpečí Maslowova modelu a 

závisí na uspokojení potřeb fyziologických. 

Ve světě předškolního dítěte potřeba stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

znamená „smysluplný svěť. Naplnění této potřeby se týká především rozsahu, 

uspořádání a střídání činností, ale také smyslu a uspořádání určitých pravidel 

vzájemného soužití. Řád dává dítěti především vědomí pevné osy a pravidel, kolem 

nichž se každodenní činnosti soustřeďují. Tato pravidla dítěti poskytují potřebné 

vědomí jistoty, stálosti, spolehlivosti a osvobození od chaosu, úzkosti a strachu. 

V první třídě základní školy potřebnou jistotu dětem poskytuje rozvrh 

hodin, pravidelné střídání činností v průběhu vyučovací hodiny a také školní řád, 

ze kterého mimo jiné vycházejí stanovená pravidla chování. Jedná se o základní 

Potřebu umožňující učení, neboť naplnění této potřeby umožňuje, aby se 

z podnětů, které se к nám dostávají prostřednictvím našich smyslů, stávaly 

zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. 

Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

Tato potřeba vychází z potřeby seberealizace Maslowova modelu a 

umožňuje organismu, aby se „naladil" na žádoucí úroveň aktivity. To znamená, 
2 e se dítě nebude nudit, ale ani nebude soustavně přetěžováno podněty. 

Pro učitelku v mateřské škole to znamená především soustavně motivovat 

Přirozenou zvídavost dětí a zásobovat je náměty к činnosti a přemýšlení. 

Vycházet by při tom měla především ze zájmů a podnětů dětí. 

V první třídě základní školy je základem uspokojení této potřeby nejenom 

Pravidelné střídání činností v průběhu vyučovací hodiny, ale také využívání 
neformálních metod a forem ve vyučovacím procesu. 
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Shrnutí potřeb psychických: 

К náležitému uspokojování potřeb dítěte předškolního nebo raného 

školního věku je především třeba, aby si učitelka byla vědoma skutečnosti, že 

potřeby každého dítěte jsou individuální a nelze je tedy uspokojovat hromadně. 

Dobře uspokojovat potřeby dítěte znamená především vědět, v jakých formách 

se potřeby specifické pro předškolní a raný školní věk projevují. Na základě toho 

by učitelka měla umět vystihnout způsob uspokojení dané potřeby, který 

jednotlivým dětem nejvíc vyhovuje.86 

5.1 Osobnost pedagoga 

Z hlediska současné legislativy musí pedagog jak mateřské, tak i základní 

školy splňovat podmínku odborné způsobilosti, kterou mu poskytuje jeho 

Pedagogické vzdělání. Pokud pedagog tuto podmínku nesplňuje, musí si 

Předepsané vzdělání doplnit příslušným studiem. Z toho vyplývá, že jedním ze 

základních předpokladů úspěšného výchovného a vzdělávacího působení 

Pedagoga je jeho odborná kvalifikace. 

Součástí profese pedagoga je také rozšiřování svých teoretických 

Poznatků sebevzděláváním, zároveň s jejich tvořivou aplikací do každodenní 

výchovné a vzdělávací činnosti. Úspěšný pedagog si je vědom svého vlivu na 
děti a je jim příkladným vzorem nejenom svým jednáním, chováním a 

vystupováním, ale také svým celkovým životním stylem. Jeho pozitivní a kladný 

vztah к dětem mu umožňuje získávat autoritu zcela přirozeným způsobem, nikoliv 

direktivním řízením. Profese pedagoga vyžaduje, aby osobnost, která tuto 

náročnou činnost vykonává byla dostatečně trpělivá, komunikativní, tvořivá, 
Schopna naslouchat druhému a zároveň také aby měla schopnost improvizace. 
s profesí pedagoga také úzce souvisí jeho schopnost umět dětem připravit 

vhodné prostředí tak, aby je motivovalo к určitým činnostem a děti měly pocit, že 

na to přišly samy. Pedagog působí vedle dítěte jako spolupracovník, pomocník a 

Jako facilitátor či organizátor. 

86 HAVLINOVA, M. a kolektiv Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. s. 29 - 30 
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Úspěšný pedagog si je dobře vědom nejenom své hodnoty, ale také svých 

nedostatků, které umí přiznat. Má zcela jasnou představu svých cílů a je schopen 

pracovat v týmu podle určité koncepce. Základním předpokladem úspěšného 

pedagoga je především schopnost empatie a respekt к individuálním 

Předpokladům, zvláštnostem a potřebám každého jedince. 

Rámcový program pro předškolní vzdělávání v kapitole 7., v části 7.6 pod 

názvem „Personální a pedagogické zajištění" dodává, že pedagog funguje na 

základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagog jedná, 

chová se a pracuje profesionálním způsobem v souladu se společenskými 

Pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání 

Předškolních dětí. Pedagog sleduje konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se 

jim vyhovět a zároveň spolupracuje s rodiči dětí na základě partnerství. Pedagog 

rodiče dětí pravidelně informuje o prospívání dítěte a jeho individuálních 

Pokrocích v rozvoji i učení, s rodiči se domlouvá na dalším postupu při výchově a 

vzdělávání dětí. Pedagog také chrání soukromí rodiny a zachovává diskrétnost, 

nezasahuje do života a soukromí rodiny.87 

Opravilová v Předškolní pedagogice к osobnosti pedagoga uvádí, že 

jednou z každodenních součástí práce pedagoga je také vytváření pedagogické 

diagnostiky. Autorka к tomu dodává, že pedagog musí respektovat osobnost 

dítěte, musí mít na zřeteli individuální projevy dítěte, měl by jednat s taktem a 

citem, objektivně, trpělivě a také uvážlivě. 

Havlínová a kolektiv v Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole doplňuje 

Základní charakteristiku osobnosti pedagoga o výchovu dětí ke zdraví takovým 
2Působem, který je pro děti přirozený. Za přirozený způsob je považováno 

Prožitkové učení a experimentování, kdy se dítě hrou učí samo a pedagog 

Připravuje prostředí a vytváří potřebné podmínky. Důraz je také kladen na vztah 

Pedagoga к dítěti a vzájemný kontakt. Vztah ze strany pedagoga směrem к dítěti 

by měl být podporující, naplněný úctou a zodpovědností к dítěti, jehož základem 

je porozumění dítěti v jeho prožitcích, chování i problémech. Pedagog dokáže 

Přijímat dítě takové, jaké je, s jeho přednostmi i slabostmi. Úlohou pedagoga 
nejenom v mateřské škole podporující zdraví je vytvářet dětem dostatek 

87 SMOLÍKOVA, K. Rámcový program pro předškolní vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav peda-
9ogický, 200б'. s.35-36 
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příležitostí к získávání zkušeností, promyšleným výběrem vhodných podnětů 

pomáhá dětem s jejich systematickým uspořádáním (Havlínová, 2005). 

Pedagog vychází ve své pedagogické činnosti z poznání každého 

jednotlivého dítěte, snaží se mu porozumět, pochopit a přizpůsobit výchovné 

prostředí jeho potřebám. Pedagog shromažďuje a vyhodnocuje informace o dítěti 

a navrhuje konkrétní opatření pro další optimální rozvoj dítěte. Pomáhá dítěti 

s vytvářením vlastního portfolia s pozitivním hodnocením práce dítěte. Pedagog 

také provádí evaluaci dětí, pedagogické činnosti i autoevaluaci svojí osoby a 

vytváří třídní vzdělávací plán, při jehož tvorbě vychází z reálných možností 

mateřské školy a individuálních předpokladů dětí.88 

Shrnutí: 

Pedagog by měl splňovat tato kritéria : 

- odborné pedagogické vzdělání a další sebevzdělávání 

- být vzorem dětem svým jednáním, chováním i stylem zdravého způsobu 

života 

- schopnost empatie a respektování individuálních zvláštností každého 

jednotlivce 

- mít pozitivní a kladný vztah к dětem, práci s nimi a umět přijmout každé 

dítě takové, jaké je 

- být dostatečně trpělivý a komunikativní se schopností naslouchat druhému 

- schopnost improvizace a tvořivého přístupu к vlastní pedagogické činnosti 

- schopnost vycházet vstříc individuálním potřebám dětí a naplňovat je 

vytvářením vhodných podmínek a prostředí. 

4AVLÍNOVÁ a kol. Kurikulum podpory zdraví u mateřské škole. Praha : Portál, 2006. s. 160 -168 
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II. ČÁST - praktická 

6.1 Cíle 

1. Zjistit, zda pedagogové zkoumaných škol znají vývojová specifika skupiny 

dětí, se kterou pracují. 

2. Zjistit, zda se znalost vývojových specifik pedagogy zkoumaných škol 

promítá do prostředí, ve kterém s dětmi pracují. 

3. Zjistit, zda uspořádání dne denním režimem v mateřské škole a rozvrhem 

vyučování v základní škole umožňuje respektování vývojových specifik 

dětí ve zkoumaných školách. 

4. Zjistit, zda je respektování vývojových specifik na zkoumaných školách 

ovlivněno osobností pedagoga. 

6-2 Přehled sledovaných vývojových specifik 

v souvislosti s potřebami 

1. Individuální potřeba pohybu v souvislosti s tělesným vývojem dítěte. 

2. Individuální potřeba relaxace - odpočinku v souvislosti s tělesným a 

kognitivním vývojem dítěte. 

3. Individuální potřeba pití v souvislosti s fyziologickým vývojem -

termoregulací organismu dítěte. 

4. Potřeba jistoty, stálosti, řádu a smyslu v podnětech v souvislosti 

s kognitivním vývojem dítěte a potřebou pravidelného denního režimu. 

5. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

v souvislosti s kognitivním vývojem dítěte a střídáním činností. 

6. Potřeba seberealizace v souvislosti s kognitivním a sociálním vývojem. 

6.3 Hypotézy 

1. Předpokládám u pedagogů zkoumaných škol znalost vývojových specifik 

skupiny dětí, se kterou pracují. 
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2. Předpokládám, že znalost vývojových specifik se promítá do prostředí, ve 

kterém pedagogové zkoumaných škol s dětmi pracují. 

3. Předpokládám, že uspořádání dne - denní režim v mateřské škole lépe 

umožňuje respektování vývojových specifik. 

4. Předpokládám, že respektování vývojových specifik je ovlivněno osobností 

pedagoga. 

6.4 Úkoly výzkumu 

Postup při výzkumu: 

1) Vytipování vhodných objektů pro výzkum (mateřské školy a první třídy 

základních škol) s přípravou výzkumu (seznámení respondentů s cílem 

průzkumu, souhlas ředitele) 

2) Dotazníkové šetření (pedagogové a rodiče dětí) a jeho analýza 
3) Přímé pozorování na základě analýzy dotazníkového šetření zaměřené na: 

a) vhodnost prostředí a vytvořených podmínek pedagogem z hlediska 

naplňování individuální potřeby pohybu a relaxace, potřeby seberealizace 

a potřeby střídání činností, realizace pitného režimu. 

b) uspořádání dne či školní rozvrh v souvislosti s naplňováním pocitu jistoty 

dětí a s respektem к naplňování individuálních potřeb dětí. 

c) zhodnotit osobnost pedagoga v rovině teorie a praxe z hlediska 

respektování vývojových specifik a přirozených potřeb dětí. 

d) na základě přímého i nepřímého pozorování (respondentem) vytvoření 

kazuistiky dětí, které prezentují specifickou skupinu předškolních dětí ve 

věku 5 až 6 let a raného školního věku 7 až 8 let a jsou předmětem 

pozorování ve vybrané třídě. 

Rozhovor s pedagogy (respondenty) a rodiči (respondenty): 

a) na základě rozhovoru s respondenty (pedagogy) upřesnit podmínky 

v konkrétním prostředí vzhledem к možnostem konkrétní školy. 

b) na základě rozhovoru s respondenty (rodiči) upřesnit jejich náhled a jejich 

názor na vhodnost konkrétních podmínek a prostředí v souvislosti 

s naplňováním individuálních potřeb dětí ve věku 5 až 6 a 7až 8 let 

v konkrétní třídě (škole). 
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5) Shrnutí zjištěných údajů a vyvození závěrů z dotazníků. 

a) výsledky analýzy odpovědí z dotazníků pro pedagogy a pro rodiče dětí 

b) výsledky přímého pozorování v konkrétních třídách (prostředí, podmínky, 

režim, sledované děti na základě kazuistiky, osobnost pedagoga). 

c) závěry ( přílohy - vyjádření v grafech). 

6.5 Metody výzkumu 

1. Pozorování (přímé) - metoda hlavní (objekt a kritéria posuzování) 

Objekt pozorování: 

a) prostředí vnější (poloha a okolí MŠ, ZŠ; školní zahrada nebo hřiště a její 

vybavení z hlediska možnosti naplňování sledovaných potřeb dětí) 

Kritéria posuzování: 

A = velmi vhodné a účelné 

В = je vyhovující 

С = je nevyhovující pro naplňování sledovaných potřeb dětí 

Objekt pozorování: 

b) prostředí vnitřní (třída a případně další prostory - velikost třídy a její 

uspořádání podle z hlediska daného účelu a možnosti naplňování 

sledovaných potřeb - nábytek, hračky, pomůcky) 

Kritéria posuzování: 

A = velmi vhodné a účelné 

^ = je vyhovující 

С = je nevyhovující z hlediska naplňování sledovaných potřeb dětí 

Objekt pozorován: 

. denní režim v MS v souvislosti s naplňováním sledovaných potřeb 

2. rozvrh vyučování a školní řád v souvislosti s naplňováním 

sledovaných potřeb 
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Kritéria posuzování: 

A = je vhodný a vychází vstříc sledovaným potřebám dětí 

В = je vhodný, ale s drobnými nedostatky v souvislosti s naplňováním sled. 

potřeb 

С = je nevhodný z hlediska naplňování sledovaných potřeb dětí 

Objekt pozorování: 
d) osobnost pedagoga v souvislosti s naplňováním sledovaných potřeb 

Kritéria posuzování: 

A. výborný pedagog v souvislosti s vytvářením vhodného a podnětného 

prostředí a podmínek к naplňování sledovaných potřeb dětí 

B. dobrý pedagog v souvislosti s vytvářením vhodného a podnětného 

prostředí a podmínek к naplňování sledovaných potřeb dětí s některými 

menšími nedostatky 

C. špatný pedagog - nevhodné a nepřipravené prostředí a podmínky 

к naplňování sledovaných potřeb dětí 

Za pomoci metody pozorování probíhal samotný výzkum prostředí, 

Podmínek, režimu i osobnosti pedagoga ve vybraných třídách mateřských a 

základních škol. Za pomoci metody pozorování - přímé a nepřímé 

(respondentem) byly zpracovány kazuistiky dětí, které prezentují specifické 

skupiny věkové kategorie 5 až 6 a 7 až 8 let. Tyto děti byly v průběhu samotného 

výzkumu ve svých třídách sledovány v souvislosti s respektováním a 

naplňováním jejich potřeb a to v souladu s prostředím, danými podmínkami, 
ľežimem a rozvrhem a také působením pedagoga. 

2- Dotazník (metoda dotazovací) - metoda vedlejší 

Metodou dotazování formou vyplnění dotazníku byly získány informace 
2 řad respondentů pedagogů a rodičů dětí, které se týkaly samotného průzkumu. 

Metodou dotazování byly zjišťovány podmínky, které má ve skutečnosti školka či 

První třída ZŠ. 

Dotazníky byly vytvořeny ve dvou typech - pro pedagogy a pro rodiče dětí. 

^otazník pro pedagogy se odlišoval jednak v základních údajích o typu školky či 
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školy, kdy pedagog vyplňoval údaje o svém pracovišti a rodiče vyplňovali údaje o 

svém dítěti a MŠ / ZŠ, kterou dítě navštěvuje. Dalším odlišným údajem byla 

otázka číslo 1 v dotazníku pro pedagogy, která měla prověřit teoretické znalost 

pedagogů, které se týkají vývojových specifik dětí v uvedené věkové kategorii. 

Rodiče v otázkách 1 až 4 popisovali ze svého vlastního pohledu svoje dítě 

v souvislosti s vývojovými specifiky a s nimi souvisejícími potřebami. Ostatní 

otázky byly shodné jak pro pedagogy, tak i pro rodiče. Tyto odlišnosti v dotazech 

pro respondenty byly vytvořeny záměrně, neboť pedagog by má z odborného 

hlediska dobře ovládat a znát i teorii vývoje předškolního dítěte a specifika 

s vývojem související. Rodiče dítěte většinou nejsou pedagogičtí odborníci, proto 

je třeba zvolit takovou formu dotazu, která je všem respondentům laikům zcela 

jasná. 

3. Metoda analýzy - metoda vedlejší 

Za pomoci analýzy odpovědí z vyplněných dotazníků byly získané 

'^formace od respondentů utříděny a dále zpracovány. 

4. Rozhovor (metoda rozhovoru) - metoda vedlejší 

Za pomoci metody rozhovoru byly upřesněny informace o podmínkách, 

Materiálním zajištění a možnostech konkrétní školky a školy. Dále byly upřesněny 

informace ke kazuistikám. 

Metoda grafického znázornění - metoda vedlejší 

Za pomocí grafického znázornění byly vyvozeny závěry z analýzy 

dotazníkového šetření. 

^ 1 Popis vlastního výzkumu 

^•1.1 Vytipování vhodných objektů к výzkumu 

Pro splnění cíle jsem vytipovala mateřské a základní školy, které znám ze 
svého působení či vlastní zkušenosti. Abych mohla porovnávat zjištěné 
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skutečnosti, tak jsem si к výzkumu vybrala dvě jednotřídní mateřské školy, tři 

vícetřídní mateřské školy a dvě velké základní školy. Z uvedených vícetřídních 

mateřských škol má jedna školka třídu dětí se zdravotním postižením - astma, 

alergie a atopický ekzém. Tato třída má z hlediska zdravotního odlišný režim a 

odlišné prostředí. Celkem jsem porovnávala 7 tříd mateřských škol a 5 prvních 

tříd základních škol. výzkum probíhal po dohodě s ředitelkou objektu a po 

seznámení všech zúčastněných pedagogů s cílem průzkumu. Prostřednictvím 

pedagogů byli s cílem výzkumu seznámeni i oslovení rodiče dětí, kteří se 

účastnili výzkumu jako respondenti formou vyplnění dotazníku a rozhovorem, 

který poskytnul v souvislosti s jejich dítětem jejich názor a pohled na podmínky a 

Prostředí, vybavení a režim konkrétní třídy z hlediska naplňování individuální 

Potřeby pohybu a relaxace, naplňování potřeby seberealizace a střídání činností. 

7.1.2 Metody a jejich cíle 

1) Dotazník - metoda vedlejší 

Dotazníkovou metodou jsem zjišťovala správnost předpokladu první 

hypotézy, která uvádí, že pedagog, který pracuje s věkovou skupinou dětí 5 až 6 
a 7 až 8 let, také zároveň zná vývojová specifika dětí této věkové skupiny. Další 

dotazy se týkaly potřeby pohybu, odpočinku a relaxace, pitného režimu, potřeby 

Pravidelného a častého střídání činností, potřeby seberealizace dítěte a významu 

režimu dne v mateřské škole a rozvrhu vyučování v první třídě pro dítě 

Předškolního nebo raného školního věku. Další dotazy se týkaly osobního názoru 

Pedagoga a rodiče na vhodnost a účelnost prostředí a vytváření podmínek 

к pohybové aktivitě a relaxaci v konkrétní třídě mateřské a základní školy. 

Posledním dotazem pedagog či rodič dítěte vyjádřil svoji představu o ideální 

Mateřské škole a první třídě základní školy tak, aby dokonale naplňovala svým 

Prostředím, podmínkami a režimem individuální potřebu pohybové aktivity a 

relaxace či odpočinku, potřebu seberealizace dítěte a potřebu střídání činností. 

Dotazníkového průzkumu se zúčastnilo celkem 20 pedagogů, z toho 15 

Pedagogů z předškolních tříd mateřských škol a 5 pedagogů z prvních tříd 

základních škol. Rodičů dětí se průzkumu zúčastnilo celkem 28, z toho 19 
2 mateřských škol a 9 z prvních tříd. 
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2) Pozorování (přímé) - metoda hlavní 

Metodou pozorování jsem zjišťovala konkrétní podmínky a prostředí 

v jednotlivých třídách a jejich vhodnost či nevhodnost pro uplatňování 

sledovaných potřeb. Metodu pozorování jsem rovněž využila к vytvoření 

kazuistiky dětí, které zastupují určitou specifickou skupinu věkové kategorie 5 až 

6 a 7 až 8 let. Tyto děti jsem dále sledovala v průběhu výchovně vzdělávacího 

procesu, jakým způsobem jsou naplňovány jejich přirozené potřeby. 

3) Analýza - metoda vedlejší 

Dále jsem na základě analýzy odpovědí z dotazníkového šetření 

Porovnávala teorii s praxí, nakolik jsou pedagogy uplatňovány teoretické znalosti 

vývojových specifik přímo v praxi při práci s dětmi, ovšem s ohledem na 

materiální možnosti a dané podmínky konkrétního prostředí mateřské školy nebo 

1- třídy základní školy. 

4) Rozhovor - metoda vedlejší 

Metodou rozhovoru s pedagogy a s rodiči dětí jsem doplnila a upřesnila 

zjištěné skutečnosti, abych je mohla objektivně vyhodnotit a dále zpracovat pro 

účely průzkumu. 

5) Grafické znázornění - metoda vedlejší 

Metodou grafického znázornění byly upřesněny závěry z analýzy odpovědí 

dotazníkového šetření. 

7-1.3 Mateřské školy 

7-1.3.l Stanovená kritéria výzkumu: 

1. Charakteristika mateřské školy a zkoumané třídy (lokalita, objekt školky a 

jeho okolí, počet tříd). 

2. Prostředí vnější a vnitřní - zda je věcné a podnětné 

Vnější prostředí a podmínky (okolí mateřské školy pro vycházky ; 

školní zahrada - podnětné prostředí zahrady a její vybavení pro naplnění 
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potřeby pohybu, relaxace, seberealizace a střídání činností) 

Vnitřní prostředí a podmínky (třída - velikost, vybavení hračkami a 

pomůckami a jejich uspořádání; vytvořené prostředí podle věkového 

složení třídy; nabídka činností a tělovýchovných pomůcek pro naplňování 

potřeby pohybu a nabídka různých forem relaxace pro věkovou skupinu 

předškoláků 5 až 7 let; podnětné prostředí vedoucí к naplnění potřeby 

seberealizace a střídání činností pro předškolní děti ve věku 5 až 7 let). 

3. Pitný režim a jeho organizace (zda je pitný režim součástí celého dne). 

4. Denní režim a jeho realizace (zda uspořádání režimu dne vychází 

z naplňování přirozených potřeb dítěte a ze zdravé životosprávy). 

5. Osobnost pedagoga a jeho vliv na vytváření vhodných podmínek a 

podnětného prostředí pro věkovou skupinu předškolních dětí 5 až 7 let. 

