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Anotace 

Diplomová práce s názvem Připravenost dětí přípravných tříd na vstup do 1. třídy 

ZS si klade za cíl popsat současnou situaci přípravných tříd v České republice a zároveň 

nabídnout čtenáři pojetí přípravných tříd některých států severní Evropy. Práce se 

podrobněji zabývá problematikou školní zralosti a připravenosti dětí ve věku před 

vstupem do povinné školní docházky. Popisuje konkrétní přípravné třídy a interpretuje 

názory učitelů na připravenost dětí přípravných tříd pro vstup do 1. tříd. 
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Abstract 

The aim of the diploma thesis called Children's preparedness from pre-school 

classes for admission to the first grade is to describe the contemporary situation of pre-

school classes in the Czech Republic and in some other countries from northern Europe. 

More closely pursues children's school maturity and preparedness at the age before they 

start the compulsory education. The thesis presents contrete pre-school classes and the 

teacher's opinion of children's prepareness from pre-school to entrance into the first 

grade. 
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Úvod 

Autorka diplomové práce se v dnešní době nachází v pozici začínajícího učitele, kdy 

si prozatím zvolila výuku jednoho předmětu na prvním stupni základní školy. 

V budoucnu by však chtěla vstoupit do pozice třídní učitelky a věnovat se plně jedné 

třídě. 

Ve většině případů třídní učitel na prvním stupni základní školy vstupuje do 1. třídy a 

svou třídu vede po několik let. Má možnost vidět vývoj dětí již od počátku školní 

docházky. Setkává se s dětmi různého původu, rozdílného sociálního a rodinného 

zázemí, a proto i rozdílných zkušeností, schopností, dovedností a znalostí. Autorka 

diplomové práce předpokládá, že třídní učitel při zápisu do 1. třídy by měl být vždy 

přítomen a podílet se vedle rodičů dítěte, ředitele školy či speciálního pedagoga na 

rozhodování o přijetí dětí do povinné školní docházky. К tomuto rozhodování však 

potřebuje jisté znalosti a povědomí o schopnostech a dovednostech předškolních dětí. 

Škola často přijímá do 1. třídy děti, které navštěvovaly mateřskou školu a na určité 

prostředí budoucí základní školy bývají připravené. Děti, které však z různých důvodů 

dnes mateřské školy nenavštěvují, se mohou setkat s počátečním neúspěchem v adaptaci 

na nové prostředí školy. Na to vše by měl být třídní učitel dostatečně připraven, aby se 

všem dětem mohl plně věnovat a zároveň přistupovat ke každému dítěti individuálně 

dle jeho potřeb. Dostatečné znalosti a zkušenosti učitele jsou nezbytné nejen při zápisu 

do 1. třídy, ale pochopitelně i v průběhu školního roku v 1. třídě. 

Autorka diplomové práce měla možnost se během studia účastnit stáže v Dánsku. 

Setkala se zde s formou přípravy předškolních dětí v rámci přípravných tříd, kde děti 

procházejí kvalitní přípravou a následně úspěšným vstupem do 1. třídy. Z pobytu 

v Dánsku nabyla dojmu, že přípravné třídy jsou efektivní formou přípravy předškolních 

dětí. Během studia na pedagogické fakultě se s touto formou vzdělávání dětí nesetkala. 

To následně vedlo autorku k tomu, aby se věnovala tématu přípravných tříd v České 

republice. 

Autorka si uvědomuje, že je důležité rozšiřovat si povědomí o smyslu zakládání 

přípravných tříd i v jiných státech. Proto se kromě Dánska ve své práci rozhodla 

věnovat i některým státům severní Evropy. 
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V teoretické části na základě dostupné literatury si autorka diplomové práce klade za 

cíl zmapovat situaci přípravných tříd v České republice a zároveň se věnovat již 

zmíněným státům severní Evropy. Dále autorka upřesní charakteristiku dítěte před 

vstupem do povinné školní docházky z hlediska jeho školní připravenosti a zralosti. 