I. Třída Koťátka - popis prostředí a podmínek 

Charakteristika mateřské školy 

Tato třída je součástí jednotřídní mateřské školy ve větší obci s počtem 

dětí ve třídě nad 20. Věkové uspořádání třídy je heterogenní, ve třídě jsou děti ve 
věku 3 až 6 let, z toho jsou 4 děti ve věku 5 let a 3 děti ve věku 6 let. Celkem je 

tedy v této třídě 7 předškolních dětí. S dětmi pracuje ve střídavých směnách 

ředitelka a učitelka. Zřizovatelem mateřské školy je obec, která poskytuje 

Mateřské škole takové materiální podmínky, že ředitelka mohla školku vybavit 
novým dětským nábytkem, zahradu mohla vybavit moderním nářadím a náčiním 

a zároveň mohla dokoupit moderní a účelné pomůcky a hračky. 

Vnější prostředí a podmínky 

Mateřská škola je umístěna na konci obce, v její těsné blízkosti je základní 

škola. Okolí tvoří pole a rodinné domky se zahradami. Budova školky je 

jednopatrová a je obklopena velkou zahradou, která je moderně a vkusně 

vybavena zahradními hračkami a nářadím pro předškolní děti. Pro uspokojování 

Potřeby pohybu a rozvíjení pohybových dovedností je na zahradě instalována 

dřevěná věž se dvěma skluzavkami a lezeckou stěnou. Právě tato věž je vhodná 

Pro starší předškoláky. Pro mladší i starší děti jsou к dispozici velké dřevěné 
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houpačky a houpačky s pérem. Házení na cíl mohou starší, ale i mladší 

předškoláci trénovat při hodu na basketbalové koše, která jsou v rozdílných 

výškách umístěny na postavě medvěda. Hojně využívaná je také „závodní 

dráha", kde si děti měří svoje síly v běhu, jízdě na koloběžkách a tříkolkách a tato 

dráha má i další možnosti využití. Veškeré uvedené vybavení slouží 

к individuálnímu uspokojování potřeby pohybu nebo relaxace pohybem. Dráha, 

koše i věž je využívána i к řízené jednotce tělesné výchovy. 

К naplnění potřeby relaxace a odpočinku je v prostoru zahrady umístěno 

celkem pět laviček, v létě slouží к odpočinku travnatá plocha, která pokrývá celou 

zahradu. К naplnění potřeby seberealizace děti využívají dvě otáčivé tabule 

s umělohmotným povrchem, na které kreslí barevnými křídami. Děti se také 

seberealizují na velkém pískovišti tvořivou hrou, kdy staví z písku a zároveň 

mají možnost hry s auty a hračkami na písek. V létě mají děti možnost 

Pohybových aktivit ve vodě v bazénu a otužování pod zahradní sprchou. V zimě 

zahrada poskytuje možnosti ke hrám se sněhem a stavění sněhuláků. Zahrada 

svým vybavením a velkou plochou poskytuje nejenom starším předškolákům 

Prakticky po celý rok možnosti к naplnění svých individuálních potřeb, především 

Pak potřeby pohybu a změny či střídání různě zaměřených činností, potřeby 

relaxace a také naplnění potřeby seberealizace. 

Vnitřní podmínky a prostředí 

Vnitřní prostory budovy školky jsou naopak poměrně malé. Pro umístění 

mateřské školy se smíšeným věkovým uspořádáním nejsou vnitřní prostory 

•deální. V přízemí je celkem prostorná šatna a umyvárna se záchody. Ve vedlejší 

místnosti je malá jídelna, kam děti chodí na svačiny a oběd po schodech ze třídy 

v Patře. V I. patře nebo spíš v podkroví budovy se nachází jedna třída, která má 
tvar písmene L. Pro plný počet dětí, tedy více než 20, je třída poměrně malá a 
úzká. Tato třída má funkci herny, a zároveň i místnosti pro odpočinek dětí po 

°bědě. V první části třídy jsou 3 stolky a židličky, které slouží pro pracovní a 

výtvarné činnosti dětí, hned vedle stolků je umístěn dětský pokojíček s jedním 

kočárkem a kuchyňka. Nápaditě jsou pod okny vytvořeny police na hračky a 

knížky, které jsou volně přístupné starším předškolákům. Druhá část třídy slouží 

Jako prostor к pohybovým hrám, řízeným TV chvilkám a pro odpočinek dětí na 
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lůžku po obědě. V této části herny jsou umístěny ribstole, na kterých v průběhu 

dne probíhá individuální protahování a cvičení. V čele třídy je umístěna 

magnetická tabule a žíněnka, na které se mohou děti průběžně protahovat a také 

relaxovat. Vybavení a především velikost herny zcela určitě nevyhovuje starším 

předškolákům, kteří ke svým pohybovým hrám a aktivitám potřebují větší prostor 

a proto ani nemohou v této třídě hrát míčové hry. Pro hry s míčem je v případě 

této školky vhodná pouze zahrada nebo přírodní terén na vycházce. Vzhledem 

к nedostatku místa nemá ředitelka možnost v herně vytvořit hrací koutky nebo 

oddělená místa pro námětové hry. 

Prostředí a podmínky třídy umožňují naplnění potřeby seberealizace 

výtvarnými a pracovními činnostmi, konstrukční nebo námětovou hrou, naplňují 

také potřebu relaxace starších předškoláků chvilkou odpočinku na lůžku a potom 

klidovými činnostmi u stolku. Pestré vybavení hračkami a rozličnými pomůckami 

naplňuje potřebu častého střídání činností a seberealizace ve spontánní hře, 

avšak prostředí herny neumožňuje v plné míře naplnit potřebu pohybu. 

Pitný režim dětí je důsledně dodržován jak ve třídě, tak i při pobytu venku. 

Učitelky mají dokonalý přehled o pitném režimu každého z dětí. Čaj mají děti 

v termovárnici s ohledem na udržení stálé teploty, starší předškoláci se obsluhují 
sami a pomáhají mladším s natočením čaje do hrnku a posléze opláchnutím 

hrnku vodou. Vodu se šťávou mají děti v uzavřené konvici. Pití je ve třídě 

umístěno na servírovacím stolku, který je neustále přístupný všem dětem. 

Termovárnice s čajem je к dispozici dětem i na zahradě. Na dlouhé vycházky má 

každé dítě svůj plastový kelímek se svou značkou a učitelka nese v batůžku 

'áhev s pitím. 

Denní režim a jeho realizace 

Provoz mateřské školy začíná ráno v 6,30 hodin a končí v 16,30 hodin. Po 

Příchodu do školky si každé dítě samo vybere činnost, která ho zajímá. Tento čas 
a * do svačiny je vyplněn spontánní hrou dětí, kdy si každé z dětí vybere činnost 

Podle svého zájmu, dále v této době učitelka pracuje individuálně se skupinkou 

dětí nebo s jednotlivci. V 8,30 hodin je čas pro tělovýchovnou chvilku a hygienu a 

v 9,00 hodin je svačina. Po svačině probíhá řízená činnost, která vychází ze 

Zajmu dětí. V 10,00 hodin odcházejí děti ven na zahradu, případně na vycházku. 
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Ve 12,00 hodin děti obědvají v jídelně a po obědě odpočívají všichni na lůžku. 

Mladší předškoláci leží a většinou i spí do 14,30 hodin, starší předškoláci relaxují 

na lůžku nejméně 30 minut při poslechu čteného textu nebo přehraného CD, 

následují tiché klidové činnosti u stolku (pracovní listy, grafomotorická cvičení, 

individuální práce s učitelkou), aby nerušili malé děti ze spánku. Pokud má 

některé z menších dětí individuální potřebu spánku, nechává se dospat podle 

jeho potřeby. V 15,00 hodin je odpolední svačina a hry podle zájmu dětí na 

zahradě nebo ve třídě podle počasí až do postupného rozcházení dětí domů 

s rodiči. 

Denní režim je pravidelný a neměnný, pouze při výjimečných akcích jako 

je výlet či návštěva divadla se režim podle potřeby upravuje. Na tyto výjimečné 

události s následnou úpravou režimu jsou děti dopředu upozorňovány a 

Připravovány. Uspořádání režimu dne odpovídá individuálním potřebám dětí, kdy 

se střídají pravidelně činnosti rušné a klidové, děti mají dostatek času na vlastní 

seberealizaci ve spontánní hře nebo činnosti podle vlastního výběru. Řízené 

činnosti jsou pravidelně zařazovány v době po svačině a děti se již předem 

zajímají o to, co budou dělat, což vypovídá o tom, že jsou na tento režim zvyklé a 

také zároveň naplňují svoji potřebu určité stálosti, řádu a jistoty, která 

znamená, že děti předem ví, co je čeká a co se v následující době bude dít. 

Tato mateřská škola jezdí pravidelně každé pondělí na plavecký výcvik 

dětí ve věku 4 až 7 let do bazénu. Do školy v přírodě tato mateřská škola nejezdí. 

Osobnost pedagoga a vytváření vhodných podmínek a prostředí 

V této třídě pracuje ředitelka mateřské školy a učitelka. Obě učitelky splňují 

Požadované střední pedagogické vzdělání, obě jsou ve středním věku. Podle 

analýzy jejich odpovědí z dotazníku lze usuzovat, že ředitelka i učitelka jsou si 

dobře vědomy, že každé ze svěřených dětí je individuální osobnost a každé 

z dětí má individuální potřeby. Vzhledem к nedostatečnému prostoru v této třídě 

Je pro řízené cvičení s náčiním a nářadím využíván malý sál tělesné výchovy v 
sousední budově základní školy. Přestože malé vnitřní prostory třídy neumožňují 

realizaci koutků a zákoutí pro dětské hry a možnost individuální relaxace, 

vybavení třídy dětským nábytkem a hračkami pro smíšenou věkovou skupinu, 

Pestrou nabídkou pomůcek, her a činností umožňuje mladším i starším 
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předškolákům naplnit potřebu určitého množství a kvality podnětů v možnosti 

častého střídání činností. Vkus, cit a dobrá znalost potřeb předškolního dítěte 

oběma učitelkami je poznat také na úpravě, vybavení a zařízení školní zahrady. 

Vnější i vnitřní prostředí třídy Koťátek je i přes nedostatek prostoru ve třídě 

vkusně a vhodně zařízeno pro dané účely a celkový dojem umocňuje i barevné 

sladění výzdoby ve třídě, na chodbě i v šatně. V této třídě zcela jistě pěkné a 

Příjemné prostředí pro děti ovlivňují a zároveň také vytvářejí pedagogové. 

Ideální mateřská škola by podle představy těchto pedagogů měla mít 

především dostatečně velké prostory pro veškeré činnosti, možnost větší nabídky 

výběru obědů a svačin. 

Rodiče dětí této třídy považují stávající podmínky к pohybové aktivitě a 

relaxaci za vhodné a dostačující, ze svého pohledu oceňují především prostornou 

a vybavenou zahradu a také možnosti pohybových aktivit, jako je pravidelný 

Plavecký výcvik v krytém bazénu a pravidelné pěší výlety se staršími předškoláky 

Po okolí. 

II. Třída Kuřátka - popis prostředí a podmínek 

Charakteristika mateřské školy a třídy 

Tato třída je součástí jednotřídní mateřské školy, která se nachází v menší 

obci. Počet dětí je nad 20, věkové uspořádání třídy je heterogenní, jsou zde děti 
ve věku 3 až 7 let, z toho je 10 dětí ve věku 5 až 7 let, tedy starších předškoláků. 

V této třídě pracuje ředitelka a učitelka ve střídavých směnách. Ve třídě Kuřátka 

je integrované dítě, které je postiženo mozkovou obrnou a je tedy v určitých 
sMěrech omezeno. Zřizovatelem školky je obec, která zabezpečuje materiální 

Podmínky pro provoz a vybavení školky. Materiální podmínky však tento 

zřizovatel poskytuje v mnohem menším rozsahu než zřizovatel třídy Koťátek. 

Vnější prostředí a podmínky 

Mateřská škola je umístěna v centru obce, ze všech stran je obklopena 

rodinnými domy. Třída Kuřátka má pouze malou školní zahradu, na které je 

několik vzrostlých smrků a travnatá plocha. Vybavení pro pohybovou aktivitu dětí 

Je zastaralé, jsou zde pouze dvě průlezky a skluzavka do pískoviště. Pro relaxaci 
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dětí jsou na zahradě umístěny tři lavičky. Při pobytu venku starší předškoláci 

využívají tělovýchovné náčiní jako jsou švihadla, obruče různých velikostí a staví 

překážkovou dráhu z kuželek. Nejvíce využívaným náčiním jsou míče. 

Třída Koťátka к pobytu venku velmi často využívá vycházek za obec, kde 

mají děti více možností к pohybovým aktivitám v lese a na polních cestách. Na 

těchto vycházkách mají starší předškoláci možnost využití přírodních překážek 

(chůze po kmeni stromu s udržením rovnováhy, běh do kopce a s kopce, přeskok 

rýhy v lese a přelézání přírodních překážek a jiné). 

Vnitřní prostředí a podmínky 

Mateřská škola se nachází ve staré budově, к dispozici má dvě velké třídy, 

z nichž jedna slouží jako herna a místnost pro odpolední odpočinek dětí a druhá 

třída, která je oddělena zatahovacími dveřmi slouží jako pracovna pro děti a 

zároveň i jako jídelna se stolky a židličkami. 

Velkého prostoru třídy děti využívají к různým pohybovým aktivitám 

spontánním i řízeným. V herně jsou umístěny dvoje ribstole, na kterých mají 

starší předškoláci téměř trvale zavěšenou skluzavku z lavičky, kterou hodně 

využívají při skluzu do žíněnky. Velmi mne zaujala velká molitanová stavebnice 

vlaku, která je využitelná v mnoha činnostech. Tato stavebnice se skládá 

2 patnácti velkých tvarů různých barev v podobě kostek, kvádrů, jehlanů či 

kulatých tvarů jako kol к dopravnímu prostředku, které jsou mnohostranně 

využitelné nejenom pro pohybové aktivity starších předškoláků. Starší 

Předškoláci prostřednictvím této stavebnice naplňují potřebu seberealizace 

v námětových a tvořivých hrách, kdy z těchto kostek stavějí dopravní prostředky, 

domečky, ohrady pro zvířata a další. Stavebnice je často využívána v jednotkách 

řízené tělesné výchovy a při dalších pohybových aktivitách. Velký prostor ve třídě 

umožňuje realizaci pohybových her s užitím běhu a dává zároveň možnost 

naplnění individuální potřeby pohybu. 

Třída je zařízena starým nábytkem, nové jsou pouze stolky a židle pro děti. 

Starší předškoláci mají možnost seberealizace také v tanečně pohybových 
v . 
C|nnostech s využitím tělovýchovného náčiní jako jsou stuhy, obruče, tyče a jiné. 

Velký prostor herny dává možnost pravidelného střídání klidových a rušných 
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činností v podobě pohybových her v průběhu celého dne. Právě pohyb je vhodný 

způsob relaxace nejenom pro starší předškoláky po klidové řízené činnosti. 

Herna je vybavena dětským nábytkem, který tvoří koutky pro námětové hry. 

Jedním z koutků je pokojíček, který je oddělený dětskou pokojovou stěnou od 

volného prostoru herny. Tato stěna vytváří jakési zázemí pro pocit klidu a soukromí 

dětí, které si právě hrají v pokojíčku. Jiným nápaditě vytvořeným a upraveným 

koutkem je kuchyňka a kadeřnictví, kde se mohou starší i mladší předškoláci 

seberealizovat v námětových hrách na rodinu, na domácnost a na kadeřnictví. Děti 

v těchto oddělených koutcích pro námětové hry nacházejí určitý klid a soukromí, 

pokud mají potřebu si odpočinout od kolektivu a být nějakou dobu samy nebo jenom 

s kamarádem. Velmi pěkně realizovaným a vybaveným koutkem je obchod, který 

má plátěnou střechu, poličky na zboží a také váhu a pokladnu, ale nechybí ani pět 

nákupních košíčků včetně jednoho nákupního vozíku. 

Ve vedlejší třídě mají děti pracovnu a jídelnu a tady mají možnost se 

seberealizovat ve výtvarných a pracovních činnostech. V této pracovně mají 

vyčleněny 2 stálé pracovní stolky s pracovními ubrusy. Na těchto stolcích mají 

děti ve skleničkách namíchané barvy a ve výtvarné skříni mají neustále 

к dispozici papíry, čtvrtky, modelínu a další materiály pro pracovní a výtvarné 

činnosti. 

V pracovně je umístěn také čtenářský koutek, kde mají starší i mladší 

Předškoláci knihovnu s dětskými knihami a starší předškoláci sem mají volný a 

neomezený přístup, neboť tato knihovna tvoří samostatný koutek i se stolkem a 

třemi židličkami. 

Přestože jsou tyto třídy vybaveny starším nábytkem, jsou pestře a barevně 

vyzdobeny dětskými motivy a celkový dojem je velmi příjemný. 

Oenni režim a jeho realizace 

Provoz mateřské školy začíná ráno v 6,30 hodin a končí v 16,30 hodin, 

^anní scházení dětí je naprosto neomezené, je přizpůsobeno potřebám rodičů a 

také potřebám dítěte, které má potřebu delšího spánku. Některé děti nastupují do 

školky až po 9 hodině ráno. Svačina je průběžně podávána podle potřeby a hladu 

dětí od přibližně 8,00 hodin až do 9,00 hodin, což znamená, že pedagogové mají 
respekt к individuální potřebě jídla každého z dětí, kdy děti nemusí svačit na 
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pokyn, ale podle své vlastní potřeby. Děti, které ráno nesnídají, mají možnost se 

najíst již po příchodu do školky a naopak, děti, které jsou nasnídané se nemusí 

do jídla nutit, neboť se nají později. 

V průběhu dopoledne podle zájmu dětí probíhají spontánní činnosti 

pravidelně střídané činnostmi řízenými s určitým zaměřením. Řízené činnosti 

však probíhají ve skupinkách a jsou zaměřeny většinou podle věku dětí ve 

skupince. Pobyt venku probíhá v době přibližně od 10 do 12,00 hodin a oběd je 

společný kolem 12 hodiny. Po obědě následuje relaxace starších předškoláků na 

koberci s polštářkem pod hlavou, případně podle jejich zájmu a momentální 

nálady na lůžku a odpočinek mladších předškoláků na lůžku. Mladší předškoláci 

odpočívají alespoň dvě hodiny, starší předškoláci mají možnost po 20 minutách 

relaxace s pohádkou přejít do vedlejší třídy a věnovat se klidovým činnostem u 

stolku. Odpoledne opět probíhá volně podle potřeb dětí, součástí odpoledního 

Programu jsou pohybové hry a podle počasí pobyt na zahradě. Svačina je 

к dispozici podle individuální potřeby po ukončení odpočinku 15 hodiny až do 

odchodu dětí domů. 

Denní režim na této škole je odlišný od jiných škol právě ve své vstřícnosti 

vůči dítěti i jeho rodičům a také ve svobodném rozhodování sám o sobě 

(například o tom, kdy budu jíst). 

К pohybovým aktivitám patří také plavecký výcvik v bazénu jedenkrát 

týdně a na jaře přirozené pohybové aktivity v přírodním terénu v rámci školy 

v přírodě, na kterou tato třída jezdí pravidelně koncem školního roku. 

Osobnost pedagoga a vytváření vhodných podmínek a prostředí 

Na této jednotřídní mateřské škole pracuje ředitelka a učitelka ve 

střídavých směnách. Ředitelka má příslušné vysokoškolské vzdělání a učitelka 

splňuje podmínku středního pedagogického vzdělání. Atmosféra na této škole je 

velmi příjemná až rodinná právě pro vstřícnost pedagogů i ostatního personálu. 

Děti se pohybují v klidném a pohodovém prostředí, nejsou zbytečně stresovány 

tím, že něco nestihnou včas (například včas dorazit ráno do školky nebo se včas 

stačit nasvačit). Starší předškoláci nejsou ani nuceni к relaxaci na lůžku, mohou 

se sami rozhodnout, zda budou relaxovat na lůžku nebo pouze odpočívat na 

koberci s polštářkem. Prostředí třídy a herny je vhodné právě pro smíšenou 
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věkovou skupinu dětí, neboť zatahovacími dveřmi mezi oběma místnostmi lze 

zajistit individuální potřebu spánku a odpočinku mladších předškoláků a jiné 

činnosti starších předškoláků. Možnosti individuální svačiny podle potřeby dětí 

jsou také přizpůsobeny podmínky к uchování potřebné teploty nápoje 

v termovárnici. Takto je také zajišťován pitný režim dětí po celý den, kdy se starší 

předškoláci již obsluhují sami a mladším dětem pomáhají. Pitný režim na zahradě 

zajišťuje školnice, která podle potřeby dětí pití donese v termovárnici. 

Na organizaci denního režimu, vybavení třídy a herny a také na organizaci 

skupinové či individuální práce s dětmi jsou patrné mnohaleté praktické zkušenosti a 

teoretické vědomosti ředitelky i učitelky. Z jejich práce vyplývá zcela samozřejmé 

respektování vývojových specifik a věkových zvláštností každého svěřeného dítěte. 

Za ideální podmínky a prostředí považují pedagogové této školky nově 

vybavené třídy moderními pomůckami, vlastní malou tělocvičnu a především velkou 

a plně vybavenou školní zahradu. Ideálem učitelek zůstává štědrý sponzor mateřské 

školy a především přítomnost pedagogického asistenta к integrovanému dítěti. 

III. Třída Berušky - popis prostředí a podmínek 

Charakteristika mateřské školy a třídy 

Třída Berušky je součástí vícetřídní mateřské školy, která se nachází ve 

velkém okresním městě uprostřed sídliště a je obklopena panelovými domy. Tato 

třída je společně ještě s další třídou odlišná od ostatních tříd svým zaměřením na 

děti se zdravotními potížemi, kterými jsou alergie, astma a atopický ekzém. 

Tomuto zaměření je také přizpůsoben režim a prostředí ve třídě a ostatních 

Prostorách. Zřizovatelem školky je město, ale na vytváření specifických podmínek 
a prostředí, které je nutné takto nemocným dětem vytvořit se podílejí sponzoři a 

město svým dotačním fondem. Veškerou sice potřebnou, ale přesto 
nadstandartní péči jakou je například pravidelný relaxační pobyt v solné jeskyni si 

hradí rodiče dětí sami. 

Třída Berušky je umístěna v přízemí jednopatrové budovy, pracují v ní dvě 

Učitelky a z hlediska zdravotní péče zde pracuje také zdravotní sestra, která 
s dětmi vykonává specifické zdravotní úkony. Ve třídě je 20 dětí ve věku od tří do 
sedmi let, z toho je 12 dětí ve věku 5 až 7 let. 
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Vnější prostředí a podmínky 

Mateřská škola se nachází uprostřed sídliště mezi paneláky, má menší 

zahradu s účelným moderním vybavením. Jsou zde dřevěné průlezky к cvičení 

obratnosti a síly, houpačky a kolotoč, velké pískoviště a tři dřevěné dětské 

domky, které slouží к dětským hrám, ale děti zde nacházejí také potřebný klid a 

soukromí, pokud si chtějí od kolektivu odpočinout. К relaxaci je pět laviček a 

v létě zatravněná plocha. Pro míčové hry je určeno travnaté hřiště a pro potřebu 

Pohybu a seberealizace je zde věž se skluzavkou a provazovým žebříkem na 

lezení a posilování. Plot zahrady tvoří živý plot z tújí. 

V sousedství školky se nachází zimní stadión, který třída Berušky se 

staršími předškoláky jednou v týdnu od podzimu do jara využívá к bruslení. 

V nedalekém okolí školky je plavecký bazén, kam chodí starší předškoláci jednou 

týdně na plaveckou průpravu. Jednou týdně také dochází všechny děti ze třídy 

Berušek na léčebný a relaxační pobyt do solné jeskyně, která je od školky 

vzdálena patnáct minut pěšky. V solné jeskyni jsou děti přibližně 60 minut a 

relaxují hrou na podložkách s hračkami. 

Vnitřní prostředí a podmínky 

Vzhledem ke svému specifickému zaměření má třída Berušky к dispozici 

vedle herny zdravotní místnost na dýchání, kde jsou umístěny potřebné dýchací 

Přístroje a inhalátory к potřebným dýchacím cvičením a inhalací. V této místnosti 

Pracuje na každodenní léčebné terapii s dětmi kvalifikovaná zdravotní sestra, 

která také pravidelně každé ráno provádí s dětmi zdravotně zaměřené cvičení. 

Každé pondělí navštěvuje tuto třídu lékař specialista, který potřebnou léčebnou 

terapii sleduje a vyhodnocuje. 

Ve třídě Berušek dále pracují dvě učitelky na střídavé směny, které mají s 

dětmi к dispozici hernu a jídelnu. V těchto místnostech jsou umístěny čističky a 

Zvlhčovače vzduchu. Jídelna i herna jsou poměrně velké, prostor má omyvatelnou 

Plochu a speciální koberec pro alergiky. Velký prostor umožňuje dětem naplňovat 

Individuální potřebu pohybu formou pohybových her i řízených pohybových činností. 

К naplnění potřeby seberealizace mají starší i mladší předškoláci vytvořen výtvarný 
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koutek se dvěma stolky a židličkami a s poličkami na různé výtvarné a pracovní 

činnosti. Jiné koutky pro námětové hry v této třídě nejsou. 

К relaxaci a odpočinku slouží dětem lůžka se speciálními antialergickými 

lůžkovinami s dutým vláknem. Herna je poměrně velká, jsou zde dvoje ribstole na 

lezení a protahování. Dětský nábytek je dřevěný, vkusný a vhodný právě do této 

třídy alergiků a astmatiků.. Ve třídě nejsou záclony ani téměř žádné květiny, 

avšak nejsou zde ani plyšové hračky a to vzhledem ke specifickému zdravotnímu 

stavu dětí. 

Denní režim a jeho realizace 

Provoz třídy Berušky začíná ráno v 6,30 hodin a končí odpoledne v 17,00 

hodin. Režim dne je od běžných mateřských škol odlišný, a to právě svým 

zaměřením na specifické zdravotní potřeby dětí. Děti se scházejí ráno do 8 hodin, 

do této doby probíhá individuální zdravotní terapie v dýchací místnosti pod 

vedením zdravotní sestry, děti ve třídě mají běžný pedagogický program jako 

ostatní třídy, spontánní hry podle zájmů dětí, individuální práce ve skupinkách a 

s jednotlivci zaměřená na posilování dovedností v určité oblasti - například 

grafomotorické cvičení, rozlišování barev a jejich odstínů, rozvíjení jemné 

Motoriky formou hry (korálky, mozaika, modelování a další činnosti). 

V 8 hodin ráno začíná individuální 5 až 7 minut trvající zdravotní cvičení 

Pod vedením zdravotní sestry, které je speciálně zaměřeno na zdravotní potíže 

dětí. Potom děti pokračují ve společném cvičení a pohybových aktivitách, které 

vede opět sestra a učitelka působí jako asistent zdravotnice a individuálně 

Pomáhá jednotlivým dětem se správným dýcháním a provedením cviku. Cvičení 

trvá přibližně 15 minut a potom následuje běžný pedagogický program podle 

vzdělávacího plánu třídy, v jehož průběhu se děti, které dosud „nedýchaly" 

střídají v dýchací místnosti na léčebné terapii. Pedagogický program zahrnuje 

řízenou činnost zaměřenou na určitou oblast výchovně vzdělávacího procesu. 

Děti, které se nezapojí si mohou hrát podle svého zájmu, ale tak, aby 
nevyrušovaly skupinu dětí při řízené činnosti. V 9,00 hodin je společná svačina a 

Potom následují spontánní či řízené činnosti ve skupinkách i jednotlivci, při nichž 
stále probíhá léčebná terapie v dýchací místnosti. V 10,00 hodin následuje pobyt 

venku, pokud mají děti sportovní a léčebný program, odcházejí podle daného 
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rozvrhu. Bruslení starších předškoláků probíhá na zimním stadionu od 9,30 do 

10,30 hodin každé pondělí. Plavecký výcvik probíhá každý čtvrtek od 10 hodin 

v plaveckém bazénu a pobyt v solné jeskyni je každou středu od 10,30 hodin. 

Ve 12 hodin je oběd a relaxace s odpočinkem na lůžku v herně. Mladší 

předškoláci odpočívají asi 2 hodiny a starší předškoláci asi 45 minut. Po 

odpočinku opět následuje léčebná terapie v dýchací místnosti, v 15,00 hodin 

svačina a hry podle zájmu dětí až do odchodu domů s rodiči. 

Osobnost pedagoga a vytváření vhodných podmínek a prostředí 

Ve třídě Berušek jsou vzhledem ke specifickému zaměření třídy odlišné 

podmínky a také částečně odlišné prostředí a režim než na běžných mateřských 

školách. Z tohoto důvodu lze ve své podstatě hodnotit osobnost učitelek i zdravotní 

sestry, neboť všechny tyto dospělé osoby úzce pracují se svěřenými dětmi, proto 

jsem předpokládala, že jak učitelky, tak i zdravotnice znají a zároveň také respektují 

vývojové zvláštnosti a individualitu dětí nejenom ve věku 5 až 8 let. 

Můj předpoklad byl zcela správný, neboť obě učitelky i zdravotnice se 

snaží dětem vytvořit příjemné a podnětné prostředí nejenom ve třídě a v herně, 

ale také v dýchací místnosti, kde mají děti omyvatelné hračky, dřevěný dětský 

nábytek a barevně vyzdobené stěny s veselými obrázky s dětskými motivy. 

Pitný režim učitelky zajišťují pravidelným podáváním vitamínových nápojů 

v konvičkách, na sportovní a relaxační akce mimo objekt školky si každé dítě nosí 

Malý batůžek s pitím v lahvi. 

Obě učitelky dobře znají zdravotní stav dětí ve třídě a jsou vyškoleny i 
v základní zdravotnické pomoci pro případy jako je například astmatický záchvat 

Předškolního dítěte. 

Jako ideální mateřskou školu si pedagogové a zdravotnice této třídy 

Představují objekt, který je umístěn ve zdravém prostředí - nejlépe v horském, 

s heterogenním uspořádáním tříd. Děti by převážnou část pobytu v mateřské 

škole měly trávit venku na čerstvém vzduchu. Třídy by měly být velké, světlé se 

spoustou různých hraček a pomůcek. Režim školky by měl být uvolněný jako 

například odpočinek po obědě vždy podle momentální nálady a potřeb dítěte. 

Nástup do první třídy by měl být povinný až od 7 let věku. 
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IV. Třída Lentiiky a třída Kytičky - popis prostředí a podmínek 

Charakteristika mateřské školy a tříd 

Třída Lentiiky a třída Kytičky jsou součástí vícetřídní mateřské školy, která 

se nachází v menším městě. Tato školka má celkem šest tříd umístěných ve 

dvou objektech, které se nacházejí ve dvou různých částech města. Z těchto 

šesti tříd jsou dvě třídy starších předškoláků, tedy dětí ve věku 5 až 7 let Tyto 

třídy jsou umístěny v prvním patře objektu bývalé školy, který byl před několika 

lety zrekonstruován na předškolní zařízení a praktickou třídu základní školy, která 

se nachází v přízemí. Objekt se nachází ve staré části města a v okolí školky jsou 

rodinné domy se zahradami, pozemek kostela a nedaleko je rozlehlý les. 

Zřizovatelem školky je město, které zabezpečuje materiální podmínky a vybavení 

školky. Na materiálním zabezpečení se podílejí také sponzoři z řad soukromých 

podnikatelů a velká firma, ve které pracuje většina rodičů dětí. 

V každé z těchto předškolních tříd je umístěno 22 dětí ve věku 5 až 7 let. 

Do třídy Lentiiky chodí dívka Klára (jméno je smyšlené), která je jednou ze 

skupiny 6letých předškoláků, kteří budou nastupovat do školy v běžném termínu, 

neboť jejich vývoj ve všech oblastech dosahuje požadované úrovně školní 

zralosti a školní připravenosti (viz kazuistika č. 1). 

Vnější podmínky a prostředí 

Školka má к dispozici menší zahradu, která je celkem dobře a účelně 

vybavena. Jsou zde dvě velká pískoviště, kde mají starší předškoláci možnost 

seberealizace v tvořivých hrách na písku, ke kterým mají děti к dispozici velká a 

Malá auta a dětské zahradní nářadí na písek. Pro seberealizaci v námětových 

hrách s rodinnou tématikou mají dívky к dispozici dva kočárky s panenkami, 

stolek a plastové nádobíčko a také dvě deky na hraní v trávě. Pro naplnění 

Potřeby pohybu je dětem к dispozici skluzavka do pískoviště, dvě průlezky a dva 

basketbalové koše umístěné na stojanech v různé výšce. К pohybovým aktivitám 

Mohou děti také využívat tělovýchovné náčiní, jako jsou například švihadla, 

9uma na přeskoky, obruče a kužele různých velikostí. Pro potřebu relaxace a 

klidových her s námětem jsou na zahradě umístěny dva dřevěné domky 
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s lavičkami uvnitř. Relaxovat a odpočívat mohou děti také na třech venkovních 

lavičkách v okolí pískoviště. 

Třídy starších předškoláků к vycházkám a pohybovým aktivitám hojně 

využívají svahový terén, který se nachází téměř přímo před budovou školky. Na 

této stráni děti v zimě sáňkují a bobují, v jarních, letních a podzimních měsících ji 

využívají к různým sportovním aktivitám jako je například běh do kopce, jízda na 

koloběžkách, válení sudů a další. Vycházky starších předškoláků často vedou 

také do blízkého lesa, kde děti překonávají přírodní překážky jako je například 

chůze po kládě s udržením rovnováhy, překračování kmenů a další. 

Vnitřní podmínky a prostředí 

Třídy Lentilky a Kytičky se nacházejí v prvním patře, kde je zároveň také 

umyvárna a WC. Obě třídy mají atypický tvar - lichoběžníku, obě jsou pomyslně 

rozděleny na třídu nebo-li jídelnu a hernu. 

Třída Lentilky je prostorově menší, moderně a účelně vybavená dětským 

nábytkem. Ve třídě jsou čtyři stolky a židličky a jeden z nich slouží také jako 

Pracovní stolek pro seberealizaci dětí ve výtvarné a pracovní činnosti. V rohu 

třídy je umístěn počítač, na kterém děti hrají hry. Třída slouží zároveň jako jídelna 

' pracovna. Herna je prostorově menší než pracovna, je zde dětský pokojíček, 

kuchyňka, kadeřnictví a dva kočárky s panenkami pro seberealizaci dětí 

v námětových hrách. Tento dětský nábytek je však umístěn podél stěn třídy, 

neboť z důvodu malého prostoru nelze vytvořit koutky na hraní. V herně je také 

klavír a složená molitanová lůžka pro odpolední odpočinek. 

V tomto malém prostoru při plném počtu dětí není možnost, aby děti 

dostatečně naplnily svoji potřebu pohybu. Tato potřeba je řešena každodenním 

ranním cvičením ve školní tělocvičně, která je umístěna v přízemí objektu. 

Tělocvična je poměrně velká, jsou zde troje ribstole, čtyři lavičky, čtyři žíněnky, 

dětská kladina, švédská bedna a dětská koza na přeskok. V tělocvičně je také 

к dispozici tělovýchovné náčiní jako jsou švihadla, obruče a stuhy. 

Potřeba relaxace a odpočinku je naplňována po obědě formou odpočinku na 

niolitanovém lůžku, děti odpočívají asi 45 minut při čtené pohádce nebo vyprávění. 

Třída Kytičky má prostorově větší hernu i třídu, ale je naplněna stejným 

Počtem dětí jako třída Lentilky. V herně je umístěn pro seberealizaci 
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v námětových hrách dětský pokojíček a kuchyňka, kadeřnictví a dva kočárky a 

jedna postýlka s panenkami Tento nábytek je rovněž umístěn podél stěn, neboť 

z důvodů prostorových není možnost v této třídě vytvořit hrací koutky. Chlapci 

však přesto mají к dispozici molitanovou stavebnici a velké kostky pro 

seberealizaci v tvořivých hrách. V herně jsou opět složena molitanová lůžka pro 

odpočinek. Třída a zároveň jídelna, která je také větší než v Lentilkách je s třídou 

Lentilek propojena dveřmi, neboť v době ranních a odpoledních her mají děti 

možnost naplnit svoji potřebu střídání činností a seberealizace změnou prostředí 

a činností ve vedlejší třídě. 

Ve třídě Kytiček je celkem pět stolků s židličkami, z toho jeden stolek je 

pracovní a slouží pro naplňování potřeby seberealizace ve výtvarných a 

pracovních činnostech. V této třídě mají děti к dispozici velký dětský počítač 

s výukovými programy pro starší předškolní věk. Také v této třídě z důvodu 

nedostatku prostoru nelze naplňovat individuální potřebu pohybu svěřených dětí. 

2 toho důvodu i tato třída к pravidelnému každodennímu rannímu cvičení využívá 

školní tělocvičnu v přízemí objektu. Obě třídy к řízené jednotce tělesné výchovy 

využívají nářadí a náčiní v tělocvičně. 

V obou třídách je vytvořena také dětská knihovna, která však z důvodu 

omezeného prostoru nemůže tvořit samostatný koutek. Obě třídy jsou vybaveny 

novým a účelným dětským nábytkem, děti mají možnost seberealizace 

v konstrukčních a tvořivých hrách s několika druhy stavebnic. 

Denní režim a jeho realizace 

Provoz třídy Lentiiky začíná v 6,15 hodin a v této třídě se scházejí všechny 

děti včetně dětí z Kytiček. Provoz třídy Kytičky začíná v 7,00 hodin a děti se 

rozdělují podle příslušnosti ke svým třídám. Provoz tříd je přizpůsoben místním 

Podmínkám a pracovní době učitelek a končí ve třídě Kytičky v 17,00 hodin. 

Nástup dětí ráno je do 8,00 hodin a následuje ranní cvičení v tělocvičně, které je 

Přizpůsobeno zájmu dětí a střídání tříd, ale zároveň je zaměřeno na zdravotní 

Prevenci jako je správné držení těla, procvičení plosky nohy, správné dýchání 
sPojené s pohybem, posilování a protahování příslušných svalových skupin a 

další. Po cvičení následují klidové činnosti ve třídě. V 9,00 hodin děti svačí a po 

svačině učitelky zařazují řízené činnosti zaměřené na posílení schopností a 
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dovedností v různých oblastech vývoje podle výchovně vzdělávacího programu 

třídy starších předškoláků. V 10,00 hodin děti odcházejí ven na zahradu nebo na 

vycházku podle počasí a zájmu dětí. Ve 12,00 hodin děti obědvají a následuje 

relaxace na lůžku 1 až 11/2 hodiny při poslechu čtených pohádek a příběhů. 

Nejstarší předškoláci ve věku nad 7 let odpočívají pouze 20 minut a potom si 

hrají u stolečků nebo na zemi ve třídě na žíněnce. V 15,00 hodin je svačina a 

spontánní hry dětí podle zájmu. V případě vhodného počasí tráví děti odpoledne 

na školní zahradě, kde mají větší možnost naplnění individuální potřeby pohybu. 

К pohybovým aktivitám obou tříd starších předškoláků také patří plavecký 

výcvik v bazénu, na který děti jezdí každé úterý. Jedenkrát až dvakrát za školní 

rok jezdí obě třídy se svými učitelkami na školu v přírodě, jejíž náplní je 

především přiměřená pohybová aktivita dětí v přírodních podmínkách na 

zdravém vzduchu. V případě příznivých sněhových podmínek pořádají obě třídy 

na svahu před školkou závody v bobování, sáňkování, koulování a také ve 

stavění sněhuláků. V případě nepříznivých sněhových podmínek pořádá vedení 

školky pro starší předškoláky jednodenní zájezd autobusem za sněhovými 

radovánkami na hory. Této akce se mohou účastnit i rodiče dětí. Všechny tyto 

..sněhové" akce jsou skvělou příležitostí к seberealizaci jednotlivců. 

Potřeba pití je naplňována formou sebeobsluhy ve třídě, kde jsou na stolku 

umístěny hrnečky dětí а к dispozici jsou konvičky s čajem. Každé z dětí se podle 

svojí potřeby samo obslouží nalitím čaje a umytím hrnku pod tekoucí vodou 

v umyvárně. Při pobytu na zahradě se děti odcházejí napít podle své potřeby do 

třídy. 

Osobnost pedagoga a vytváření vhodných podmínek a prostředí 

Ve třídách Lentilky a Kytičky pracují celkem čtyři učitelky středního věku, 

jedna z nich je zároveň i ředitelkou této mateřské školy. Obě třídy mají téměř 

stejné podmínky a vybavení, stejný počet dětí a prakticky stejné prostředí. 

Všechny čtyři učitelky splňují podmínku středního pedagogického vzdělání. 

Prostředí mateřské školy je vkusně a účelně zařízeno, chodby, třídy i 

Prostor šatny je vyzdoben dětskými pracemi a fotografiemi z práce dětí ve třídě, 

Ze sportovních a kulturních akcí dětí i z řízené jednotky tělesné výchovy 
v tělocvičně školy. Přestože obě třídy disponují poměrně malými a nevyhovujícími 
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prostory z hlediska potřeby pohybu, jsou učitelky těchto tříd schopny organizaci 

dne uspořádat v rámci místních podmínek tak, aby přirozená potřeba pohybu dětí 

byla omezena co nejméně a zároveň mohla být individuálně naplňována. 

Potřeba střídání činností i seberealizace dětí je naplňována mimo jiné také 

poskytováním možnosti změny prostředí přecházením ze třídy do třídy v době 

ranních a odpoledních her a zájmových činností dětí. К tomuto zajímavému a 

ojedinělému způsobu naplňování potřeb dětí byly učitelky ve své podstatě 

dotlačeny poněkud nevyhovujícími místními podmínkami a prostředím v podobě 

poměrně malého prostoru pro 22 dětí v jedné třídě. 

Učitelky jsou vstřícné a milé vůči dětem i rodičům a na jejich činnosti a 

organizaci práce i příjemném prostředí je možné poznat zkušenosti, které jsou 

výsledkem mnohaleté pedagogické práce s dětmi předškolního věku. A tyto jejich 

zkušenosti jsou také základem respektu к přirozeným potřebám svěřených dětí. 

Klára (jméno je smyšlené - viz kazuistika č. 1) je ve svém věku velmi 

samostatná jak v sebeobsluze, tak i v plnění zadaných úkolů. Ve své třídě si 

dívka ráno po příchodu do školky chvilku kreslila a potom se s velkým zaujetím 

účastnila řízené činnosti ve skupince šesti dětí u pracovního stolku, která byla 

zaměřena na pracovní činnosti se zimním námětem - sněhulákem. Děti si 

Povídaly s učitelkou o zimním počasí spojeném se zimními hrami dětí a zároveň 

vytrhávaly z bílého papíru malé kousky a nalepovaly je do předkresleného tvaru 

sněhuláka na barevném papíru. Potom z barevného papíru vytrhávaly kousky a 

dodělávaly detaily, jako je obličej, koště, hrnec a knoflíky. Klára a ještě další 

dívka byly prací tak zaujaty, že na několika místech na polepené kruhové tvary 

ještě dolepily vatu, aby byl sněhulák opravdu sněhový. Klára se v této pracovní 

činnosti dokonale seberealizovala a při této činnosti bylo zároveň možné sledovat 

její smysl pro detail a pečlivost. Po této řízené činnosti následovala tělovýchovná 

chvilka pro všechny děti v přízemí budovy v tělocvičně, kde se vystřídaly obě 

třídy. Cvičení by zaměřeno na správné držení těla a procvičení všech hlavních 

svalových skupin. Klára cvičila s chutí a pozorně sledovala a plnila pokyny 

učitelky. Potom následovaly pohybové hry s využitím běhání, plazení a skákání. 

Klára tak dokonale naplnila svoji potřebu pohybu a seberealizace spolu se 

střídáním činností. 

105 



Při pobytu venku společně s dalšími dětmi Klára stavěla sněhuláka 

s velkým zaujetím, což vypovídalo o tom, že se jedná o seberealizaci hrou 

s přírodním materiálem. Relaxace po obědě probíhala na lůžku poslechem 

pohádky čtené učitelkou a Klára v klidu ležela a poslouchala děj pohádky. Po 

relaxaci u pracovního stolku pohádku kreslila a převyprávěla kamarádkám. 

Klára nejenom svými schopnostmi a dovednostmi, ale také svým 

chováním a vystupováním odpovídá profilu dítěte, které splňuje všechny 

podmínky a kritéria školní zralosti a připravenosti a do první třídy základní školy 

nastoupí v tomto roce v řádném termínu. 

Učitelky těchto tříd si jako ideální mateřskou školu představují především 

velké a prostorné třídy s potřebným vybavením, kdy každá z těchto tříd má svoji 

plně vybavenou velkou místnost na cvičení, dále velkou terasu na cvičení venku 

a školní zahradu s bazénem a pergolou. 

7.1.3.11 Kazuistika č. 1: předškolní dítě zralé, bez odkladu školní 

docházky, do první třídy nastoupí v řádném termínu 

Klára, věk 5;10 bydlí ve větším městě s oběma rodiči a starším bratrem. 

Klára navštěvuje mateřskou školu třetím rokem, je ve třídě s heterogenním 

věkovým uspořádáním. Je naprosto samostatná v sebeobsluze, je velmi snaživá 

a ochotně pomáhá mladším dětem. Vývoj v oblasti tělesné je přiměřený věku, je 

celkem pohyblivá a obratná. Klára má zájem o řízené činnosti a o získávání 

nových poznatků. Při samostatné práci s pracovními listy je velmi pečlivá, dává si 

záležet na konečném výsledku, nebojí se přiznat chybu a požádat o radu 

učitelku. Její výslovnost je bezchybná a dokonalá, hovoří souvisle a plynule, 

verbální komunikace je na úrovni věku. Povahově je snášenlivá, klidná a 

kamarádská, mezi dětmi je oblíbená a má několik stálejších kamarádek. Ráda 

hraje námětové hry s rodinnou tématikou v pokojíčku a v kuchyňce, s oblibou se 

účastní i společných řízených pohybových her. Její oblíbenou činností je kreslení, 

její výtvarný projev je hodně propracovaný do detailů, Klára používá veselé 

Pastelové barvy a dává si záležet na bohatosti detailů jako například barevné 

sponky ve vlasech, mašličky na copáncích princezny, prsteny na rukou a 

náušnice v uších a nalíčené oči. Výtvarný projev je vzhledem ke Klářině věku 
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vyspělý a dokonalý. Klára má smysl pro detail, má dokonalé pozorovací 

schopnosti, což je projev eidetismu. Jemná motorika je celkem rozvinutá, 

z hlediska leterality je Klára pravák, úchop tužky je správný. 