Zmíní některé způsoby posuzování školní zralosti a připravenosti. V podobě 

očekávaných výstupů popíše schopnosti a dovednosti dětí obecně chápané jako 

dosažitelné v průběhu přípravné třídy. V závěru teoretické části se autorka bude zabývat 

vlivem rodinného prostředí na rozvoj dětí přípravných tříd. 

Cílem praktické části je realizovat rozhovory s učiteli přípravných a prvních tříd 

základních škol a čerpat jejich zkušenosti o práci v přípravné řídě. Autorka se bude 

snažit popsat reálnou situaci forem pomoci pro děti ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí na jednotlivých základních školách. Popíše průběh zápisu do prvních tříd a 

školní připravenost dětí přípravných tříd při zápisu. Dále popíše názor učitelů o 

schopnostech a dovednostech dětí přípravných tříd před vstupem do 1. třídy. 

Od své práce autorka očekává rozšíření vhledu do dané problematiky. Předpokládá, 

že získá dostatek znalostí a zkušeností o přípravě dětí před vstupem do povinné školní 

docházky a nalezené zkušenosti využije v budoucnu při práci v 1. třídě v pozici třídního 

učitele. 
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Teoretická část 

1 Cíl a úkol přípravných tříd 

Autorka diplomové práce se v následujících kapitolách bude zabývat přípravnými 

třídami v České republice i v některých státech severní Evropy, kde se učitelům výuka v 

přípravných třídách velice dobře osvědčila. Mezi tyto státy patří Švédsko, Finsko a 

Dánsko. Považuje za důležité si objasnit hlavní smysl zakládání těchto tříd v daných 

zemích a blíže se zaměřit na přípravné třídy v Dánsku v porovnání s pojetím 

přípravných tříd u nás. 

1.1 Přípravné třídy v České republice 

Vzdělávání a výchova dětí od narození by měla být především úlohou rodičů. Vedle 

rodiny se v České republice setkáváme s institucionálním vzděláváním předškolních 

dětí, které je již tradičně zajišťováno v mateřských školách pro děti ve věku od tří do 

šesti let. Mateřské školy podporují rodinu ve výchově dětí a zároveň pod odborným 

dohledem učitelů „rozvíjejí děti v základních poznatcích o životě kolem sebe, zajišťují 

získávání sociálních zkušeností a prvních podnětů pro pokračující vzdělávání a 

celoživotní učení"1. 

Předškolní vzdělávání je u nás vedle mateřských škol také realizováno v přípravných 

třídách základních škol pro děti před vstupem do povinné školní docházky. Zákony, 

které se věnují právě přípravným třídám, upřesňují podmínky zakládání přípravných tříd 

a zařazování dětí do těchto tříd. Dle Vyhlášky § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále „školský 

zákon") „obec, svazek obcí nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat 

přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, které jsou sociálně znevýhodněné а и kterých je předpoklad, že zařazení do 

přípravné třídy vyrovná jejich vývoj"2. 

1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004, s.8. (cit. 2009-02-10). Dostupný také z WWW: 

http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf. 

2 Zákon č. 56Í 2004 Sb.. o předškolním, základním, středním. vySSím odborném a jiném vzděláváni (Školský zákon). § 47. [cit. 2009/03/20] Dostupný 

také z WWW: http://aplikace.msmt.cz/Predpisyl/sbl90-04.pdf. 
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Od 1. ledna 2005, kdy nabyl účinnosti školský zákon, došlo к některým významným 

změnám v oblasti vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími 

potřebami. V souladu s § 16 odst. 1 školského zákona je dítětem, žákem nebo studentem 

se speciálními vzdělávacími potřebami osoba se: „zdravotním postižením, zdravotním 

znevýhodněním a sociálním znevýhodněním. "3 

Pojem sociálního znevýhodnění poprvé zmiňuje Metodický pokyn Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále MŠMT ČR) č.j. 25 484/2000-22 ke zřizování 

přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním а к ustanovení funkce 

vychovatele-asistenta učitele. Dle zmíněného dokumentu jsou to děti „z rodinného 

prostředí s nízkým sociálně ekonomickým postavením, ohrožené sociálně patologickými 

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

zvláštního zákona "4. 