Klára je předškolní dítě, které naplňuje požadavky školní zralosti a 

připravenosti a není tedy důvod к odkladu školní docházky. Klára, která u zápisu 

do 1. třídy základní školy byla úspěšná a všechny testy zvládla bez problémů, 

nastoupí do 1. třídy v řádném termínu, tedy v 6letech věku. 

V. Třída Sluníčka a třída Kopretinky - popis prostředí a 

podmínek 

Charakteristika mateřské školy a tříd 

Třídy Sluníčka a Kopretinky jsou součástí velké desetitřídní mateřské 

školy, která se nachází ve velkém městě. Mateřská škola se skládá z několika 

objektů (pavilonů), z nichž každý má svůj vchod a není propojen vnitřní chodbou 

se sousedním pavilonem. Obě třídy jsou umístěny v jednom pavilonu, třída 

Kopretinek je v přízemí a třída Sluníček je v prvním patře. Každá třída má svůj 

oddělený vchod. Obě třídy mají heterogenní věkové uspořádání, jsou zde 

především děti staršího předškolního věku, avšak mezi nimi přibližně jednu 

třetinu ve třídě Kopretinky tvoří skupina dětí ve věku čtyř let, což je mladší 

Předškolní věk. Ve třídě Sluníčka jsou děti převážně ve věku 6 až 7 let, neboť 

zde jsou umístěny děti s odkladem školní docházky. Pouze deset dětí je ve věku 

5 až 6let, z toho dvě děti jsou ve věku necelých 5 let. V obou třídách je celkem 25 

dětí. Zřizovatelem mateřské školy je město, které zajišťuje materiální podmínky a 

vybavení. Ředitelka školky občas osloví některé zaměstnavatele rodičů dětí jako 

sponzory a ti většinou přispívají věcnými dary, ale i finančními částkami. 

Vnější podmínky a prostředí 

Okolí pavilonů tvoří poměrně velká školní zahrada, která je rozdělena na 

jednotlivá hřiště, z nichž každé patří к jedné třídě a nachází se u pavilonu, ve 

kterém je třída umístěna. Celá zahrada je oplocená a u plotu je vysázen živý plot. 

Jednotlivá hřiště od sebe nejsou oddělena žádným plotem, pouze je každé třídě 
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vymezen přesný prostor odkud a kam se mohou děti pohybovat. Vzrostlé stromy 

jsou pouze ve dvou rozích zahrady, letní stínění tvoří pergola před vchody do 

pavilonů. Pod pergolou jsou trvale po celý rok umístěny dva větší stolky 

s lavičkami pro kreslení dětí také venku a pro stolní hry dětí v rámci 

seberealizace při pobytu na zahradě. 

Plocha hřiště třídy Sluníček je dostatečně velká, zatravněná, pouze pod 

okny pavilonu je betonová plocha pokrytá dlažbou a na této ploše děti jezdí na 

tříkolkách, koloběžkách a mají také dvě šlapací auta. Na tomto hřišti je 

nainstalována nová dřevěná věž se skluzavkou do písku, lezeckou stěnou 

s kameny a provazovým žebříkem. U věže je velké pískoviště pro seberealizaci 

dětí ve tvořivých hrách s pískem. U pískoviště jsou pro potřebu relaxace 

umístěny dvě lavičky. V protější části hřiště jsou umístěny dvě dřevěné houpačky 

a dvě houpačky pérovací.Uprostřed hřiště je fotbalová plocha se dvěma brankami 

pro seberealizaci malých fotbalistů, povrch je zatravněný. U východu na hřiště 

z pavilonu je malá místnost pro úschovu zahradních hraček, které si děti mohou 

podle svého uvážení kdykoliv vypůjčit. Tato místnost je společná pro obě třídy. 

Plocha hřiště třídy Kopretinek je o něco menší. Uprostřed hřiště je 

pískoviště a samotná skluzavka bez věže, u pískoviště jsou pro potřebu relaxace 

umístěny dvě lavičky. Kousek od pískoviště je umístěna velká dřevěná 

prolézačka ve tvaru koně, avšak z důvodu bezpečnosti děti po této prolézačce 

nesmí lézt. Mohou si pouze hrát pod ní. Dále jsou na tomto hřišti staré kovové 

Prolézačky ve tvaru tunelu, v nichž si děti hrají na dopravu. O houpačky se dělí 

s hřištěm Sluníček. V rohu hřiště je starý model kolotoče, který ovšem děti 

z bezpečnostních důvodů nesmí používat. Okraj hřiště tvoří těsně nad zemí 

Položený mohutný strom dub, který pod dohledem učitelek děti používají jako 

Přírodní překážku na přelézání a rovnovážná cvičení. Betonový chodník po celé 

délce pergoly slouží oběma třídám pro seberealizaci dětí ve výtvarných 

činnostech (kreslení křídami na beton, kreslení u stolků) a pro seberealizaci jízdy 

i závodů na koloběžkách a tříkolkách. Místnost pro zahradní hračky mají obě třídy 

společnou u východu na zahradu. 

V blízkém okolí školky je dětské dopravní hřiště a možnost vycházek do 

Přírody za město. 
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Vnitřní podmínky a prostředí 

Obě třídy jsou velikostí plochy stejné, liší se pouze uspořádáním nábytku. 

Třídy jsou rozděleny na tři části, které jsou od sebe odděleny zatahovacími 

dveřmi. Prostorově jsou všechny tři části stejně velké. Jednu část tvoří prostor 

pro cvičení a zároveň pro odpočinek po obědě. V této části má třída Sluníčka na 

čelní stěně nainstalovánu lezeckou stěnu s kameny a pod ní jsou tři žíněnky. 

Většina starších předškoláků tady zkouší svoje lezecké schopnosti a sílu a 

nacházejí zde příležitost к seberealizaci. V tomto prostoru mají obě třídy ještě 

dvě lavičky, ribstole na lezení a tyč na šplh s provazovou stěnou. Obě třídy mají u 

stěny také složenou velkou molitanovou stavebnici, která má mnohostranné 

využití jak v pohybových činnostech, tak i při námětových hrách. V rohu tohoto 

prostoru má třída Sluníčka umístěný klavír. V prostřední části má třída Sluníčka 

vytvořenou jídelnu a pracovnu s pěti stolky s židličkami a stolem učitelským. Od 

poslední části třídy je jídelna oddělena dětským nábytkem, který tvoří nízkou 

stěnu a dětské divadélko. V další části třídy je herna, ve které jsou vytvořeny 

koutky s příslušným dětským nábytkem a hračkami pro námětové hry -

kuchyňka, pokojíček s kočárky a panenkami, kadeřnictví, obchod, auta a kostky, 

stolek s počítačem. V této části je plocha pokryta rovněž kobercem. 

Ve třídě Kopretinek lezecká stěna není, aleje tady sportovní koutek, kde je 

provazová stěna a ribstol a v různých velikostech naskládané dřevěné bedny, 

které se mohou do sebe vzájemně zasunout. V tomto koutku je také dětská koza 

na přeskok a odrazový můstek, je zde také kovový čáp, na jehož zobák se házejí 

Plastové kroužky (hod na cíl). Část místa v koutku zabírá dřevěná Polikarpova 

stavebnice. Tento sportovní koutek je dětmi velmi oblíben. 

Obě třídy mají velká okna, jsou dostatečně prosvětlené, teplota je 

přiměřená. Ze třídy se vchází do malé přípravny jídla, do místnosti pro pomůcky a 

uložení lůžek a lůžkovin, do umyvárny a do šatny. 

Třída Kopretinky se liší od třídy Sluníček tím, že má jídelnu a pracovnu 

v části, ve které má třída Sluníček tělovýchovný prostor. Část prostřední má 

spojenu s hernou v jednu velkou plochu a v zadní části má sportovní koutek. Po 
ceíé této velké ploše je koberec. Koutky pro seberealizaci v námětových hrách 

jsou utvořeny podél stěn celé třídy. Obě třídy se tedy liší v uspořádání nábytku a 

Sdělení plochy na části, 
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Denní režim a jeho realizace 

Provoz na této školce začíná v 6 ,00 hodin ráno a končí v 16,00 hodin 

odpoledne. Od jiných školek se organizace provozu tříd vzhledem к velkému 

počtu tříd a dětí liší. Provoz začíná brzy ráno ve třídě, která je označena jako 

sběrná a tady se scházejí děti ze všech pavilonů a postupně se přemísťují do 

svých tříd se svou učitelkou, která si děti ve sběrné třídě vyzvedává podle toho, 

jak nastupuje na svoji ranní směnu.. Odpoledne od 15,00 hodin až do ukončení 

provozu školky se děti opět postupně scházejí v této sběrné třídě, kam je přivádí 

jejich učitelka, která končí odpolední směnu a končí ji pracovní doba. Nástup dětí 

ráno do školky je do 8 ,00 hodin. 

Na třídách Sluníčka a Kopretinky začíná provoz v 7 ,00 hodin a končí 

v 15,30 hodin, neboť potom se děti přesouvají i se svým oblečením a botami do 

sběrné třídy a zde jsou až do příchodu rodičů. Ráno po příchodu do své třídy si 

děti hrají podle svojí vlastní volby a učitelka individuálně pracuje s dětmi, které 

mají odklad školní docházky. Kolem 8,30 hodin mají všechny děti ranní cvičení a 

hygienu. V 9 ,00 hodin děti svačí. Po svačině probíhají řízené činnosti střídané 

činnostmi spontánními a to podle věku dětí a zaměření činností ve třídě 

Kopretinky, ale ve třídě Sluníčka se řízených činností účastní všechny děti. 

V 10,00 hodin začíná pobyt venku na zahradě nebo vycházkou po okolí. 

Ve 12,00 hodin je oběd a následuje odpočinek na lůžku. Relaxace trvá pro 

Předškoláky alespoň 30 minut a pro menší děti do 14,30 hodin. Po relaxaci 

následuje pohybová chvilka pro všechny děti a potom je v 15,00 hodin svačina. 

V 15,30 hodin se děti přesouvají do sběrné třídy a v případě pěkného počasí jdou 
ven na zahradu, kde mají děti možnost pohybové seberealizace. 

Pitný režim je na této mateřské škole důsledně dodržován ve třídě i při 

Pobytu venku. Ve třídě učitelka připravuje vodu se šťávou. Pití na zahradě je 

zajištěno centrálně pítkem, které je pro všechny třídy umístěno pod pergolou a 
celá třída společně s učitelkou se jde při pobytu na zahradě napít. 

Osobnost pedagoga a vytváření vhodných podmínek a prostředí 

V každé z těchto tříd pracují ve střídavých směnách dvě učitelky. Všechny 

čtyři učitelky splňují podmínku středního pedagogického vzdělání. 
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Prostředí obou tříd je příjemné, vkusně zařízené, v obou třídách je nový 

nábytek a nové koberce. Uspořádání nábytku z hlediska potřeby naplňování 

pohybu je účelnější ve třídě Kopretinky, neboť je zde vytvořena větší plocha 

к pohybovým hrám spontánním i řízeným. Avšak z hlediska naplnění potřeby 

relaxace formou oddělených koutků je účelnější uspořádání nábytku ve třídě 

Sluníček. Učitelky v obou třídách poskytují dostatek prostoru pro naplňování 

potřeby pohybu, pro seberealizaci ve výtvarných a pracovních činnostech a pro 

naplnění potřeby častého střídání činností, které je umožněno dostatečným 

množstvím pomůcek a hraček různého zaměření a pro rozdílné věkové skupiny. 

Ve třídě Sluníček se učitelky zaměřují cíleně na práci s předškoláky, kteří 

mají odklad školní docházky a pro tyto děti mají učitelky připraveny specifické 

pomůcky na rozvíjení a zdokonalování potřebných schopností a dovedností. 

Jednou z těchto pomůcek je například velká deska s jemným pískem pro 

grafomotorická cvičení a uvolnění celé paže pro pohyb potřebný к nácviku psaní, 

který vychází z ramena. 

Třída Kopretinek je ve své podstatě třídou s heterogenním věkovým 

uspořádáním a tomu také odpovídá vybavení této třídy hračkami a pomůckami 

pro mladší i starší předškoláky. 

Obě třídy se každý týden účastní plaveckého výcviku starších předškoláků 

a pravidelně jezdí jedenkrát do roka do školy v přírodě. Starší předškoláci také 

občas chodí na dlouhé pěší výlety po okolí, které mají podle svého zaměření 

nějaký námět jako například Cesta za pokladem. 

Zcela zřetelný je zájem pedagogů a ředitelky na vytváření vhodného 

Prostředí zahrady a tříd, které je v maximální možné míře vybaveno tak, aby 

skutečně naplňovalo přirozené potřeby dětí. 

Učitelky těchto tříd za ideální podmínky v mateřské škole považují 

Především snížený počet dětí ve třídě do 15 dětí a jinou organizaci pracovních 

směn učitelek, která je založena na společném překrývání v době od 8 ,00 hodin 

do 10,00 hodin. Jako důvod učitelky uvádějí nutnost individuální práce s dětmi 

s odkladem školní docházky, kterou při zodpovědném plnění nemůže zvládat 

jedna učitelka zároveň při práci s celou třídou. Za ideální podmínky považují více 

Prostoru ve třídě i na zahradě a jinou organizaci pitného režimu venku nebo 

instalaci pítek pro děti na každé hřiště pro každou třídu. 
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7.1.4 První třída základní školy 

7.1.4.1 Stanovená kritéria pro výzkum: 

1. charakteristika školy (lokalita, charakter budovy, počet tříd, ŠVP -

zaměření školy, formy a metody práce) 

2. charakteristika třídy (počet žáků, věkové složení, děti po OŠD, děti 

nezralé, děti předčasně zralé) 

3. prostředí ve třídě z hlediska možnosti naplňování potřeby pohybu a 

relaxace, střídání činností, seberealizace 

4. pitný režim a jeho realizace 

5. školní řád a školní rozvrh v souvislosti s respektováním individuálních 

potřeb žáků 

6. osobnost pedagoga z hlediska respektování individuálních potřeb žáků 

vhodně volenými metodami a formami vzdělávací činnosti 

7. osobnost pedagoga z hlediska vytváření vhodného prostředí a podmínek 

к možnosti naplňování potřeby pohybu, relaxace, střídání činností a 

potřeby seberealizace 

1. Základní škola I. - třída 1. A ; třída 1. В ; třída 1. С 

Charakteristika školy 

Třídy 1. A, 1. В a 1. С jsou součástí velké základní školy, která má první i 

druhý stupeň, tedy první až devátou třídu. Škola se nachází v menším městě, na 

Pokraji sídliště. Přímo naproti objektu školy je les, který této lokalitě dává punc 

klidného a příjemného prostředí. Objekt školy sestává ze tří budov vzájemně 

Propojených spojovací chodbou. V menší budově jsou umístěny první a druhé 

třídy, ve větší budově jsou umístěny třetí až deváté třídy. V přilehlé budově je 

umístěna školní kuchyň a jídelna a nad jídelnou se nachází velká tělocvična. 

Okolí budov tvoří školní sportoviště s hřištěm na basketbal a s hřištěm na 

volejbal. Dále je zde velký altán pro praktické činnosti venku a relaxaci žáků a 

Pískové doskočiště. 
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Tato škola je také zároveň spádovou školou pro děti z mateřské školy 

Kuřátka a pro děti ze tříd Lentilek a Kytiček. Škola pracuje podle vzdělávacího 

programu Tvořivá škola, jehož základem je činnostní učení. 

Třída 1. A 

1) Charakteristika třídy 

Ve třídě 1. A je celkem 21 žáků, z toho je devět dívek. Z celkového počtu 

dětí je šest po odkladu školní docházky a tyto děti jsou ve věku sedm až 8 let. 

Ostatní děti nastoupily do školy v řádném termínu a jsou ve věku 6 až 7 let. 

Žákyní této třídy je Adéla (jméno je smyšlené -viz kazuistika č.2), která jako 

jediná nastoupila do školy v předčasném termínu, tedy před dosažením věku 6 

let. 

2) Prostředí třídy; školní řád a školní rozvrh v souladu s naplňováním 

individuálních potřeb dětí; pitný režim a jeho realizace. 

Třída 1. A je poměrně velká, jsou zde tři řady po čtyřech a pěti lavicích, 

v zadní části třídy za lavicemi je koberec, který slouží pro relaxaci dětí a na hry o 

přestávce. Za kobercem u zdi jsou skříňky na pomůcky a v rohu je klavír. 

V přední části třídy je velká tabule, katedra a skříňka na pomůcky. Třída je 

vybavena novým nábytkem a lavicemi, je vymalována světlými barvami, velkými 

okny je dobře prosvětlená. Pomůcky, které jsou pověšené na zdi jsou barevné a 

svými veselými obrázky i lákavé pro děti - například barevná abeceda, karty 

s obrázky к jednotlivým písmenům, obrazy se samohláskami a barevnými 

obrázky. Na stěně u dveří je nástěnka s dětskými výtvarnými pracemi. Prostředí 

třídy je svým materiálním vybavením i nabídkou pěkných a rozmanitých 

didaktických pomůcek zcela jistě podnětné pro naplnění potřeby seberealizace 

dětí. 

Školní řád umožňuje dětem o velké přestávce, která trvá 30 minut 

naplňovat ve stanovených mezích individuální potřebu pohybu, relaxace 

Pohybem a střídání činností pobytem na chodbě před třídami v době 

nepříznivého počasí. Na velké ploše chodby mohou děti chodit nebo relaxovat na 

chodbě v křesle u stolku četbou dětských časopisů a knížek, případně si mohou 
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hrát na koberci ve třídě s autíčky a stavebnicemi V případě příznivého počasí 

chodí děti v době velké přestávky do lesa naproti škole, kde se podle své vlastní 

potřeby pohybují - běhají, skáčí nebo se procházejí či hrají různé pohybové hry. 

Malé přestávky děti tráví ve třídě hrami v lavici nebo na koberci. 

Školní rozvrh prvních tříd je postaven tak, aby se střídaly činnosti zátěžové 

nebo psychicky náročné (český jazyk a matematika) a činnosti uvolňující 

(výtvarná, tělesná, hudební a pracovní výchova). 

Pitný režim škola nezajišťuje, každý žák si nosí svoje pití z domova. 

Dvakrát týdně dostávají žáci, kteří mají předplaceno mléko v krabičce, což však 

nelze považovat za pitný režim. 

3) Osobnost pedagoga třídy 1. A z hlediska respektování individuálních potřeb 

žáků vhodně volenými metodami a formami vzdělávací činnosti. 

Hodina českého jazyka - v průběhu této hodiny děti střídaly celkem sedm 

různých činností - první částí hodiny bylo opakování známých písmen čtením 

slabik a slov na tabuli a takzvaný „běhací diktát", kdy jednotlivé děti chodí к tabuli 

a spojují písmena ve slabiky a slabiky ve slova podle diktátu učitelky. Ve druhé 

části děti skládaly slabiky a slova podle diktátu ze zásobníku písmen - ve třetí 

části se děti učily správný postup při nácviku psaní písmena - y a postupně 

chodily к tabuli předepsaný tvar písmena - y obtáhnout a dále napsat každý svoje 

písmeno - y na jednu linku na tabuli. Po této činnosti děti vstoje vedle lavice 

Přednášely básničku s pohybovým vyjádřením - vytahování na špičkách, úklony 

vpravo a vlevo, otáčení trupu a hlavy a dřep s ukrytím obličeje do dlaní. Další 

činností byl nácvik psaní písmene - y do písanky a zadání domácího úkolu 

2 psaní. Poslední činností na závěr hodiny si děti dvakrát zahrály hru na 

Písmenkového krále, kdy třída před tabulí utvořila dvojice a učitelka každé 

z dvojic ukázala některé z písmenek, která děti už znají. Kdo jako první z dvojice 

vymyslel slovo začínající na určené písmeno, tak zůstal ve hře a ten druhý ze hry 

vypadl a odešel do lavice. Zbylé děti opět utvořily dvojice a hra pokračovala až 

zůstal poslední - písmenkový král. 

Metody a formy vzdělávací práce, které učitelka uplatnila v hodině českého 

jazyka byly z hlediska naplnění potřeby pohybu, relaxace, střídání činností i 

z hlediska seberealizace naprosto přiměřené věku dětí v první třídě a promyšlené 
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byly tak, aby se děti nenudily a měly možnost se seberealizovat v některé 

ze vzdělávacích činností, které byly náplní vyučovací hodiny. Vyučovací hodina 

probíhala v klidu, ve svižném tempu, zapojeny byly všechny děti a dokonale 

promyšlenou organizací vzdělávací činnosti v hodině spolu s přirozenými 

potřebami dětí, bylo zároveň také dosaženo nejenom naplnění přirozené potřeby 

pohybu a relaxace v průběhu vyučování, ale rovněž byla naplněna potřeba 

častého střídání činností a seberealizace dětí alespoň v některé z těchto činností. 

Adéla (jméno je smyšlené) je v této třídě sice věkově nejmladším dítětem, 

avšak svojí aktivitou a snahou předčí i 7leté spolužáky. V hodině českého jazyka 

byla velmi aktivní, ve skládání z písmen na lavici byla hotova jako jedna 

z prvních. Zadané úkoly plnila lehce, bez potíží a rychle, umí se dobře a dlouho 

soustředit na práci. V lavici sedí klidně a bez zbytečných pohybů, pozorně sleduje 

výklad učitele a nad zadáním přemýšlí - není zbrklá. V rychlém střídání činností 

se dobře orientuje a zřejmě jí rychlé tempo práce vyhovuje. Ke spolužákům je 

milá a vstřícná a snaží se pomoci. Tato třída ji zjevně vyhovuje svým prostředím i 

stylem práce. Pokud by zůstala vzhledem к věku ještě v mateřské škole, tak by 

se pravděpodobně nudila a její přirozený rozvoj by se zbytečně brzdil, neboť 

činnosti v mateřské škole by ji již nijak nerozvíjely. Pro tuto dívku je nástup do 

školy nejvhodnějším a nejpřirozenějším řešením, neboť systém školní práce a 

mnohem náročnější činnosti budou její vrozené schopnosti a předpoklady dále 

rozvíjet. 

7.1.4.11 Kazuistika č. 2: dítě předčasně zralé - způsobilé pro 

školní docházku 

Dívka Adéla (jméno je smyšlené), současný věk 6;1, nastoupila do 1. třídy 

základní školy ve věku 5;10 let na doporučení psychologa pedagogicko -

Psychologické poradny, učitelek mateřské školy i učitelek u zápisu do 1. třídy 

základní školy. Adélka žije s oběma rodiči a mladším bratrem v malém městě a tady 

také chodila do mateřské školy od svých tří let věku, navštěvovala třídu s věkovým 

uspořádáním heterogenním. Adélka má klidnou povahu, je veselá a ochotná pomoci 

každému. Je také velice snaživá a ctižádostivá, má představu o tom, čeho chce 

dosáhnout - v souvislosti s jejím věkem (musí dávat ve škole pozor, neboť chce mít 

115 



samé jedničky; musí i doma cvičit na flétnu, neboť chce hrát na školních besídkách; 

musí dobře pečovat o malého bratra a jiné malé děti a mít je hodně ráda, neboť 

jednou chce být dětskou sestrou, lékařkou nebo učitelkou ve školce). 

Adélka byla již v mateřské škole od počátku samostatná, dobře se 

adaptovala na prostředí mateřské školy, mezi dětmi byla od počátku docházky 

oblíbená a také měla hodně kamarádek. Vždycky ji zajímala práce pro starší děti 

a snažila se je ve všem dohánět. Přesto byl její vztah к mladším dětem přátelský 

a kamarádský, což zřejmě bylo odrazem jejího velmi pěkného vztahu к mladšímu 

bratrovi. Učitelky v mateřské škole se o Adélce vyjadřovaly jako o všestranném 

talentu, který je šikovný na všechno - pěkně zpívá, kreslí, tančí, má dobrou 

paměť, obdivuhodnou představivost a fantazii a zároveň také má milou a klidnou 

povahu. 

Adélka při zápisu do 1. třídy zvládla bez problému všechny testy a 

nastoupila do školy. Na školní docházku se velmi těšila, do školy chodí ráda a 

těší se na každý den, protože se něco nového zase naučí. V1. třídě je velmi 

snaživá a pečlivá, klidná, vydrží se delší dobu soustředit na jednu činnost, má 

organizační schopnosti, velmi pěkně vypráví i reprodukuje, při reprodukci pozorně 

sleduje děj. Má dokonalou výslovnost, rozvinutou jemnou motoriku. Pokud nastane 

nějaký problém, umí si říct o pomoc a také si sama umí sehnat pomoc, je tedy velmi 

samostatná. V oblasti tělesné je vzhledem ke svému věku poměrně velká, hbitá a 

obratná. 

Dívka ráda a pěkně zpívá, učí se hrát na zobcovou flétnu. Navštěvuje 

kroužek keramiky a výtvarných technik, má zájem prakticky o všechno, co se 

děje kolem ní. Učení v 1. třídě zvládá bez problémů a potíží, ve třídě patří mezi 

nejlepší žáky. 

Adélka je klasickou ukázkou předčasné školní zralosti, kdy jsou všechny 

oblasti vývoje organismu již před dosažením šestého roku věku na úrovni, která 

je důležitá pro úspěšné zahájení školní docházky. Pro tuto dívku, přestože 

nastoupila do 1. třídy základní školy ještě před dosažením věku 6 let, není 

docházka do školy žádnou zátěží pro organismus. Tato dívka by se již 

v mateřské škole nudila, neboť pro svůj další přirozený vývoj potřebuje nové 

Podněty a nové možnosti rozvoje, které ji poskytne již první třída základní školy, 

nikoliv mateřská škola.V Adélčině případě lze hovořit o radosti z možnosti 
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získávat přirozenou cestou nové podněty pro svůj další rozvoj a ve své podstatě 

lze hovořit i o možnosti seberealizace. 

Třída 1. В 

1) Charakteristika třídy 

Třída 1. В se nachází hned vedle třídy 1. A, má tedy stejné vnější podmínky 

v budově školy či venku. V této třídě je celkem 20 dětí, z toho je 8 dívek a 12 

chlapců. V této třídě jsou tři děti po odkladu školní docházky, jsou tedy ve věku 7 až 

8 let. Ostatní děti nastoupily do školy v řádném termínu a jsou ve věku 6 až 7 let. 

2) Prostředí třídy; školní řád a školní rozvrh v souladu s naplňováním 

individuálních potřeb dětí; pitný režim a jeho realizace. 

Třída 1. В je velikostí plochy stejně velká jako třída 1. A, je vybavena i 

stejným nábytkem a jeho uspořádání je téměř shodné. Jsou zde tři řady lavic, 

které jsou umístěny v levé části třídy u oken a v pravé části třídy je prostor pro 

koberec, který je určen na relaxaci a hry dětí o přestávkách. V zadní části třídy u 

skříněk je z lavic a stolku vytvořena výstavka dětských prací, které vznikly při 

pracovních a výtvarných činnostech. Ve skříňkách za výstavkou mají děti uloženy 

kufříky s výtvarnými potřebami a sáčky s cvičebními úbory. Třída má velká okna, 

která ji dostatečně prosvětlují. Na stěnách jsou didaktické pomůcky v podobě 

barevných obrázků к nácviku samohlásek a souhlásek. Mezi okny jsou obrázky 

mláďat domácích zvířat a na oknech jsou květiny a počitadlo. V čele třídy na 

tabuli jsou umístěny pomůcky pro nácvik počítání a velká závěsná tabule 

s abecedou. Prostředí a podmínky jsou téměř shodné s třídou 1. A. Lze tedy říci, 

že i prostředí této třídy je svým materiálním vybavením a jeho uspořádáním i 

nabídkou didaktických pomůcek podnětné к seberealizaci dětí. 

V průběhu velké přestávky za nepříznivého počasí mají podle školního 

řádu děti opět možnost využít prostor chodby před třídami к procházení či 

Posedět u stolku s křesly a popovídat si se spolužáky a nebo mohou opět využít 

koberec ve třídě ke hrám a relaxaci s protažením. V případě příznivého počasí 

chodí děti do lesa u školy, kde většinou hrají na honěnou, skáčí panáka a jinak 
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aktivně relaxují podle svojí potřeby. Malé přestávky děti tráví ve třídě na koberci 

nebo relaxačními činnostmi v lavici. 

Rozvrh hodin i v této třídě je postaven tak, aby se pokud možno pravidelně 

střídaly činnosti psychicky náročné a zátěžové (matematika a český jazyk) a 

činnosti uvolňující (výtvarná, hudební a tělesná výchova). 

Pitný režim není školou zajišťován, každý žák si pití nosí z domova a 

dvakrát týdně dostávají děti, které si předplatily mléko v krabičce. 

3) Osobnost pedagoga třídy 1. B z hlediska respektování individuálních potřeb 

žáků vhodně volenými metodami a formami vzdělávací činnosti 

Hodina matematiky - v průběhu hodiny matematiky děti pracovaly ve 

čtyřech formách různých činností, které se střídaly po kratších intervalech. Na 

počátku hodiny děti opakovaly a procvičovaly sčítání a odečítání do sedmi. Tato 

činnost probíhala formou hry nejprve v lavicích, kdy učitelka říkala příklady na 

sčítání a odečítání do sedmi a děti zvedaly kartičky s číslem, které bylo 

výsledkem. V další části hodiny děti přešly na koberec v zadní části třídy a 

s velkými molitanovými kostkami, na nichž je černými puntíky vyznačen počet 

jedna až šest hrály hru na příklady takto : dvě děti házely kostkou a počet, který 

padl jiné dítě zapsalo číslicemi na tabuli a další dítě vytvořilo příklad ze zásobníku 

číslic. Ostatní děti počítaly a doplňovaly výsledek. Další činností byla samostatná 

práce v pracovním sešitu, kde děti řešily úlohy se sčítáním a odečítáním prvků na 

obrázcích a formou slovní úlohy. Poslední činností v této hodině bylo seznámení 

dětí s číslicí osm, kdy děti pracovaly s kartičkami ze zásobníku čísel a počet 

puntíků na kartě porovnávaly s počtem prvků v krabičce, kterou mají děti v lavici 

pro praktické procvičování počtů. Jako prvky v této krabičce jsou například fazole, 

čočka, knoflíky malé a velké, korálky. Závěr hodiny vyplnila hra před tabulí, kdy 

samy děti názorně vytvářely příklady na sčítání a odečítání - například tři kluci a 

tři dívky je dohromady šest dětí ; sedm dětí mínus pět dětí jsou dvě děti. Příklady, 

které prakticky znázornily, potom zapsaly číslicemi na tabuli. 

V této hodině byla na základě promyšlené organizace vzdělávací činnosti 

naplněna potřeba častého střídání činností i potřeba seberealizace, kdy mělo 

každé dítě možnost a příležitost v rámci nabídnutých činností ve vyučovací 

hodině si vybrat činnost takovou, která ho baví a zajímá a v té se realizovat a být 
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úspěšný. Byla naplněna i potřeba pohybu a relaxace, neboť rušnější činnosti, 

které probíhaly na koberci a u tabule byly střídány činnostmi klidovými v lavici. 

Hodina matematiky probíhala v klidu, ale v celkově rychlejším tempu. Metody a 

formy vzdělávací práce, které byly uplatněny v této hodině odpovídaly svojí 

náročností věku, schopnostem i dovednostem dětí. 

Třída 1. С 

1) Charakteristika třídy 

Třída 1. С se nachází na stejném patře jako třídy předchozí, proto má i 

stejné vnější podmínky. Je však menší, nebo'byla vybudována jako přístavba 

z terasy. V této třídě je celkem 20 žáků, z toho je 11 chlapců a 9 dívek. Dvě děti 

jsou po odkladu školní docházky, jsou tedy ve věku 7 až 8 let, ostatní děti 

nastoupily do školy v řádném termínu a jsou tedy ve věku 6 až 7 let. 

2) Prostředí třídy; školní řád a školní rozvrh v souladu s naplňováním 

individuálních potřeb dětí; pitný režim a jeho realizace 

Třída 1. C je o něco málo menší než třídy předchozí, je však nově 

vybudovaná, moderněji a účelněji zařízená. Místo skříní na pomůcky jsou v této 

třídě zabudované skříně ve zdi a je zde také kulatý pracovní stolek se 

šesti židlemi na praktické činnosti. V zadní části třídy je koberec, který je určen 

pro relaxaci o přestávce a pro tvořivé hry na koberci se stavebnicemi a jiným 

materiálem. Třída je vymalována světlými barvami, na zdech jsou dvě nástěnky 

s pracemi dětí, na přední stěně vedle tabule je obrazová abeceda s písmeny 

tiskacími i psacími. Na stěnách třídy jsou další obrazové didaktické materiály, 

které se vztahují к českému jazyku a matematice. V této třídě jsou tři řady lavic, 

z nichž lze podle potřeby vytvořit pracovní plochy pro skupinovou práci. Prostředí 

třídy působí útulně a příjemně. 

3) Osobnost pedagoga třídy 1. C z hlediska respektování individuálních potřeb 

žáků a jejich naplňování vhodně volenými metodami a formami vzdělávací 

činnosti. 
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Hodina prvouky - hodina měla čtyři části a byla založena na rozhovoru a 

vyprávění na téma Zimní sporty a hry. V první části probíhal rozhovor nad 

obrázky se znaky zimního počasí (sníh, mráz, led) a na téma, jaké podmínky ke 

sportování zima dětem a lidem poskytuje, jak se děti i dospělí v zimě oblékají a 

proč, jak se dá v zimě sportovat - lyžování, bruslení, sáňkování, bobování - co je 

k tomu potřeba (přírodní podmínky, vybavení). Na rozhovor děti navázaly svým 

vyprávěním o tom, jak si v zimě venku hrají nebo jakému sportu či hrám se 

v zimě věnují. Podle obrázků zimních sportů vyprávěly o tom, které zimní sporty 

znají - sjezd na lyžích, krasobruslení, rychlobruslení, hokej, skoky na lyžích, běh 

na lyžích, sáňkování, bobování. Ve třetí části hodiny střídající se dvojice dětí na 

koberci předváděly pohybem vybraný zimní sport a ostatní děti hádaly, o jaký 

sport se jedná a předvedený pohyb opakovaly. Ve čtvrté části hodiny dostaly děti 

pracovní list, kde přiřazovaly obrázek některého ze zimních sportů ke 

sportovnímu náčiní, které je k tomu určitému sportu potřeba (například lyžování -

lyže a hůlky ; bruslení - brusle ; sáňkování - sáňky). .Na závěr obrázky děti 

vybarvily a dvojici dětí na pracovním listu dokreslily zimní oblečení, které jim 

chybělo (čepice, šála, jedna teplá bota, jedna rukavice). 

Zvolené formy a metody vzdělávací činnosti v této hodině vzhledem к věku 

dětí byly vhodné a přiměřené, činnosti nebyly jednotvárné, ale střídaly se. 

Z hlediska naplnění individuální potřeby pohybu a relaxace však tyto potřeby 

nebyly naplněny zcela dostatečně, neboť většině dětí ke konci první a v průběhu 

druhé části hodiny již chyběla potřebná koncentrace pozornosti. V tomto případě 

by tedy bylo na místě v kratších úsecích, ale častěji zařadit nějakou pohybovou 

relaxaci, která by vedla к potřebnému obnovení koncentrace pozornosti. 

Všechny tři učitelky z prvních tříd A-B-C ideální první třídu spojují 

především s velkým prostorem, který je zčásti pokryt kobercem. Třída je 

vybavena náčiním a nářadím pro pohybovou relaxaci a protažení těla (míče a 

ribstole). Počet dětí učitelky považují za optimální do 15 žáků. V případě 

integrovaných a problémových žáků považují za důležité přítomnost 

pedagogického asistenta. 
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2. Základní škola II. - třída 1. D ; třída 1. E 

Charakteristika školy 

Základní škola II. je velká škola, která má 1. a 2. stupeň, tedy devítiletka. 

Tato škola je o něco menší než škola předešlá, má méně tříd a tedy i pouze dvě 

první třídy. Objekt školy je umístěn na pokraji menšího města v těsném 

sousedství mateřské školy. V okolí školy jsou rodinné domky a zahrady, objekt se 

nachází v klidném prostředí s minimálním dopravním provozem na vozovce před 

vchodem na pozemek školy. Před objektem školy, který sestává ze dvou velkých 

budov je vybudované hřiště s umělým povrchem i travnatou plochou, které slouží 

pro sportovní a vzdělávací činnosti žáků a v průběhu celého školního roku také 

pro relaxaci žáků všech tříd pohybem v době velké přestávky, která trvá 30 minut. 

Žáci v této době mají к dispozici míč na fotbal a švihadla. Kolem hřiště vede 

běžecká dráha a na druhé straně hřiště je dvojdomek, ve kterém je školní 

družina. Vedle družiny je pískoviště a bedna s hračkami, za pískovištěm je 

dřevěný domek s lavičkami pro relaxaci dětí. V další části jsou houpačky a 

průlezka a opodál dva stálé stoly na stolní tenis. Hřiště a celý pozemek je 

využíván po celý školní rok pro pohybové aktivity v rámci vyučování nebo 

sportovních kroužků, ale také к relaxaci pohybem o velké přestávce prakticky po 

celou dobu školního roku. 

První třídy jsou umístěny v přízemí a v prvním patře. V přízemí je také 

školní kuchyň s jídelnou a z mezipatra je průchod do tělocvičny. Tato základní 

škola je zároveň také spádovou školou pro děti z mateřské školy Koťátka a pro 

děti z okolních obcí. 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu s názvem „Učím se pro život", 

jehož podstatou je vedení žáků к samostatnému, tvořivému a odpovědnému 

přístupu ke vzdělávání a uplatnění získaných kompetencí v praktických 

činnostech a dovednostech. 

Třída 1. D 

1) Charakteristika třídy 

Třída 1. D se nachází v přízemí budovy školy, prostorová kapacita této 

třídy byla stanovena na maximální počet 20 dětí. V současné době je ve třídě 1. 
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D celkem 14 žáků, z toho jsou čtyři žáci po odkladu školní docházky, jeden žák je 

dosud nezralý pro školní docházku a má diagnostikovanou psychologem PPP 

specifickou poruchu učení (viz kazuistika č.3 - David - jméno je smyšlené). 

Jedna dívka má diagnostikovanou psychologem PPP specifickou poruchu učení 

(dyslexie, dysgrafie). Tyto dvě děti jsou na doporučení psychologa vedeny jako 

integrované, které budou mít od druhého pololetí školního roku individuální plán 

vzdělávání. Dalším problémovým žákem je chlapec romského původu, který 

pochází z problematického rodinného prostředí s nevyhovujícím sociálním 

zázemím, u tohoto chlapce je zřejmý motorický neklid. Ostatní žáci nastoupili do 

1. třídy v řádném termínu. 

2) Prostředí třídy; školní řád a školní rozvrh v souladu s naplňováním 

individuálních potřeb dětí; pitný režim a jeho realizace 

Třída má plochu přibližně 7 x 7 m, je o jednu třetinu plochy menší, než je 

plocha klasické třídy. Prostor třídy však zabírají dvě řady po čtyřech a pěti 

lavicích a další dvě lavice jsou v prostoru u dveří. Ve třídě jsou osazena nová 

plastová okna se žaluziemi, avšak třída vzhledem ke svému umístění v přízemí 

není dostatečně prosvětlená přirozeným denním světlem. Z tohoto důvodu je 

třeba delší dobu svítit zářivkami, což ze zdravotního hlediska není příliš vhodné. 

Na širokých okenních parapetech jsou květiny a výrobky dětí z modelíny a 

stavebnice. Třída je vybavena starým nábytkem, pouze v zadní části třídy je nově 

vybudovaná vestavěná skříň ve zdi s volně přístupnými poličkami na pomůcky, 

učebnice a na sešity. Před zadní stěnou třídy je umístěna dlouhá police se 

závěsem, ve které mají děti uloženy kufříky s pomůckami na výtvarnou a 

pracovní výchovu a jsou zde uloženy potřebné materiály к těmto výchovám. 

Vedle police je ve výšce očí dětí zavěšena magnetická tabule, kde se děti o 

přestávkách seberealizují kreslením barevnými křídami a nebo se seberealizují 

oblíbenou hrou na školu, kdy jeden hraje roli učitele a zadává úkoly ostatním, 

kteří hrají roli žáků. Z druhé strany police je na zemi umístěn nový koberec ve 

velikosti 3 x 2,5 m, který je určen pro naplnění individuální potřeby pohybu a 

relaxace dětí v průběhu vyučování a o přestávkách. Koberec je v podstatě jediný 

prostor v celé třídě, kde mají děti možnost pohybu. Vedle koberce je velká 

krabice se stavebnicí Seva a různé drobné hračky, jako jsou autíčka, kostky a 
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dopravní značky pro relaxační chvilky o přestávkách nebo ke konci hodiny. Na 

zadní stěně nad policí jsou zavěšeny tři nástěnky, na kterých jsou vystaveny 

dětské výtvarné práce a uprostřed stěny je ze sisalu vytvořen kruhový tvar velké 

pavučiny, která má význam dekorační, ale zároveň na ni pomocí sponek učitelka 

vystavuje dětské výtvarné práce. Celkový dojem z prostředí třídy doplňují 

pasparty, které jsou vytvořeny rovněž z dětských výtvarných prací. Výzdobu třídy 

doplňuje velká slunečnice, kterou učitelka vytvořila vyřezáním z polystyrénové 

desky a nabarvením jednotlivých dílů temperami. Vedle dveří je opět ve výšce očí 

dětí zavěšena další magnetická tabule, na kterou se podle potřeby umísťují 

didaktické pomůcky a obrázky potřebné к výuce. Vedle této tabule je lavice 

přikrytá ubrusem, která je určená pro nádobu s pitím a na lavici je také plastický 

podnos s hrnečky dětí. Pití pro děti, tedy čaj nebo vodu se šťávou v průběhu 

první přestávky připravuje školní kuchyň pro všechny třídy prvního stupně. Každá 

z těchto tříd má svoji označenou několikalitrovou nádobu s uzávěrem a 

vypouštěcím kohoutkem a tuto nádobu si děti samy vyzvednou v určeném 

prostoru před jídelnou a po skončení vyučování nádobu opět vrátí na určené 

místo před jídelnou. Nad magnetickou tabulí a stolkem na pití jsou na stěně 

pověšeny didaktické pomůcky, jako jsou obrázkové tabulky s písmeny a 

číslicemi. V čele třídy je umístěna otevírací trojdílná tabule a vedle ní je opět 

magnetická tabule a velká závěsná tabule abecedy. Mezi tabulí a oknem stojí 

katedra a skříňka na věci učitelky. 

Plocha třídy je z hlediska potřeby pohybu nedostačující, děti na základě 

určených pravidel chování školním řádem nemají možnost se o přestávce 

procházet po chodbě. Velké přestávky za vhodného počasí všichni žáci tráví před 

školou na hřišti, kde mohou běhat, chodit a mají к dispozici míče a švihadla. 

Z hlediska naplnění individuální potřeby pohybu dětí je tato třída svojí 

velikostí nevhodná a nedostačující i pro pouhých 14 žáků. 

Rozvrh hodin je v této třídě postaven celkem dobře, neboť psychicky 

náročné činnosti (český jazyk a matematika) jsou střídány činnostmi uvolňujícími 

(hudební, výtvarná a tělesná výchova) a tím dochází u dětí к naplňování potřeby 

střídání činností a psychické zátěže s uvolněním. 

Prostředí třídy je celkem příjemné svoji výzdobou a uspořádaností v rámci 

možností. Třída však vzhledem ke svému nedostatečnému prosvětlení denním 
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světlem působí ponuře a tmavě a je tedy třeba delší dobu svítit, aby děti měly 

dostatek světla na práci. 

Žákem této třídy je tedy David (viz kazuistika č. 2). Tomuto chlapci 

z důvodu nezralosti pro školní docházku a stanovenou psychologickou diagnózu 

(specifické poruchy učení a motorického neklidu) pobyt v této třídě vyhovuje z 

hlediska malého počtu žáků a celkem podnětného prostředí. Avšak z hlediska 

zvýšené potřeby pohybu v důsledku motorického neklidu by mu více vyhovovala 

třída větších rozměrů, kde je více možností pohybových aktivit o přestávce a 

v průběhu hodiny. Takovou vhodnou aktivitou je například cvičení a protahování 

na gymnastickém míči, který David ve své třídě z důvodu nedostatku prostoru mít 

nemůže. 

David by však vzhledem к jeho dosud nedozrálým psychickým funkcím a 

s tím související školní nezralosti, patřil v současné době do prostředí mateřské 

školy jako předškolní dítě s odkladem školní docházky. V tomto prostředí by 

především vzhledem к jinému režimu a také jinému stylu vzdělávací práce měl 

jeho organismus dostatek času dozrát v oblastech vývoje, které dosud nejsou pro 

náročnou školní zátěž dostatečně rozvinuté a zralé. 

3) Osobnost pedagoga třídy 1. D z hlediska respektování individuálních potřeb 

žáků a jejich naplňování vhodně volenými metodami a formami vzdělávací 

činnosti 

Hodina českého jazyka - tato hodina sestávala ze tří částí a každá z těchto 

částí byla zároveň proložena relaxací formou pohybu. V první části hodiny děti četly 

slova a jednoduché věty utvořené z těchto slov ve Slabikáři. Potom děti opakovaly 

krátké básničky к jednotlivým samohláskám z Živé abecedy a zároveň vstoje vedle 

lavice děj básničky vyjádřily pohybem hlavou, rukama a nohama s vytahováním na 

špičky. Ve druhé části hodiny se děti učily psát tvar písmene - s do písanky. Na 

počátku této části učitelka s dětmi procvičovala prsty, dlaně a celou ruku jako 

přípravu a uvolnění ruky na psaní s tím, že děti mohly cvičení ruky provádět vsedě 

na židli nebo vstoje vedle lavice. V průběhu této části předepsala učitelka na tabuli 

velký tvar písmene - s a děti střídavě chodily к tabuli předepsaný tvar obtahovat 

barevnými křídami. V poslední části hodiny učitelka děti seznámila s novým 

písmenem - r prostřednictvím obrazové tabulky, na které děti popisovaly všechno, 
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co začíná na hlásku - r a dále vymýšlely společně s učitelkou další slova začínající 

na hlásku - r. V závěru hodiny si děti udělaly na koberci kruh a hrály hru na „tichou 

poštu", kdy vymýšlely a dále posílaly slova začínající nejdříve na - r a na pokyn 

učitelky vymýšlely a posílaly slova začínající na jiné hlásky, které už znají. 