Dnes se učitelé obecně řídí tzv. Rámcovým vzdělávacím programem, dokumentem, 

vymezujícím jednotlivé etapy vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (dále RVP ZV) doporučuje institucím následující opatření pro podporu 

vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí:5 

• „ individuální nebo skupinovou péči; 

• přípravné třídy; 

• pomoc asistenta pedagoga; 

• menší počet žáků ve třídě; 

• odpovídající metody a formy práce; 

• specifické učebnice a materiály; 

• pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu, spolupráci s psychologem, speciálním 

pedagogem - etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky. " 

Dále Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV) 

vymezuje sociokulturně znevýhodněné děti jako: „děti s oslabeným rodinným zázemím 

3 Zákon č. 561 2004 Sb.. o předškolním, základním, středním, vySSím odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). § 16. [cit. 2009/03/20] Dostupný 

také z WWW: http://aplikace.msmt.cz Predpisyl/sbl90-04.pdf. 

4 Metodický pokyn MŠMT ČR ke zřizování přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním а к ustanoveni funkce vychovatele- asistenta učitele, 

Č.j. 25 484/2000-22. il. 1 Zřizováni přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodnéním. Dostupný z WWW: 

http://www.novaskola.org/asistent/sites/o_asistentech/metodickyj3okyn.htm. 

5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzděláváni. Praha: VÚP, 2007. s. 110. [cit. 2009-02-10]. Dostupný také z WWW: 

http://www.rvp.cz/soubor/RVPZV_2007-07.pdf. 
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či děti, které pocházejí z jazykově odlišného prostředí a které nemluví jazykem, v němž 

probíhá vzdělávání",6 Často jsou to dle RVP P V děti se sníženou adaptabilitou na školu 

a zvýšenou potřebou výchovy. 

Autoři Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí 

v oblasti vzdělávání vysvětlují, že v přípravných třídách se často setkáváme s dětmi 

minoritní společnosti, a proto je třeba se zamýšlet nejen nad znevýhodněním sociálním, 

ale i kulturním. Dle jejich názoru, učitelé musí brát v úvahu jazyk užívaný v prostředí 

dítěte, kde vyrůstá, ^okud prvním jazykem není čeština, nemusí to pro dítě ještě 

znamenat znevýhodnění. "7 Pokud dítě však vyrůstá v prostředí, kde se jeho jazykový 

vývoj dostatečně nepodporuje, může mít dítě v povinné školní docházce problémy. 

V některých rodinách se používá jazyk majoritní společnosti, tedy jazyk český, kterým 

se ve školách vyučuje. Bývá ale užíván nesprávně. Dítěti se tak nedostává kvalitní 

komunikační prostředek a kvalita komunikace uvnitř rodiny je slabší. 

Další skupinou dětí z přípravných tříd jsou dle autorů děti, které nejsou podporované 

svou rodinou v důležitosti vzdělávání a v přípravě na školu. „Vztah rodiny ke vzdělání je 

vlažný či dokonce záporný. Tato rodina nezajišťuje dostatečné materiální podmínky pro 
o 

rozvoj dítěte, žije na okraji společnosti nebo může být sociálně vyloučená . " 

Znevýhodněné jsou děti především tím, že jejich sociální a kulturní prostředí jim 

znesnadňuje zapojení se do hlavního vzdělávacího procesu "9. 

Smyslem zakládání přípravných tříd by mělo být tedy zajištění pomoci pro děti 

sociálně či kulturně znevýhodněné. Šotolová zdůrazňuje, že: „Cílem přípravných tříd je 

vyrovnat jazykové, sociální, kulturněspolečenské a pohybové nedostatky и dětí v 

přípravných třídách tak, aby dosáhly stejné požadované úrovně jako děti, které do 

přípravných tříd nedocházejí a do prvního ročníku nastupují běžným způsobem. "10 

6 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzděláváni. Praha: VÚP, 2004, s. 35. [cit 2009-02-10]. Dostupný také z WWW: 

http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf. 

7 Koncepce včasné péče o děli ze socíokuhurně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzdělávání, s.4. [cit. 2008-12-05] Dostupné také z WWW: 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf. 