Hodina českého jazyka probíhala v klidu, pracovní tempo bylo pomalejší, 

neboť se muselo přizpůsobit žákům se specifickými poruchami učení (David -

kazuistika č.2). Tito dva žáci již ke konci první části hodiny začínali být neklidní a 

nepozorní v důsledku motorického neklidu, který se projevoval neustálými 

změnami polohy, kýváním nohou pod lavicí, kroucením se, otáčením se a 

mluvením. Problémový žák ze sociálně slabého prostředí neustále vyrušoval 

mluvením a pokřikováním na děti. V průběhu druhé části tyto tři děti dostaly 

možnost se několikrát projít к tabuli a předepsaný tvar písmena obtahovat 

pokaždé jinou barvou. V průběhu psaní do písanky se podle individuální potřeby 

děti chodily na koberec protáhnout. Poslední část hodiny naplnila potřebu 

seberealizace, neboť všechny děti s velkým zaujetím vymýšlely slova, která 

začínají na hlásku - r a tato slova rozdělovaly tleskáním na slabiky. Hru na tichou 

poštu děti velmi prožívaly a důsledně dodržovaly pravidla hry. David byl při této 

hře neklidný, neustále měnil polohy těla a vydával různé zvuky, čímž narušoval 

průběh hry. Na hru se již nesoustředil, proto byl učitelkou vyzván, aby smazal 

tabuli (tuto činnost učitelka volila záměrně z důvodu potřeby pohybu a změny 

činnosti). David se mytím tabule zklidnil a opět se zapojil do hry mezi děti. 

Učitelka z hlediska naplnění potřeby pohybu a relaxace a také naplnění 

potřeby střídání činností a seberealizace, zcela určitě promyslela a potom také 

uskutečnila organizaci hodiny tak, aby i přes nedostačující prostor ve třídě byly 

všechny individuální potřeby dětí alespoň zčásti naplněny. Organizace práce 

učitelky je značně komplikována dětmi integrovanými a především problémovým 

chlapcem ze sociálně slabého prostředí, který buď nepracuje vůbec a nebo od 

práce stále odbíhá. 

Z hlediska ideální první třídy si tato paní učitelka představuje především 

větší plochu třídy, více možnosti denního světla (nevhodné řešení oken), nový a 

účelnější nábytek, více možnosti к pohybu dětí po chodbách školy a především 

přítomnost pedagogického asistenta к integrovaným dětem. 
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7.1.4.III Kazuistika č. 3: dítě nezralé - nezpůsobilé pro školní 

docházku 

Chlapec David (jméno je smyšlené), věk 6; 9, nastoupil do 1. třídy základní 

školy v řádném termínu, tedy v 6; 5 měsících. David je narozen koncem měsíce 

března, což již samo o sobě zakládá úvahu o tom, zda je ve všech oblastech 

vývoje zralý natolik, aby byl schopen úspěšně zvládat nároky spojené se školní 

docházkou. David mateřskou školu navštěvoval asi dva a půl roku a v průběhu 

docházky do mateřské školy se projevoval jako hodně neobratný a nešikovný, 

roztěkaný a stále velmi hravý, neschopen se určitou dobu soustředit na nějaký 

úkol, přetrvává problém velmi špatné výslovností, nerozvinuté jemné motoriky a 

velkým problémem se také jeví jeho téměř neschopnost komunikace s dospělou 

osobou. Jeho adaptace na prostředí mateřské školy probíhala velmi obtížně a 

dlouhou dobu, stále nebyl schopen se odloučit na delší dobu od své matky a 

plakal, měl problémy se zařazením se do kolektivu dětí ve třídě, jednalo se o třídu 

s věkovým uspořádáním homogenním. 

David žije s oběma rodiči v malé obci, vyrůstá jako jedináček, který nemá 

žádného sourozence. Rodiče se mu hodně věnují, především matka, avšak její 

až nadměrná a péče vede k tomu, že David je hodně nesamostatný. 

David je z hlediska tělesného vývoje drobný, slabý, neduživý, je velmi 

často nemocný. Po narození prodělal obrnu mluvidel, podle vyjádření lékařů byl 

ohrožen jeho další celkový vývoj. I přes nepříznivou počáteční prognózu však 

jeho vývoj úspěšně pokračoval a David absolvoval zápis do 1. třídy základní 

školy. Rodičům byl učitelkami v mateřské škole i učitelkami u zápisu do 1. třídy 

doporučen odklad školní docházky o jeden rok. Odklad školní docházky navrhnul 

i dětský psycholog z pedagogicko-psychologické poradny, kam byl chlapec 

odeslán. Jako důvod navrhovaného odkladu byla uvedena nezralost a 

nepřipravenost organismu pro školní zátěž, velmi špatná výslovnost, 

nedostatečná schopnost komunikace a souvislého projevu a také neschopnost 

potřebné koncentrace na práci. Rodiče však doporučení učitelů ani psychologa 

nerespektovali a David nastoupil do 1. třídy základní školy. 

V 1. třídě se David projevuje jako roztěkaný, nesoustředěný a příliš hravý. Má 

neustálou potřebu si s něčím pod lavicí hrát nebo alespoň něco dávat do úst a cucat. 
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Nápadný je chlapcův motorický neklid, což se projevuje neustálou potřebou změny 

polohy, kýváním nohou a trupu, lezením pod lavici bez nějakého zjevného důvodu, 

neustálým přesedáním na vedlejší židli. Jiné dny ve škole působí dojmem rychle 

nastupující únavy a neklidu, kdy potřebuje nutně individuální relaxaci. Má velké 

potíže s koncentrací pozornosti a soustředěním se na zadaný úkol. Velkým 

problémem zůstává jeho neschopnost samostatně pracovat, zamyslet se nad 

řešeným úkolem a vyvodit z toho východiska pro další práci. Aby byl schopen stačit 

pracovnímu tempu třídy, potřebuje neustále individuální přístup a pomoc učitelky. 

David celkem snaživý, potřebuje často povzbuzovat a zažívat pocit 

úspěchu. Pokud se mu něco nepovede, okamžitě rezignuje a veškerou 

zodpovědnost za neúspěch svádí na druhé děti. Očekává, že všechno vyřeší 

jeho matka. Povahově je David dost sobecký a zlomyslný к jiným dětem, nemá 

soucítění s bolestí druhého, několikrát se zcela v klidu smál a bavil tím, že si 

spolužák způsobil poranění, které mu krvácelo. Působí dojmem rozmazleného a 

zhýčkaného jedináčka, který ve všem hřeší na omlouvání svých chyb a 

nedostatků rodiči. Mezi spolužáky není oblíbený, nikdo s ním nechce sedět 

v lavici, neboť neustále vyvolává konflikty. 

David měl již na počátku docházky do 1. třídy problémy s nácvikem čtení, 

psaní, velkou hravostí a neschopností se koncentrovat. Následně byl odeslán na 

vyšetření do pedagogicko - psychologické poradny. Závěry psychologického 

vyšetření hovoří o žákovi se specifickou poruchou čtení i psaní, o neschopnosti 

prostorového vidění a sluchové analýzy, hravosti a neschopnosti potřebné 

koncentrace a přetrvávající dyslálii a dyspraxií. Chlapec je tedy zařazen jako 

integrovaný žák s individuálním vzdělávacím plánem. Psycholog potvrzuje 

problém s koncentrací pozornosti a nesamostatnosti. 

Případ Davida je klasickou ukázkou nezralosti a nepřipravenosti 

organismu pro zátěž školní docházky, kdy se ke stávajícímu problému přidává 

ještě další v podobě specifických poruch učení. Podle názoru zasvěcených 

pedagogů a školního psychologa by odklad školní docházky sice nevyřešil 

problematiku specifických poruch učení, ale chlapcův organismus by dostal 

potřebný čas k tomu, aby mohl postupně dozrát v oblastech vývoje, které dosud 

zralé pro školní zátěž nejsou. Odklad školní docházky by Davidovi velmi prospěl 

a zcela jistě by mu usnadnil nástup do školy. 
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Třída 1. E 

1) Charakteristika třídy 

Ve třídě 1. E je celkem 17 žáků, z toho je 6 dívek a 11 chlapců. Po 

odkladu školní docházky jsou 3 děti, ostatní děti nastoupily do první třídy 

v řádném termínu. Jedem chlapec má psychologem PPP diagnostikovanou 

specifickou poruchu učení (dyslexie) a je veden jako integrovaný. Od pololetí 

školního roku bude mít individuální plán vzdělávání. Žákem této třídy je Adam 

0'méno je smyšlené - viz kazuistika č.4). 

2) Prostředí třídy; školní řád a školní rozvrh v souladu s naplňováním 

individuálních potřeb dětí; pitný režim a jeho realizace 

Třída se nachází v 1. patře budovy školy, plochou se jedná o klasickou třídu, 

která je velká, prostorná, s předepsanou kapacitou kolem 30 dětí. Ve třídě jsou tři 

řady po sedmi lavicích, dvě lavice jsou umístěny v zadní části třídy pod oknem pro 

potřeby individuální pracovní a výtvarné činnosti, kterou se mohou děti v průběhu 

přestávek i některých hodin seberealizovat. V zadní části třídy za lavicemi je velký 

koberec o rozměrech asi 5 x 3m. Na koberci si děti hrají s kostkami a stavebnicemi o 

velké přestávce a to tehdy, jestliže je nepříznivé počasí a nemohou jít na školní 

hřiště. Koberec také slouží к pohybové relaxaci v průběhu hodiny, kdy se děti chodí 

postupně protahovat nebo si všechny děti jdou v rámci relaxační chvilky zahrát 

nějakou pohybovou hru. Jako jediná z prvních tříd má 1. E vzadu na koberci 

umístěny gymnastické míče pro každé dítě s výjimkou jednoho chlapce. Míče jsou 

využívány v průběhu vyučování, kdy se děti například při psaní mohou protáhnout. 

Míče děti využívají také o přestávce к protažení a pohybové relaxaci a dále 

v tělocvičně v hodinách tělesné výchovy. Gymnastické míče však jsou majetkem 

dětí, neboť po dohodě s učitelkou je rodiče dětem do třídy pořídili. Podle vyjádření 

učitelky z 1. E se míče velmi osvědčily, neboť děti je využívají v průběhu celého 

pobytu ve škole к individuální i skupinové relaxaci. 

Třída má osazena velká okna, která dostatečně prosvětlují celý prostor. 

Stěny třídy jsou vymalovány světlou barvou a jsou na nich zavěšeny barevné 

didaktické materiály s obrázky к českému jazyku (samohlásky) a matematice. 
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Výzdobu třídy dotvářejí velké barevné tvary květin vyřezané z polystyrénu, na 

nichž jsou připevněny číslice 1 až 10. Výzdobu dotvářejí tři velké nástěnky 

s dětskými pracemi na zadní stěně třídy a nad nástěnkami velké malované 

obrázky pohádkových postav. Na stěně u dveří je zavěšena velká tabule 

s abecedou a dvě menší tabule s psacími písmeny. Nad tabulí v čele třídy jsou 

zavěšeny čtyři obrazy ročních období. Na oknech jsou umístěny květiny podložky 

s pracemi dětí. V zadní části třídy je nově vybudovaná vestavěná skříň do zdi na 

pomůcky a sešity s učebnicemi. Vedle je stará skříňka na výtvarné potřeby dětí. 

Třída působí příjemně a útulně, prostředí třídy je celkem podnětné a přitažlivé, 

může tedy děti podněcovat к naplňování potřeby seberealizace. 

Školní řád umožňuje dětem za příznivého počasí trávit velkou přestávku 

na školním hřišti pohybovou relaxací. Za nepříznivého počasí se však žáci podle 

školního řádu nemohou volně procházet po chodbě a čas musí trávit ve třídě. 

Rozvrh hodin je postaven celkem v souladu s potřebou dětí střídat činnosti 

psychicky náročné s činnostmi uvolňujícími, čímž umožňuje dětem naplnit 

potřebu střídání činností. 

Pitný režim je i v této třídě realizován stejně jako ve třídě 1. D. Tedy i tato 

třída má v určeném prostoru před školní jídelnou v průběhu první přestávky 

připravenu stejnou nádobu s pitím, kterou si děti samy vyzvednou a donesou do 

třídy. V rohu třídy na čelní stěně je umístěn stolek s táckem a hrnečky dětí a na 

stolku je vymezeno místo pro nádobu s pitím. 

3) Osobnost pedagoga třídy 1. E z hlediska respektování individuálních potřeb 

žáků a jejich naplňování vhodně volenými metodami a formami vzdělávací 

činnosti. 

Hodina českého jazyka - tato hodina byla rozdělena na dvě části, na čtení 

a psaní. V první části hodiny děti společně četly na tabuli jednoduché věty na 

procvičování známých hlásek, slabik a slov. Dále si děti vstoje zopakovaly 

poslední tři známá říkadla z Živé abecedy к samohláskám a pohybem vyjádřily 

námět říkadla. V další části následovalo čtení krátkého článku ve Slabikáři po 

jednotlivcích a zadání domácího úkolu ze čtení. Po čtení se děti seznámily 

s novou hláskou - r a formou hry vymýšlely slova, která začínají na tuto hlásku a 

potom vymyšlená slova rozdělovaly na slabiky. Po první části následovala 
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relaxační chvilka na koberci, kdy děti pohybem a zvukem napodobovaly různá 

zvířata. Druhá část hodiny začínala procvičením rukou a přípravou na psaní 

v písance. Před samotnou prací v písance však ještě děti psaly diktát již známých 

písmen do školního sešitu. V písance potom dopisovaly tři řádky písmen a slabik, 

která už znaly. Kdo dopsal určené tři řádky, tak už v samém závěru hodiny 

odcházel relaxovat protahováním těla na gymnastickém míči na koberci - leh na 

zádech a koulení se po míči na srovnání zádových svalů. 

Hodina probíhala v rychlejším tempu, metody a formy vzdělávací činnosti 

byly zcela určitě přiměřené věku dětí a zároveň také byly v souladu s jejich 

individuálními potřebami jako je pohyb, relaxace i střídání činností. Učitelka 

v průběhu hodiny využila prostor třídy s kobercem к upevnění pozornosti 

relaxační chvilkou s pohybem a v závěru hodiny tento prostor využila opět к další 

relaxaci dětí. Děti měly i možnost seberealizace v některé z částí hodiny, ať už při 

vymýšlení slov na novou hlásku a dělením na slabiky nebo při psaní písmen 

v diktátu nebo v průběhu relaxační chvilky a nebo při čtení. 

Organizace hodiny byla promyšlená a celkem vhodně uspořádaná 

s ohledem na naplňování přirozených potřeb dětí. Jako ideální podmínky v první 

třídě základní školy si tato učitelka představuje především dostatek prostoru a 

vhodné vybavení třídy к pohybové relaxaci (ribstole ve třídě a gymnastické míče 

a případně i lezeckou stěnu). Dále si představuje volný pohyb dětí po chodbě a 

vyučování „bez zvonění", což znamená, že učitel se bude řídit podle nálady a 

únavy žáků a podle toho hodinu ukončí a začne. 

Adam (kazuistika č.1) je žákem této třídy. V průběhu hodiny českého jazyka 

Adam pracoval rychle a spolehlivě, pozornost a soustředění na zadaný úkol byla 

patrná po celou dobu. Adam byl velmi aktivní, hlásil se a vykřikoval, neboť chtěl být 

vyvolán a zažít tak pocit úspěchu. Adam velmi rád čte a zcela určitě čtením ve 

Slabikáři před celou třídou byla naplněna jeho potřeba seberealizace. Střídání 

činností a pohybová relaxace je pro něho vítanou změnou, i když je mnohem 

klidnější než David. Usuzuji to z jeho celkového chování, neboť v lavici sedí klidně 

bez zbytečných pohybů a plně se soustředí na práci nebo výklad učitelky. Z hlediska 

jeho přirozených potřeb mu prostředí a podmínky, které tato třída nabízí naprosto 

vyhovují. Prostředí mateřské školy a její vzdělávací činnosti by již pro Adama nebyly 

přínosem, neboť by se zcela jistě nudil vzhledem к tomu, že potřebuje další a 
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náročnější podněty, které mu může poskytnout pouze škola. Pobyt v mateřské škole 

by již pouze brzdil jeho přirozený rozvoj a touhu po nových poznatcích. 

Jako ideální první třídu by si paní učitelka představovala modernější 

vybavení především didaktickými pomůckami a možnost pohybu žáků po chodbě 

v průběhu přestávek. Tento pohyb si představuje například formou tance na 

hudební motivy na chodbě před třídou. 

7.1.4.IV Kazuistika č. 4: dítě zralé - způsobilé pro školní 

docházku 

Chlapec Adam (jméno je smyšlené), věk 7; 6 let, nastoupil do 1. třídy 

základní školy po odkladu školní docházky, tedy o 1 rok po řádném termínu. Jako 

důvod odkladu školní docházky rodiče uvedli přílišnou hravost dítěte a nezájem o 

nástup do školy. Odklad školní docházky na žádost rodičů doporučil i příslušný 

psycholog. Adam žije s oběma rodiči a starší sestrou v dobře fungující rodině, 

kde se oba rodiče dětem poměrně dost věnují. Adam chodil do mateřské školy 

celkem 4 roky, adaptace na prostředí školky proběhla bez problémů, určité 

potíže však byly s jeho chováním, neboť byl charakterizován učitelkami mateřské 

školy jako paličatý, tvrdohlavý, urážlivý. 

Adam je společenský, kamarádský, je vůdčí typ, avšak těžko se smiřuje 

s druhou či další pozicí ve skupině dětí. Jeho chování je poněkud labilní, neboť 

pokud něco není podle jeho představy, tak se uráží, vzteká a odmítá pracovat. 

Příkladem tohoto chování je hodina tělesné výchovy, kdy je třída rozdělena do 

družstev (například podle fyzické zdatnosti) a Adamova představa o spoluhráčích 

se rozchází se skutečností, která probíhá na základě pokynů učitele. S učitelem 

se dohaduje o organizaci a nepřipustí jiný názor, nakonec se uráží a odchází na 

lavičku - odmítá cvičit. 

Jeho chování je občas problémové, chlapec často nezvládá svoje emoce a 

reaguje impulsivně. V jeho chování se odráží poněkud benevolentní výchova 

rodičů, kteří Adamovi tolerují nevhodné a drzé chování. 

V oblasti učení je velmi ambiciózní, snaživý a pečlivý. Učení zvládá velmi 

dobře, lehce a bez nejmenších potíží. Jeho pracovní tempo je rychlé, avšak 

Adam není zbrklý a důsledně si vypracované úkoly po sobě kontroluje. Dokáže 
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se soustředit na jednu činnost poměrně dlouhou dobu. Uložené úkoly zvládá 

mnohem dříve než většina jeho spolužáků, z toho důvodu potřebuje doplňkové 

činnosti. Na jeho samostatnosti a snadnému zvládání školních povinností se 

zcela nepochybně podílí jeho starší sestra. 

Adam má rád knihy a velmi rád si čte a také kreslí, má také svého psa, 

kterému se hodně věnuje. 

Adam je chlapec, který nastoupil do 1. třídy v nejvhodnější době, tedy jako 

dítě, které je ve všech oblastech vývoje zralé pro školní docházku a s ní spojenou 

zátěž psychickou i fyzickou. Školní zralost i školní připravenost v případě tohoto 

chlapce splňuje stanovená kritéria, což vyplývá i z jeho výborných výsledků školní 

práce v 1. třídě. Problémy schováním, které se týkají zvládání emocí a 

impulsivního jednání však nemají souvislost se školní zralostí v oblasti emočně 

sociální, ale vyplývají z jeho temperamentu, povahových vlastností a také ze 

stylu výchovy v rodině. 

7.2. Výsledky výzkumu 

7.2.1 Dotazníkové šetření, analýza odpovědí 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 20 pedagogů a 28 rodičů. 

Dotázaní pedagogové byli z mateřských škol a z prvních tříd základních škol. 

Rodiče dětí byli počtem 19 z mateřských škol a počtem 9 z prvních tříd 

základních škol. Dotazník vycházel z teoretické části diplomové práce, která se 

zabývá vývojem a vývojovými specifiky předškolního dítěte ve věku 5 až 6 let a 

dítěte raného školního věku 7 až 8 let a zároveň z toho plynoucími přirozenými 

potřebami dětí této věkové skupiny. Pro zjednodušení respondentům byly 

v dotaznících sloučeny obě sledované věkové skupiny ve skupinu 5 až 8 let. 

Respondenti - pedagogové a respondenti rodiče byli osloveni dotazy, 

které se týkaly individuální potřeby pohybu a relaxace, potřeby pitného režimu a 

potřeby pravidelného střídání činností a seberealizace. 

Přesné a podrobné výsledky dotazníkového šetření jsou znázorněny 

v následujících grafech, které jsou součástí příloh. 
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Zjištěné údaje se staly podkladem pro vyhodnocení schopnosti pedagogů 

aplikovat teorii do pedagogické praxe, která se týká respektování vývojových 

specifik naplňováním přirozených potřeb dětí. 

7.2.2 Pozorování přímé 

Metodou pozorování jsem si ověřovala aplikaci teorie do pedagogické 

praxe u zúčastněných pedagogů v rámci dotazníkového šetření. Touto metodou 

jsem dále sledovala čtyři děti, které se odlišovaly rozdílnou mírou splněných 

požadavků na školní zralost a školní připravenost. Každé z těchto dětí mělo jinou 

individuální potřebu pohybu a relaxace v předem daných podmínkách a 

rozdílných prostředích a režimech. Na základě metody přímého pozorování jsem 

získala potřebné údaje pro zpracování čtyř kazuistik sledovaných dětí 

7.2.3 Rozhovor 

Metodou rozhovoru jsem zjišťovala mezi jednotlivými pedagogy dané 

možnosti a materiální podmínky konkrétní školky nebo školy. Zároveň jsem touto 

metodou od pedagogů i rodičů získávala potřebné informace ke kazuistikám 

sledovaných dětí. 

7.2.4 Graf 

Metodou grafického znázornění jsem potvrdila zjištěné výsledky svého 

výzkumu. 

7.3 Shrnutí výzkumu, diskuse a závěr 

Shrnutí výzkumu a vyvození závěrů, diskuse 

1) Úvod do shrnutí a teoretické zhodnocení (vysvětlení) způsobu vedení výzkumu 

Celý výzkum nebo-li celá praktická část vycházela z teoretické části, která 

se podrobně zabývala vývojem předškolního dítěte a vývojovými specifiky 

v jednotlivých oblastech vývoje, z nichž vycházejí přirozené biologické a 
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psychické potřeby dětí předškolního a raného školního věku. Výzkum byl 

z hlediska věku zaměřen na dítě staršího předškolního věku 5 až 6 let a zároveň 

na dítě raného školního věku 7 až 8 let. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jsou 

respektována vývojová specifika dětí naplňováním jejich přirozených potřeb jak 

v mateřské škole tak i v první třídě školy základní. 

Za velmi důležité pokládám podat vysvětlení, proč jsem zkoumanou 

skupinu dětí ve věku 5 až 8 let rozdělila na tyto dvě skupiny - předškolní dítě 5 až 

6 let a dítě raného školního věku 7 až 8 let. Důvodem tohoto rozdělení je 

skutečnost, že dítě ve zkoumané skupině 5 až 8 let může za určitých podmínek 

být předškolním dítětem v nejstarším oddělení mateřské školy, ale za určitých 

podmínek může být také i žákem první třídy základní školy. A každé z těchto dětí 

má svoje přirozené potřeby fyziologické i psychické, které vyplývají ze specifik 

vývoje těchto dvou věkových skupin. A právě tato hypotéza se stala základem 

mého praktického výzkumu, jehož výstupem jsou čtyři zpracované kazuistiky dětí, 

z nichž každé je pomyslným zástupcem skupiny dětí, která vzniká právě na 

základě výše zmíněných určitých podmínek, jejichž východiskem je ve své 

podstatě školní zralost. 

Pro upřesnění uvedeme zmíněné skupiny dětí: 

a) jedná se o skupinu dětí již zralých, které měly odklad školní docházky (dále 

jen OŠD) a do první třídy nastoupily po sedmém roce věku 

b) jedná se o skupinu dětí zralých, které neměly OŠD a nastoupily do první 

třídy v běžném termínu v šestém roce věku 

c) jedná se o skupinu dětí předčasně zralých, které nastoupily do první třídy 

před dovršením šestého roku věku, tedy koncem pátého roku 

d) jedná se o skupinu dětí dosud nezralých, bez OŠD, které nastoupily do první 

třídy v běžném termínu, tedy v šestém roce věku. 

Školní zralost je jako vývojová změna podmíněna zráním organismu, což 

je biologický faktor, který nelze nijak zvnějšku ovlivnit. Dítě potřebuje určitý čas к 

tomu, aby tato vývojová změna mohla proběhnout a dítě dosáhlo požadovaného 

stupně školní zralosti, což znamená, aby dítě bylo ve všech oblastech vývoje 

zhruba na stejné úrovni. Jelikož ale je každý jedinec, každé dítě jedinečná a 

neopakovatelná bytost, probíhá dozrávání organismu u každého jedince jinak a 
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také jiným tempem. Z toho plyne skutečnost, že ve věkové skupině 5 až 8 let 

najdeme děti, které dozrávají rovnoměrně a požadovaného stupně školní zralosti 

dosahují většinou v průběhu šestého roku věku, což znamená, že tyto děti se 

mezi šestým a sedmým rokem věku stávají žáky první třídy základní školy. Jinou 

a rozhodně dosti častou variantou jsou děti s nerovnoměrným nebo opožděným 

vývojem, a právě tyto děti potřebují čas к postupnému dozrávání organismu. 

Tento potřebný čas se dítěti poskytuje odkladem školní docházky o 1 rok. Tyto 

děti obvykle nastupují do první třídy základní školy po sedmém roce věku. Ovšem 

další variantou odkladu školní docházky je dítě narozené v rozmezí po 31.8 do 

31.12., které by v řádném termínu nastoupilo do první třídy ve věku kolem 7 let. 

Pokud však nastane případ, kdy se u tohoto dítěte vyskytne problém s nezralostí 

organismu a dítě dostane odklad školní docházky o jeden rok, nastupuje do první 

třídy ve věku téměř 8 let. Naprostým protikladem a ve své podstatě i výjimkou je 

případ, kdy dětský organismus dozraje předčasně a dítě splňuje požadavky 

školní zralosti. Předčasně zralé dítě obvykle v některé oblasti vývoje vyniká, 

avšak v jiné oblasti bývá průměrné nebo dokonce i podprůměrné, což svědčí o 

nedostatečné zralosti organismu v té určité oblasti vývoje. V tomto případě, po 

důkladném zvážení všech zainteresovaných osob, kterými jsou především rodiče 

dítěte, ale také učitelé mateřské školy a učitelé 1. stupně základní školy a 

především dětský psycholog, nastupuje dítě do první třídy ještě před dovršení 

věku 6 let, tedy v 5 letech. 

Z tohoto rozboru je zcela zřejmé, že dítě ve věku 5 až 8 let může být za 

určitých podmínek, kterými se rozumí stupeň školní zralosti, jak v mateřské škole, 

tak i v první třídě školy základní. 

Předmětem výzkumu bylo zjistit, jak jsou v mateřských školách i v prvních 

třídách základní školy respektována vývojová specifika dětí, ze kterých vycházejí 

přirozené potřeby biologické i psychické. Tedy jak jsou tyto přirozené potřeby 

naplňovány v podobě předem připraveného, vhodného a podnětného prostředí. 

Dále jak jsou přirozené potřeby naplňovány vytvářením vhodných podmínek 

v souvislosti s režimem dne v mateřské škole a rozvrhem vyučování včetně 

pravidel školního řádu. V neposlední řadě byl předmětem výzkumu také vliv 

osobnosti pedagoga na naplňování přirozených potřeb dětí v souvislosti 

s respektováním vývojových specifik dětí. Tento předmět výzkumu vycházel 
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z faktu, že aby mohl pedagog zodpovědně respektovat vývojová specifika a na 

jejich základě naplňoval přirozené potřeby dětí, tak musí mít dokonalé teoretické 

vědomosti o vývoji dítěte předškolního a raného školního věku. Na základě těchto 

odborných teoretických vědomostí si pedagog uvědomuje individualitu a rozdíly 

mezi jednotlivými dětmi také z hlediska naplňování jejich přirozených potřeb. Tím 

rozumíme například individuální potřebu pohybu, relaxace či střídání činností 

v podobě nabídky dalších podnětů a činností. Pochopitelně sem patří také 

rozdílný způsob a možnosti seberealizace, která vychází ze zájmu dítěte. 

Z tohoto důvodu se předmětem výzkumu také stala osobnost pedagoga ze strany 

teorie i přímé pedagogické praxe v mateřské škole a v první třídě základní školy. 

2) Hypotézy (předpoklady) a jejich zhodnocení za základě výsledků výzkumu 

A) První hypotéza byla založena na předpokladu, že pedagogové zkouma-

ných škol znají vývojová specifika skupiny dětí, se kterou pracují. 

Dotazníkovou metodou (viz Příloha č. 1 - Dotazník pro pedagogy) jsem 

zjistila, že z celkového počtu zúčastněných dvaceti pedagogů mateřských škol a 

prvních tříd základní školy na 1. otázku, která se týkala teoretických vědomostí o 

vývojových specifikách dětí ve věku 5 až 8 let, odpověděli zúčastnění 

pedagogové - respondenti následovně: 

1. zcela správně odpověděli pouze 3 pedagogové 

2. pouze částečně správně odpověděli 2 pedagogové 

3. neodpověděli vůbec nebo špatně odpovědělo zbývajících 15 pedagogů 

Z dotazníkového šetření jsem na základě provedení analýzy odpovědí 

pedagogů na 1. otázku, která se týkala teoretických vědomostí pedagogů o 

vývojových specifikách věkové skupiny dětí 5 až 8 let zjistila, že tuto čistě 

teoretickou otázku umí zodpovědět zcela správně pouze velmi nízký počet 

z dotázaných pedagogů, přesně tři z celkového počtu dvaceti pedagogů. 

Částečně správně, tedy většinou specifika v oblasti tělesného vývoje a částečně i 

sociálního vývoje umí na základě analýzy odpovědí zodpovědět pouze dva 
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z celkového počtu zúčastněných pedagogů. Zbývajících patnáct oslovených 

pedagogů podle provedené analýzy odpovědí vývojová specifika dětí ve věku 5 

až 8 let z hlediska teorie nezná, neumí odpovědět nebo odpovědělo špatně. 

V závěru položené otázky byla v závorce uvedena její zjednodušená 

formulace (Co je pro tu určitou oblast vývoje dítěte charakteristické?), která měla 

pedagogům napovědět při řešení otázky. U oněch zmíněných patnácti pedagogů, 

kteří neodpověděli vůbec nebo odpověděli špatně, nepomohla ani zmíněná 

nápověda v podobě jiné (zjednodušené) formulace otázky. 

Z této analýzy odpovědí pedagogů jsem dospěla к závěru, že skutečné 

teoretické vědomosti na základě odborných pedagogických termínů 

к problematice vývojových specifik dětí ve věku 5 až 8 let většině oslovených 

pedagogů chybí, přestože všichni zúčastnění pedagogové mají předepsanou 

pedagogickou kvalifikaci, na jejímž základě by měli být vybaveni příslušnými 

odbornými teoretickými vědomostmi. 

Můj předpoklad první hypotézy se tedy nepotvrdil a na základě 

provedeného výzkumu к této hypotéze musím konstatovat, že tři čtvrtiny z 

dotázaných dvaceti respondentů - pedagogů nezná z hlediska teorie vývojová 

specifika skupiny dětí, se kterou pracují. 

B) Druhá hypotéza se týkala předpokladu, že znalost specifik se promítá 
do prostředí, ve kterém oslovení pedagogové s dětmi pracují. 

Na základě přímého pozorování jsem zjistila, že ve sledovaných třídách 

mají pedagogové snahu vytvářet vhodné a podnětné prostředí pro děti ve své 

třídě, a to na základě teoretických, ale především praktických zkušeností. Jedná 

se například o vytváření koutků pro námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti a 

také o poskytování prostoru, možností a potřebných pomůcek ke spontánním i 

řízeným pohybovým činnostem. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že ve většině sledovaných tříd a 

zároveň i školách, ve kterých jsou třídy umístěny, je prostředí vhodné, vyhovující 

a přijatelné. Na základě analýzy dotazů jsem zjistila, že prakticky pouze v jedné 

třídě je prostředí velmi vyhovující i z hlediska prostředí vnějšího, tedy školní 

zahrady. Naopak v jedné třídě mateřské školy a v jedné třídě základní školy je 

137 



prostředí z hlediska naplňování potřeby pohybu na základě analýzy odpovědí 

nevyhovující. 

Můj předpoklad druhé hypotézy se potvrdil do té míry, že tři čtvrtiny 

zúčastněných pedagogů sice neznají vývojová specifika dětí ve své třídě 

z hlediska odborné teorie, ale především na základě svých praktických 

zkušeností a na základě znalosti přirozených potřeb dětí mají snahu vytvářet 

vhodné a podnětné prostředí pro děti ve své třídě. Na základě přímého i 

nepřímého (respondentem) pozorování se jedná například o vytváření koutků pro 

námětové hry, výtvarné a pracovní činnosti, ale také o poskytování dostatečného 

prostoru, možností a potřebných pomůcek ke spontánním i řízeným pohybovým 

činnostem. 

C) Třetí hypotéza se týkala předpokladu, že uspořádání režimu dne v ma-

teřské škole lépe umožňuje respektování vývojových specifik než rozvrh 

a školní řád v první třídě základní školy. 

Na základě přímého pozorování dětí v mateřské škole, dětí v první třídě 

základní školy a sledováním vytypovaných dětí na základě splněných 

(nesplněných) předpokladů školní zralosti a školní připravenosti jsem dospěla 

к závěru, že denní režim v mateřské škole lépe umožňuje respektování 

vývojových specifik u dětí, které dosud nesplňují všechna kritéria školní zralosti, 

neboť v mateřské škole dítě pracuje na základě svého zájmu a střídá činnosti 

podle své momentální potřeby, avšak v první třídě základní školy již plní zadané 

úkoly a pracuje na základě povinnosti a odpovědnosti za výsledky své práce. 

Jako příklad tohoto svého tvrzení uvádím chlapce Davida Gméno je 

smyšlené - viz kazuistika č. 2), který dosud nesplnil předpokládaná kritéria školní 

zralosti a přes doporučený odklad školní docházky odborníky z řad pedagogů i 

psychologa, nastoupil do 1. třídy základní školy. Režim, rozvrh a školní řád 

základní školy mu zcela zjevně nevyhovuje, neboť David již nemá možnost podle 

své momentální potřeby naplnit svoji potřebu pohybu a střídání činností podle 

svého zájmu, avšak pracuje již na základě předem stanoveného rozvrhu a podle 

předem daných pravidel, nikoliv podle svých představ. V 1. třídě je již od něho 

požadována určitá doba koncentrace pozornosti na daný úkol, kterou však 
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umožňuje teprve celkové zklidnění ve stanovenou dobu, což je u Davida velkým 

problémem. Denní režim v mateřské škole by nepochybně umožňoval lépe 

naplnit jeho přirozené potřeby. 

Můj předpoklad třetí hypotézy se potvrdil, neboť na základě přímého i 

nepřímého (respondentem) pozorování chlapce Davida (kazuistika č. 2) jsem 

zjistila, že pro práci v první třídě, která pro něho představuje neúměrnou zátěž 

není doposud z hlediska školní zralosti dostatečně vyspělý a dozrálý. Pevně 

stanovený rozvrh vyučování, režim základní školy a daná pravidla školního řádu 

mu zcela zjevně činí potíže a naplňování jeho přirozených potřeb, jako je 

například potřeba pohybu, dosud nevyhovují. Musím tedy na základě výzkumu 

konstatovat, že uspořádání denního režimu v mateřské škole lépe umožňuje 

respektování vývojových specifik dětí z hlediska naplňování přirozených potřeb 

dětí. 

D) Čtvrtá hypotéza se týkala předpokladu ovlivnění respektování specifik 

osobností pedagoga. 

Přímým i nepřímým (respondentem) pozorováním a také na základě 

rozhovoru s pedagogy mateřských škol a prvních tříd základní školy jsem 

dospěla к závěru, že osobnost pedagoga skutečně ovlivňuje respektování 

specifik a z toho vyplývající naplňování přirozených biologických i psychických 

potřeb dítěte předškolního a raného školního věku. 

Pokud je pedagog na základě svého odborného vzdělání vybaven 

teoretickými znalostmi o vývoji předškolního dítěte, tak své teoretické znalosti a 

vědomosti také zároveň aplikuje do své pedagogické praxe při práci s dětmi, ať 

už v mateřské škole či v 1. třídě základní školy. Tento pedagog na základě svých 

odborných znalostí ví, že dítě v tomto věku má svoje zvláštnosti, které vyplývají 

z jeho přirozeného vývoje a ze strany dospělých (tedy i pedagoga) je důležité tato 

specifika respektovat a na jejich základě vytvářet vhodné podmínky a prostředí 

к naplňování přirozených potřeb dětí, které z těchto specifik vyplývají. 

Na základě analýzy odpovědí z dotazníků určených respondentům 

rodičům jsem zjistila, že většina z dotázaných rodičů svoje dítě považuje za 

přiměřeně pohyblivé s běžnou potřebou pohybu. Stávající podmínky a prostředí 

v jednotlivých třídách mateřských škol a v prvních třídách základních škol jim 
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z hlediska potřeb svého dítěte vyhovují. Výhrady měli pouze rodiče první třídy 1. 

D, která i podle názoru pedagogů je z hlediska naplňování potřeby pohybu dětí 

věkové skupiny 5 až 8 let nevyhovující vzhledem k malé velikosti plochy třídy. 

Zároveň mají tito rodiče také výhrady ke školnímu řádu, který zakazuje dětem se 

o přestávkách procházet po chodbách školy. Podle názoru rodičů i pedagogů by 

procházení po chodbě nahradilo potřebnou pohybovou aktivitu, kterou děti v 1. D 

nemohou naplnit. 

Dotazníkovým šetřením jsem zjistila, že dvě třetiny dotázaných pedagogů 

neumí odpovědět na otázku, která se týká teoretických znalosti vývojových 

specifik dětí věkové skupiny 5 až 8 let. Přímým pozorováním ve třídách 

mateřských škol a v prvních třídách základních škol jsem však zjistila, že 

prakticky všichni dotazovaní pedagogové zcela automaticky respektují vývojová 

specifika této věkové skupiny dětí naplňováním přirozených biologických i 

psychických potřeb, která jsem si stanovila jako předmět výzkumu. Tyto potřeby 

pedagogové naplňují například vytvářením vhodného a podnětného prostředí jak 

v mateřské škole, tak i v první třídě základní školy. 

Podle analýzy dotazů pedagogů i rodičů dětí na vhodnost podmínek a 

prostředí к pohybovým aktivitám dětí v mateřských školách i v prvních třídách 

základní školy lze soudit, že ve většině případů jsou stávající prostředí a 

podmínky ve třídách vyhovující, ale nejsou přímo vhodné a účelné. V tomto 

případě se jedná především o prostředí prvních tříd. Ve sledovaných mateřských 

školách jsou podmínky a prostředí pouze vyhovující nebo přímo nevyhovující 

především velikostí plochy třídy či herny. Přesto i v těchto méně vyhovujících 

nebo zcela nevyhovujících prostorových podmínkách se pedagogové snaží 

naplnit potřebu pohybu a střídání činností určitým přizpůsobením režimu 

potřebám dětí a to využitím stávajících podmínek propojením dvou sousedících 

tříd a využíváním prostoru tělocvičny. 

Tento problém s nedostatečným prostorem zcela jistě řeší mnoho jiných 

školek a také škol, které mají první třídy. Domnívám se, že by bylo určitě vhodné 

a přínosné pro další pedagogy, uskutečnit rozsáhlý výzkum mnohem většího 

počtu mateřských škol a prvních tříd základních škol na téma - jak řešit 

přirozenou potřebu pohybu dětí ve třídě s malou plochou. 
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Tato skutečnost však vede k tomu, že některé mateřské školy řeší nedostatek 

finančních prostředků na potřebné vybavení tříd a školních zahrad. Finanční 

prostředky na materiální zabezpečení a provoz poskytuje mateřským i základním 

školám jejich zřizovatel, což je obec či město, ve kterém se mateřská či základní škola 

nachází. Na základě rozhovoru s pedagogy jsem zjistila že mnozí z nich mají reálnou 

a opodstatněnou představu o vhodném a podnětném prostředí pro děti, se kterými 

pracují, avšak jejich představy a plány na vybavení potřebnými pomůckami a 

hračkami jsou omezeny finančními možnostmi školy. 

Podle názoru předškolních pedagogů i pedagogů prvních tříd by z hlediska 

režimu a respektování potřeb dětí s odkladem školní docházky byla pro tyto děti 

ve věku 6 až 8 let nejvhodnější přípravná třída, která je ve své podstatě 

předstupněm první třídy základní školy. Děti s odkladem školní docházky, to 

znamená děti, které v určité oblasti svého vývoje dosud nedosáhly potřebné 

úrovně školní zralosti a školní připravenosti, by ve vyhovujícím režimu měly 

řízené činnosti zaměřené na posilování dovedností, které jsou potřebné právě 

v první třídě základní školy. 

A jak to s přípravnou třídou vypadá ve skutečnosti v praxi, můžeme 

sledovat na snaze základní školy 2, která měla velký zájem projekt přípravné 

třídy uskutečnit. 

Základní škola 2, jejíž první třídy byly předmětem mého výzkumu, měla zájem 

v příštím školním roce ve své budově zřídit přípravnou třídu právě pro děti ve věku 6 

až 8 let, které z nějakého důvodu zatím nenastoupily do první třídy základní školy. 

Tato přípravná třída měla být realizována ve spolupráci se sousední mateřskou školou 

a na jejím pedagogickém zajištění se měli podílet pedagogové 1. stupně základní 

školy i pedagogové mateřské školy. Prostředí a režim přípravné třídy měl být 

pochopitelně z hlediska přirozených potřeb dětí „volnější" něž v první třídě, avšak 

oproti prostředí a režimu mateřské školy měl již být více přizpůsoben režimu první 

třídy. To znamená asi tak něco mezi oběma režimy. Celý projekt přípravné třídy 

ovšem nemohl být uskutečněn na základě současné legislativy, což je velká škoda 

právě pro děti například s odkladem školní docházky, kterým by z hlediska režimu i 

naplňování potřeb uvedený projekt naprosto vyhovoval. Pro většinu z těchto dětí typu 

Davida (kazuistika č. 2) by přípravná třída byla velmi vhodným prostředím pro jejich 

141 



postupné „dozrávání", neboť ve své podstatě je to „něco" mezi mateřskou školou a 

první třídou školy základní. 

Podle mého názoru by bylo vhodné, aby současná legislativa měla 

možnost takových změn, které by zjednodušily podmínky zřizování přípravných 

tříd při základních školách právě v zájmu respektování individuálních možností a 

předpokladů předškolních dětí a dětí raného školního věku. 

V základní škole 2 se také nachází třída 1.D, která byla předmětem 

výzkumu a jedná se právě o třídu, která je prostorově malá a na základě analýzy 

odpovědí z dotazníků pro respondenty - rodiče jsem zjistila, že rodiče této třídy 

měli výhrady právě ke striktnosti školního řádu а к vybavení třídy z hlediska 

potřeby pohybu dětí této třídy. 

К výhradám rodičů třídy 1. D je třeba dodat, že tyto výhrady jsou 

opodstatněné z hlediska naplňování potřeby pohybu dětí, které jsou v této třídě 

umístěny Pravidla školního řádu však zakazují procházení se po chodbách 

z důvodu bezpečnosti žáků, což se rodičům této třídy také nelíbí a mají 

s ohledem na naplňování potřeby pohybu svých dětí ke školnímu řádu výhrady 

také. Je obtížné nalézt přijatelné řešení pro obě strany, neboť obě strany mají 

pravdu, kterou nelze zpochybnit. Rodiče mají pravdu v zájmu naplňování potřeby 

pohybu svých dětí, ale škola zase zodpovídá za bezpečnost svých žáků ve všech 

prostorách školy, tedy i na chodbě. 

Domnívám se, že podobný problém řeší spousta jiných škol a není vůbec 

jednoduché najít přijatelné řešení, které by uspokojilo nároky obou stran. Zcela 

jistě by se dalo rozsáhlým výzkumem zjistit, jaké názory na řešení této a jiných 

otázek, souvisejících s naplňování přirozených potřeb dětí raného školního věku, 

mají jiní pedagogové z jiných škol a také v jiných podmínkách a jak to u nich 

funguje v praxi. Myslím si, že velice zajímavým tématem pro pedagogy i rodiče by 

byl formou jakési besedy rozhovor s odborníky z řad pedagogů - teoretiků a z řad 

psychologů právě na téma, které řeší rodiče a pedagogové ve třídě 1.D. 

Navrhovaným řešením pro třídy typu 1.D, které jsou prostorově malé, ale 

přirozené potřeby žáků jsou pochopitelně stejné jako ve třídách velkých je, aby 

na vhodném místě ve třídě byly instalovány ribstole, které jsou vhodné 

к protahování těla a lezení dětí. Dalším navrhovaným řešením jsou owerbaly, 

které opět slouží к protahování těla i posilování jednotlivých svalových skupin dětí 
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a jsou vhodné i na sezení v lavici, neboť dítě svým posedem na míči mírným 

balancováním neustále vyrovnává rovnováhu a tím si posiluje zádové svaly. 