8 Koncepce včasné péče o děli ze sociokulturně znevýhodňujícího prostřed! v oblasti vzděláváni, s. 4. [cit. 2008-12-05] Dostupné také z WWW: 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf. 

9 Koncepce včasné péče o děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v oblasti vzděláváni, s.3. [cit. 2008-12-05] Dostupné také z WWW: 

http://aplikace.msmt.cz/PDF/INtextkoncepcevcasnepece.pdf. 

10 ŠOTOLOVÁ, E. Vzděláváni Romu Praha: Karolinum, 2008, s.56. ISBN 978-80-246-1524-0. 
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Odborníci Výzkumného ústavu pedagogického (dále VÚP) v metodickém 

doporučení - Prípravná třída výchovný a vzdělávacím programu pro děti ze 

znevýhodňujícího sociokulturního prostředí shrnují cíl přípravné třídy jako 

„systematicky připravovat děti к bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu 

od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným 

začátkům"11. 

Historie přípravných tříd v České republice není dlouhá. První přípravné třídy se 

začaly zřizovat dle Šotolové v roce 1993 na základě usnesení vlády ČR č. 210 ze dne 

28. dubna к situační zprávě o zřizování přípravných tříd v rámci mateřských a 

základních škol. Autorka však uvádí důležitý dokument к rozšiřování přípravných tříd, 

a to tzv. Statut pokusného ověřování přípravných tříd12, jenž byl vydán MŠMT ČR 25. 

června 1997 a následně upraven 3. března 1998. Ověřování probíhalo od 1. října 1997 

do 30. června roku 2000. Do projektu se zapojili jak učitelé přípravných tříd a vedení 

škol, tak i VÚP. V roce 1997/98 se uskutečnil výzkum České školní inspekce. Byl 

zaměřen na vzdělávání národnostních menšin a etnických skupin. V tomto roce, jak 

uvádí Šotolová, již existovalo 47 přípravných tříd na základních a mateřských školách. 

Devadesát procent těchto tříd bylo zřízeno v oblastech České republiky se silným 

zastoupením romského obyvatelstva a obyvatelstva ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí. Bylo zapsáno do přípravných tříd 638 dětí, z toho 484 dětí romského původu. 

Děti neromského původu byly děti s odkladem školní docházky, dětského domova nebo 

zdravotně oslabené. Jak uvádí autorka, během následujících dvou let téměř 90 % dětí z 

přípravných tříd při základních školách úspěšně dokončilo docházku. Ze 499 dětí, které 

absolvovaly rok v přípravné třídě, jich 82 % nastoupilo do prvních tříd základní školy a 

11 % do prvních tříd zvláštní školy. Děti, které v době 1995/96 navštěvovaly přípravnou 

třídu, byly úspěšnými žáky druhého ročníku základních škol, a děti, které docházely do 

přípravných tříd v roce 1996/97, byly v prvních třídách. 

Z těchto výsledků vyplynulo, že existence přípravných tříd je velkým přínosem pro 

začlenění sociokulturně znevýhodněných dětí do prvních tříd základních škol. Dle 

11 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí. VÚP Praha. s. 1. Dostupné z WWW: 

http ://www.vuppraha.cz'soubory'pripravna_trida. pdf. 

12 ŠOTOLOVÁ. E. Vzděláváni Romů.. Praha: Karolinum. 2008, s. 56. ISBN 978-80-246-1524-0. 
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expertní komise MŠMT ČR pro otázky vzdělávání Romů je třeba v tomto projektu 

pokračovat. Na podzim roku 2000 byl vypracován nový statut přípravných tříd. Dle 

usnesení vlády ČR č. 599 ze dne 14. června 2000 Koncepce politiky vlády vůči 
13 

příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do společnosti zmiňuje 

program, ve kterém se přípravné a vyrovnávací třídy stávají jednou z metod 

vyrovnávací akce plánované do roku 2020. 

Při pohledu na tabulku B2.114 Ústavu pro informace ve vzdělání (příloha č. 1) bylo 

к 30. 9. 2007 evidováno celkem 164 přípravných tříd ve 141 základních školách. Do 

těchto přípravných tříd chodilo 1929 dětí. V pražském regionu bylo v tomto roce 

celkem 18 přípravných tříd s 212 dětmi, z toho 140 dětí bez speciálních vzdělávacích 

potřeb. Od tohoto roku by měly všechny školy vyučovat dle svého vzdělávacího 

programu. Ty školy, které se chystají zřídit si přípravnou třídu, musí také zařadit 

vzdělávací obsah přípravné třídy do školních vzdělávacích programů platných od 

1.9.2007. Ke 30. 9. 2008 bylo evidováno celkem 166 přípravných tříd ve 146 

základních školách. Do těchto přípravných tříd chodilo 2028 dětí. V pražském regionu 

bylo celkem 16 přípravných tříd se 199 dětmi, z toho 141 dětí bez speciálních 

vzdělávacích potřeb. К nahlédnutí v příloze č. 2.15 

Z předchozích údajů vyplývá, že obvykle jsou dnes přípravné třídy zakládány 

v místech s vysokou populací především romských obyvatel. „Znamená to, že vznikají 

v lokalitách, ve kterých školu navštěvuje 70 až 90% romských žáků. " 16 

Dnes se přípravné třídy řídí zákonem č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 

některých náležitostech plnění povinné školní docházky platné od 25. 1. 2005. Z 

Vyhlášky § 7 vyplývá:17 

1) „ Největší počet dětí v přípravné třídě je 15. 

13 Usneseni vlády ČR i. 599 ze dne 14. června 2000: Koncepce politiky vlády vůči příslušníkům romské komunity, napomáhající jejich integraci do 

společnosti, [cit. 200-01-10] Dostupné z WWW: http://www.kr-stredocesky.cz/portal/odbory/socialni-oblasťromska-integrace/. 

14 Příloha г. 1. Výkonové ukazatele 2007 2008. Ústav pro informace ve vzdělávání. Předškolní vzděláváni B, Tab. B2.1. [cit. 2008-12-06]. Dostupné 

z WWW: http://www.uiv.cz/rubrika/705. 

15 Příloha l. 2. Výkonové ukazatele 2008 2009. Ústav pro informace ve vzděláváni. Předškolní vzdělávání B. Tab. B2.1. [cit. 2009-06-28]. Dostupné 

z WWW: http://www.uiv.cz/clanek/726/1658. 

16 NĚMEC, J. Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děli ze sociálně znevýhodněného prostředí. Brno: Masarykova Univerzita, 2005, s. 13. 80-210-

3727-X. 

17 Zákon č. 48 2005 Sb., o základním vzděláváni a některých náležitostech plněni povinné školní docházky. § 7. [cit. 2009/03/20] Dostupný také 

z WWW: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb01 l_05.pdf. 
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2) Ředitel školy může vyřadit dítě z přípravné třídy: 

a) na žádost zákonného zástupce dítěte, 

b) po předchozím prokazatelném písemném upozornění 

zákonného zástupce dítěte, jestliže dítě bez omluvy 

zákonným zástupcem dítěte do přípravné třídy nejméně 

jeden měsíc nepřetržitě nedochází, nebo 

c) po předchozím prokazatelném písemném upozornění 

zákonného zástupce dítěte, jestliže počet zameškaných dní 

bez omluvy zákonným zástupcem dítěte překročí 30 dní ve 

školním roce. 

3) Ředitel přihlédne před rozhodnutím o vyřazení dítěte z přípravné třídy vždy 

к zájmu dítěte. 

4) Obsah vzdělávání se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání a je součástí školního vzdělávacího programu. 