Ke všem těmto návrhům a řešením je však třeba dodat, že každá škola i 

školka má svoje specifické podmínky, ze kterých musí vycházet. Je také třeba 

podotknout, že jsou podmínky, které lze změnit či přizpůsobit. Takovou 

podmínkou je například určitá úprava režimu nebo změna prostředí ve smyslu 

určité úpravy (přestavění nábytku, instalování tělovýchovného nářadí jako jsou 

ribstole či provazová nebo lezecká stěna, úprava výzdoby a další). Jedná se v 

podstatě o změnu interiéru. Na druhé straně jsou však dané podmínky, které 

změnit nelze. Mezi tyto neměnné podmínky je třeba zařadit i velikost plochy určité 

třídy, kterou zkrátka nelze změnit, která už je předem dána. 

Závěrem lze tedy uvést, že pedagogové při své práci musí vycházet 

z podmínek, které jsou jednou dány a nelze je změnit. Pouze vstřícným 

přístupem všech zainteresovaných osob v rámci daných možností lze hledat 

taková řešení a způsoby, aby dopady nepříznivých podmínek byly co možná 

nejvíce kompenzovány vhodným opatřením ve prospěch naplňování přirozených 

potřeb dětí předškolního i raného školního věku. 

Jako doporučení к řešení tohoto problému bych pedagogům předškolním i 

školním navrhovala uskutečnění většího výzkumu a formou společného setkání 

se seznámit s jeho výsledky a zároveň i návrhy na řešení a opatření, která ze 

závěrů výzkumu vzejdou. 
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Závěr 

Jako cíl diplomové práce jsem si stanovila zjistit, zda jsou respektována 

vývojová specifika dětí ve věku 5 až 8 let. 

Abych mohla splnit stanovený cíl, tak jsem měla původně v úmyslu 

uskutečnit poměrně rozsáhlý výzkum v alespoň deseti až patnácti třídách 

mateřských škol a v deseti až patnácti prvních třídách základní školy. Tento 

původní záměr se mi nepovedlo uskutečnit především z časových a 

organizačních důvodů. Přesto se domnívám, že i stávající výzkum má svůj určitý 

význam a poskytuje z určitých hledisek zajímavé závěry. 

Výzkumem se mi potvrdila skutečnost, že pedagogové, kteří se účastnili 

mého výzkumu jsou většinou osobnosti, které se maximálně snaží vyjít vstříc 

přirozeným potřebám svěřených dětí. Jejich snaha se odráží v předem pečlivě 

připravovaném prostředí, které nabízí dětem mnoho zajímavých aktivit, hraček a 

pomůcek. Tvořivostí pedagogů jsou naplňovány i řízené činnosti, které jsou pro 

děti zajímavé, přitažlivé a lákavé svým námětem a využitím pomůcek či různých 

materiálů například v pracovních či výtvarných činnostech. 

Osobnost pedagoga, jeho teoretické vědomosti a schopnost jejich aplikace 

do pedagogické práce s dětmi se odráží v jeho schopnostech dítě aktivovat a 

motivovat pro určitou činnost a umět mu poskytnout dostatečné množství 

takových podnětů, aby činnost dítě zaujala, bavila ho a také jeho dosavadní 

znalosti a dovednosti posouvala v oblasti duševní či fyzické zas o něco dál. 

Z hlediska denního režimu se mi jeví jako velmi zajímavý uvolněný režim 

v jedné z mateřských škol, kde se maximálně vychází vstříc potřebám rodičů a také 

potřebám dětí. Tento režim bych zcela určitě doporučila i jiným školkám, kde jsou 

naopak striktně stanovena pravidla režimu jako například doby jídla nebo příchodu 

dítěte do školky a prakticky není téměř brán zřetel na skutečnou potřebu dítěte. 

Zkušenost pedagoga a vnímání potřeb dětí mne zaujala v jedné z prvních 

tříd základní školy, kde děti v průběhu 45 minut trvající vyučovací hodiny 

vystřídaly v naprostém klidu a pohodě celkem 7 činností. Z hlediska střídání 

činností byla pozoruhodná aktivita a stálá pozornost dětí. Domnívám se však, že 

pro děti vyžadující individuální přístup nebo pro děti se specifickými poruchami 

učení není střídání činností v první třídě tímto rychlým tempem příliš vhodné. 

144 



Z hlediska potřeby pohybu mne zaujaly gymnastické míče v jedné 

z prvních tříd, který má každé dítě na koberci v zadní části třídy a používá míč i 

v průběhu hodiny podle potřeby, kdy se chodí individuálně protáhnout například 

při psaní. Tento způsob řešení potřeby pohybu u dětí ve věku 5 až 8 let bych 

zcela určitě doporučila všem třídám mateřských škol i všem prvním třídám 

základních škol. Pohybová relaxace na míči je jistě velmi prospěšná i pro děti se 

zvýšenou potřebou pohybu nebo-li pro děti trpící motorickým neklidem. Tento 

způsob pohybové relaxace nepochybně přispěje u dětí v první třídě к obnovení 

potřebné koncentrace pozornosti. 

Na základě zjištěných skutečností jsem dospěla к závěru, že ve 

třídách mateřských škol a v prvních třídách základních škol, které byly 

předmětem výzkumu jsou v mezích daných možností a místních podmínek 

respektována vývojová specifika nejenom dětí ve věku 5 až 8 let v souvislosti 

s jejich přirozenými potřebami fyziologickými i psychickými. 
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Příloha Č, 1 Dotazník 

Dotazník je určen pedagogům mateřských škol a pedagogům prvního stupně základních škol. 

Jmenu ji se Irena Polcarová a dokončuji studium na Pedagogické fakultě UK v Praze. 
V rámci studia prosím o anonymní vyplnění dotazníku, jehož vyhodnocené údaje budou 
použity jako podklady к mojí diplomové prácí, která má název „Respektování vývojových 
specifik dětí v současné mateřské a základní Škole". Vámi sdělené informace nebudou nikde 
prezentovány a budou využity pouze v diplomové práci. Neuvádějte, prosím, žádné 
identifikační údaje o Vaší či jiné škole ani o dětech. Veškeré údaje poskytujte pouze к věkové 
skupině dětí 5 až 8 let. 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Prosím, doplňte údaje, využijte čistý dvojlist papíru: 
( nehodící se Škrtněte). 

Základní údaje: 

Mateřská škola 

a) jednotřídní / vícetřídní 
b) umístěni je: malá obec / malé město či větší obec / velké město 
c) věkové uspořádání ve třídách je homogenní / heterogenní 
d) děti s odkladem školní docházky ve třídě mám / nemám 
e) počet dětí ve třídě je nad 20 / do 20 

1. třída základní školy 

a) škola má pouze 1. stupeň / devítiletka 
b) umístění je: malá obec / malé město či větší obec / velké město 
c j počet dětí v 1. třídě je nad 20 / do 20 
ei) děti po odkladu školní docházky ve třídě mám / nemám 



1) Prosím, popíšte, jaká jsou podle Vás vývojová specifika v oblastech 
telesného, kognitivního a emočně - sociálního vývoje u dětí ve věku 5 až 8 et 
(со je pro tu určitou oblast vývoje dítěte charakteristické). 

2) Domníváte se, že všechny děti ve věku 5 až 8 let mají stejnou míru potřeby 
pohybu? 

a) ano, všechny děti mají stejnou míru potřeby pohybu 
b) nevím 
c j no, každé dítě má individuální potřebu pohybu - proč? 

3) Domníváte se, že pravidelná pohybová aktivita dětí ve věku 5 až 8 let by měla 
být součástí denního režimu mateřské školy a školního (vyučovacího) rozvrhu 
základní školy? 

a) ano - proč ajakou formou 
Ы nevím 
o) ne - proč, uveďte důvod 

4) Jaké Vase MŠ / ZŠ vytváří podmínky a prostředí dětem ve věku 5 až 8 let pro 
jejich pohybovou aktivitu? Prosím, popište je. 

a) jsou velmi vhodné a účelné; popište je 
b) jsou vyhovující; popište je 
c)jsou nevyhovující; popište je 
d) MŠ / ZS nemá zájem vytvářet podmínky a vhodné prostředí к pohybu 

dětí 



5) Domníváte se, že děti ve věku 5 až 8 let ještě stále potřebují odpočinek -
relaxaci v průběhů pobytu v M Š / ZŠ? 

a) ano, relaxace je důležitá; uveďte proč 
b)nevím 
c) ne, děti v tomto věku již relaxaci nepotřebují 

6) Domníváte se, že je vhodné, aby relaxace (odpočinek) dětí ve veku 5 až 8 let 
byla nedílnou součástí denního režimu v M Š / školního rozvrhu vyučování 
vZŠ? 

a) ano, proč; popište své zkušenosti 
b) nevím 
c) ne, děti v tomto věku již v MŠ neodpočívají a nemohou relaxovat při 

při vyučování v Z Š 

7) Jaká je Vaše představa relaxace (odpočinku) vMŠ a jak si představujete 
relaxaci (odpočinek) v ZŠ? Prosím, popište svoji představu - návrh. 

8) Domníváte se, že pohybovou aktivitu věkové skupiny dětí 5 až 8 let v denním 
režimu MS / v rozvrhu vyučování vZŠ je možné také považovat za způsob 
relaxace (odpočinku)? 

a) ano, pohyb je zpüsob relaxace (odpočinku); uveďte proč 
b) nevím 
o) ne, pohyb není relaxace (odpočinek); uveďte proč 



y) Domníváte se, že Vaše MŠ / ZŠ vytváří vhodné prostředí a podmínky 
к relaxaci (odpočinku) dětí ve věku 5 až 8 let ? 

a) ano, podmínky a prostředí jsou velmi vhodné; popište svou zkušenost 
b> podmínky a prostředí jsou vyhovující; popište svou zkušenost 
c) podmínky a prostředí jsou nevyhovující; popište svou zkušenost 
d) naše MŠ / ZŮ nem á na vytváření vhodného prostředí a podmínek zájem 

10) Domníváte se, že pro děti ve věku 5 až 8 let je důležité dodržování pitného 
režimu? 

a) ano, uveďte proč 
b)nevím 
c) ne, není to důležité 

11 ) Domníváte se, že v průběhu výchovně vzdělávací činnosti v M Š / vzdělávací 
činnosti v Z Š je vhodné často střídat různé druhy činností? 

a) ano, je to vhodné; uveďte proč 
b) nevím 
c) ne, není to vhodné; uveďte proč 

12) Domníváte se, že dítě ve věku 5 až 8 let má potřebu seberealizace vMŠ/ 
v Z S ? 

a) ano, má; uveďte způsob seberealizace podle Vašeho názoru, zkušeností 
či představy 

b) nevím 
c) ne, dítě v tomto věku se nepotřebuje seberealizovat 



13) Jaký má podle Vás význam pro děti ve věku 5 až 8 let pevně stanovený 
denní režim v MS a rozvrh vyučování v ZS? Uveďte svůj názor. 

14) Jak by podle Vaší představy měla vypadat ideální mateřská škola a první 
třída základní školy? Prosím, popište svoji představu ideálních podmínek, 
prostředí a režimu. 

Děkuji všem zúčastněným respondentům - pedagogům mateřských a základních škol a 
rodičům dětí za spolupráci a uvedené údaje. 



Příloha č. 2 - Dotazník 

Dotazník je určen rodičům dětí ve věku 5 až 8 let, které navštěvují mateřskou školu nebojsou 
žáky 1. třídy základní školy. 

Jmenují se Irena Poicarová a dokončuji studium na Pedagogické fakultě UK v Praze. 
V rámci studia prosím o anonymní vyplněni dotazníku, jehož vyhodnocené údaje budou 
použity jako podklady к mojí diplomové práci, která má název „respektování vývojových 
specifik v současné mateřské a základní škole". Vámi sdělené informace nebudou nikde 
prezentovány a budou použity pouze v diplomové práci. Neuvádějte, prosím, žádné 
identifikační údaje o Vaší či jiné škole ani o dětech. Veškeré údaje poskytujte pouze к věkové 
skupině dětí 5 až 8 let. 

Předem Vám děkuji za vyplnění dotazníku. 

Prosím, doplňte údaje к otázkám na přiložený dvojlist papíru, 
(nehodící se škrtněte). 

Základní údaje: 

Rodiče dítěte ve věku 5 až 8 let 

a) moje dítě navštěvuje MŠ v malé obci / v malém městě či větší obci i ve velkém městě 
b) MS je jednotřídní / vícetřídní 
c) moje dítě má/ nemá odklad školni docházky 

d) moje dítě je žákem (žákyni) první třídy základní školy v malé obci / v malém městě či 
větší obci / ve velkém mésté 

e) v první třídě, kterou navštěvuje moje dítě je více / méně než 20 žáků 
Л moje dítě nastoupilo do první třídy v rádném termínu / po odkiadu škoiní docházky 



1) Prosím, popište - charakterizujte, jaké je Vaše dítě z hlediska potřeby 
pohybu a relaxace (odpočinku) 

(například: je hodné živé, pohyblivé, nevydrží chvilku v klidu, neustále vyhledává 
pohybové aktivity, nepotřebuje vübec odpočívat, protože je stále v pohybu aj.; je khdne, 
pohybové aktivity samo nevyhledává, více ho zaujmou klidové činnosti, rádo a často spí a 
odpočívá aj.) 

2) Prosím, popište - charakterizujte svoje dítě z hlediska rozumového 
(například: je hloubavé, přemýšlivé, umí se soustředit určitou dobu nanějakou činnost, 

ma svoje zájmy a zalibv aj.; je stále roztěkané a nesoustředěné, nic ho nebaví a u žádné 
činnosti nevydrží, nemážádné vyhraněné zájmy aj.) 

3) Prosím, popište - charakterizujte svoje dítě z hlediska sociálního 
(například ; po nástupu do M Š / ZŠ si rychle zvyklo a naálo si brzy kamarády, snadno 

navazuje nova přátelství se svvmi vrstevníky, ma rado společnost jiných dětí aj.; je spíš 
samotářské, má pouze jednoho nebo žádného kamaráda, hraje si radši samo než ve společnosti 
jiných dětí, nová přátelství navazuje obtížně a s problémy aj.) 

4) Prosím, popište (charakterizujte) povahové vlastnosti svého dítěte 
(například; je klidné, mírné, rozvážné, rádo a ochotné se rozdělí aj.; je vzteklé, 

sobecké, zbrklé, vyvolává konflikty s ostatními dětmi aj.; je bojácné, nesmělé, velmi ciilivé, 
plačtivé aj.) 

5) Domníváte se, že všechny děti ve věku 5 až 8 let mají stejnou míru 
potřeby pohybu? 

a) ano, všechny děti mají stejnou míra potřeby pohybu 
b)nevím 
o) ne, každé dítě má individuální potřebu pohybu - proč? 



5) Domníváte se, že pravidelná pohybová aktivita dětí ve věku 5 až 8 let 
by měla být součástí denního režimu mateřské školy a školního 
(vyučovacího) rozvrhu základní školy? 

a) ano - proč a jakou formou 
b) nevím 
c) ne - proč, uveďte důvod 

7) Jaké Vaše MŠ / ZŠ vytváří podmínky a prostředí dětem ve věku 5 až 
3 let pro jejich pohybovou aktivitu? Prosím, popište je. 

a) jsou velmi vhodné a účelné; popište je 
b) jsou vyhovující; popište ie 
c) jsou nevyhovující; popište je 
d) MŠ / ZŠ nemá zájem vytvářet podmínky a vhodné prostředí к pohybu 

dětí 

8) Domníváte se, že děti ve věku 5 až 8 let ještě stále potřebují 
odpočinek - relaxaci v průběhu pobytu v MŠ / ZŠ? 

a) ano, relaxace je důležitá; uveďte proč 
b)nevím 
c) ne, děti v tomto věku již relaxaci nepotřebují 

9) Domníváte se, že je vhodné, aby relaxace (odpočinek) dětí ve věku 5 
až 8 let byla nedílnou součástí denního režimu v MS / školního rozvrhu 
vyučování v ZŠ? 

a) ano, proč; popište své zkušenosti 
b) nevím 
c) ne, děti v tomto věku již v MŠ neodpočívají a nemohou relaxovat při 

při vyučování v ZŠ 



10) Jaká je Vaše představa relaxace (odpočinku) v MŠ a jak si 
představujete relaxaci (odpočinek) v ZŠ? Prosím, popište svoji představu 
nebo návrh. 

11) Domníváte se, že pohybovou aktivitu věkové skupiny dětí 5 až 8 let 
v denním režimu MS / v rozvrhu vyučování vZS je možné také 
považovat za způsob relaxace (odpočinku )? 

a) aiio, pohyb je způsob relaxace (odpočinku); uveďte proč 
bi nevím 
c) ne, pohyb není relaxace (odpočinek); uveďte proč 

12) Domníváte se, že Vaše MŠ / ZŠ vytváří vhodné prostředí a 
podmínky к relaxaci (odpočinku) dětí ve věku 5 až 8 let ? 

a) ano, podmínky a prostředí jsou velmi vhodné; popište svou zkušenost 
b) podmínky a prostředí jsou vyhovující; popište svou zkušenost 
c) podmínky a prostředí jsou nevyhovující; popište svou zkušenost 
d) naše MŠ / ZŠ nemá na vytváření vhodného prostředí a podmínek zájem 

13) Domníváte se, že pro děti ve věku 5 až 8 let je důležité dodržování 
pitného režimu? 

a) ano, uveďte proč 
b) nevím 
c) ne, není to důležité 



14) Domníváte se, že v průběhu výchovně vzciěíávací činností v MŠ / 
vzdělávací činnosti v ZŠ je vhodné často střídat různé druhy činností? 

a) ano, je to vhodné; uveďte proč 
b) nevím 
c) ne, není to vhodné; uveďte proč 

15) Domníváte se, že dítě ve věku 5 až 8 let má potřebu seberealizace 
v MŠ/ v ZŠ? 

a) ano, má; uveďte způsob seberealizace podle Vašeho názoru, zkušeností 
Či pfedstavv 

b)nevím 
c) ne, díté v tomto věku se nepotřebuje seberealizovat 

16) Jaký má podle Vás význam pro děti ve věku 5 až 8 let pevně 
stanovený denní režim v MS a rozvrh vyučování v ZS? Uveďte svůj 
názor. 

17) Jak by podle Vaší představy měla vypadat ideální mateřská škola a 
první třída základní školy? Prosím, popište svoji představu ideálních 
podmínek, prostředí a režimu. 

Děkuji všem zúčastněným respondentům - pedagogům mateřských a základních škol a 
rodičům děti za spolupráci a uvedené údaje; 



1. Prosím, popište, jaká jsou podle Vás vývojová specifika v 
oblastech tělesného, kognitivního a emočně - sociálního vývoje 

dětí ve věku 5 až 8 let. 
(respondenti - pedagogové) 



2. Domníváte se, že všechny děti ve věku 5 až 8 let mají stejnou míru 
potřeby pohybu? 

(respondenti - pedagogové) 

1 o 

19 

• ano 
• nevím 
• ne 



3. Domníváte se, že pravidelná pohybová aktivita dětí ve věku 5 až 8 
let by měla být součástí denního režimu mateřské školy a školního 

(vyučovacího) rozvrhu základní školy, 
(respondenti - pedagogové) 

o 

20 

• ano 
S nevím 
• ne 



4. Jaké Vaše MŠ / ZŠ vytváří podmínky a prostředí dětem ve věku 5 
až 8 let pro jejich pohybovou aktivitu, 

(respondenti - pedagogové) 

• vhodné a účelné 

• vyhovující 

• nevyhovující 

• MŠ/ZŠ nemá zájem vytvářet 
podmínky 



5. Domníváte se, že děti ve věku 5 až 8 let ještě stále potřebují 
odpočinek - relaxaci v průběhu pobtu 

v MŠ / ZŠ. 
(respondenti - pedagogové) 

o 

20 



t ; 

6. Domníváte se, že je vhodné, ab relaxace (odpočinek) dětí ve věku 5 
až 8 let byla nedílnou součást denního režimu v MŠ / školního 

rozvrhu vyučování v ZŠ. 
(respondenti - pedagogové) 

o 

• ano 
• nevím 
• ne 

20 



7. Domníváte se, že pohybovou aktivitu věkové skupiny dětí 5 až 8 let 
v denním režimu MŠ / v rozvrhu vyučování v ZŠ je možné také 

považovat za způsob relaxace (odpočinku), (respondenti -
pedagogové) 

o 

• ano 
• nevím 
• ne 



8. Domníváte se, že Vaše MŠ I ZŠ vytváří vhodné prostředí a 
podmínky к relaxaci (odpočinku) dětí ve věku 5 až 8 let. (respondenti 

pedagogové) 

• velmi vhodné 

• vyhovující 

• nevyhovující 

• MŠ/ZŠ nemá zájem vytvářet 
podmínky 

19 



9. Domníváte se, že pro děti ve věku 5 až 8 let je důležité dodržování 
pitného režimu, 

(respondenti - pedagogové) 

o 

20 



2. Domníváte se, že všechny děti ve věku 5 až 8 let mají stejnou míru 
potřeby pohybu, 

(respondenti - rodiče) 



3. Domníváte se, že pravidelná pohybová aktivita 
dětí ve věku 5 až 8 let by měla být součástí 
denního režimu materské školy a školního 

(vyčovacího) rozvrhu základní školy, 
(respondenti - rodiče) 



4. Jaké Vaše MŠ I ZŠ vytváří podmínky a prostředí dětem ve věku 5 
až 8 let pro jejich pohybovou aktivitu, 

(respondenti - rodiče) 

• vhodné a účelné 

• vyhovující 

• nevyhovující 

• MŠ/ZŠ nemá zájem vytvářet 
podmínky 



5. Domníváte se, že děti ve věku 5 až 8 let ještě stále potřebují 
odpočinek - relaxaci v průběhu pobytu v MŠ / ZŠ. 

(respondenti - rodiče) 



p 

6. Domníváte se, že je vhodné, ab relaxace (odpočinek) dětí ve věku 5 
až 8 let byla nedílnou součástí denního režimu v MŠ / školního 

rozvrhu vyučování v ZŠ. 
(respondenti - rodiče) 

• ano 
• nevím 
• ne 



7. Domníváte se, že pohybovou aktivitu věkové skupiny dětí 5 až 8 let 
v denním režimu MŠ / v rozvrhu vyučování v ZŠ je možné také 

považovat za způsob relaxace (odpočinku), (respondenti - rodiče) 



8. Domníváte se, že Vaše MŠ I ZŠ vytváří vhodné prostředí a 
podmínky к relaxaci (odpočnku) dětí ve věku 5 až 8 let. 

(respondenti - rodiče) 

• velmi vhodné 

• vyhovující 

• nevyhovující 

• MŠ/ZŠ nemá zájem vytvářet 
podmínky 



9. Domníváte se, že pro děti ve věku 5 až 8 let je důležité dodržování 
pitného režimu, 

(respondenti - rodiče) 

1 o 

27 

• ano 
• nevím 
• ne 



10. Domníváte se, že v průběhu výchovně vzdělávací činnosti v MŠ / 
vzdělávací činnosti v ZŠ je vhodné často střídat různé druhy 

činností, 
(respondenti - rodiče) 



11. Domníváte se, že dítě ve věkiTsaž 8 let má potřebu seberealizace 
v MŠ / ZŠ. 

(respondenti - rodiče) 