5) Časový rozsah vzdělávání je určen počtem vyučovacích hodin stanovených 

Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání pro první 

ročník. " 

Odborníci VÚP během výzkumu v roce 2007 zjistili některé zásadní odlišnosti 

přípravných tříd od mateřských škol, které popisují v článku s názvem Specifika tvorby 

vzdělávacího programu pro vzdělávání v přípravných třídách. Jednotlivá specifika 

přípravných tříd, která do jisté míry ovlivňují výuku, jsou následující18: 

• „ děti mají v přípravných třídách specifické vzdělávací potřeby (bývají 

v rozvoji i učení opožděné, jejich adaptabilita bývá snížená a jsou 

přijímány na základě doporučení školského poradenského zařízení); 

• životospráva, prostorové, materiální a další podmínky jsou zpravidla 

jiné, než ve škole mateřské (vybavení tříd pomůckami a hračkami je 

chudší, denní program zpravidla nezahrnuje pobyt venku a 

neumožňuje dostatek pohybu, bývá omezen prostor pro spontánní hru 

dětí); 

18 Specifika tvorby vzdělávacího programu pro vzdělávání v přípravných třídách. VÚP. [cit. 2009-01-05] Dostupný z WWW: 

http://www.vuppraha.cz/clnek/264. 
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• jiná je organizace vzdělávání (je organizováno jako polodenní dle 

předpisů v rozsahu 18-22 hodin týdně, ve třídě je snížený počet dětí, je 

možno pracovat za pomoci asistenta pedagoga); 

• ve třídě může učit pedagog s aprobací pro základní vzdělávání; 

• vzdělávání je přísně individualizované, probíhá značnou měrou na 

základě individuálních vzdělávacích plánů; 

• vzdělávání má intervenční charakter (jde o vyrovnávání nedostatků 

v rozvoji a učení dítěte); 

• je zpravidla zapotřebí zajistit speciálně pedagogickou péči; 

• vzdělávací program trvá jeden školní rok". 

Všechny zmíněné odlišnosti přípravných tříd by měli učitelé respektovat při tvorbě 

školního vzdělávacího programu, o němž se autorka zmiňuje v kapitole 3.1. 

1.2 Přípravné třídy některých států severní Evropy 

Každá země má svá specifika vzdělávání a cíl, pro který byly přípravné třídy v dané 
v v 

zemi zakládány. Ve Švédsku jsou na rozdíl od České republiky přípravné třídy od roku 

1998 součástí systému základního vzdělávání. Povinná školní docházka je ve Švédsku 

od 7 do 16 let. Docházka do přípravných tříd je dobrovolná, přesto zhruba 96% dětí je 

ve věku šesti let navštěvují. Přípravné třídy jsou stejně jako u nás bezplatné. Otázka 

zavádění přípravných tříd dle autorů článku A Bridge between Early Childhood and 

Compulsory School'9 byla zde zejména dána tím, kdy zavést povinnou školní docházku, 

jestli v sedmi letech či už v šesti letech tak, jak tomu bývá v okolních státech. Zavedení 

přípravných tříd byl kompromis mezi ukončením předškolního vzdělávání a vstupem do 

základní školy. Celkové pojetí zavádění přípravných tříd by se dalo již z názvu článku 

vysvětlit jako „most mezi předškolním a školním vzděláváním.20 Vedle přípravných tříd 

ve Švédsku existují i mateřské školy, kde děti tráví většinu dne a mají tak naplněný i 

odpolední program. Děti přípravných tříd mají odlišný program během dne a jejich 

19 Preschool Class for 6-years-olds children in Sweden: A Bridge between Early Childhood and Compulsory School, [cit 2009-02-26] Dostupný z 

WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001508/150815E.pdf. 

20 Preschool Class for 6-years-olds children in Sweden: A Bridge between Early Childhood and Compulsory School.[ cit. 2009-02-26] Dostupný z 

WWW: http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001508/150815E.pdf. 
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výuka končí v dopoledních hodinách. V odpoledních hodinách děti navštěvují již 

tradiční centra odpoledních aktivit. Během dne se tedy děti přípravných tříd setkávají 

nejen s učitelem přípravné třídy, ale i s vychovatelem. Učitelé předškolních dětí, učitelé 

přípravných tříd i vychovatelé společně vytvářejí vzdělávací program pro jednotlivé 

třídy. Obsah vzdělávání v přípravné třídě je složen z kurikulárních dokumentů 

předškolního i základního vzdělávání. 

Ve Finsku povinná školní docházka stejně tak jako ve Švédsku začíná v 7 letech a 

končí v 16 letech. Předškolní děti zde však zůstávají do šesti let častěji v rodinách. 

Průcha uvádí, že mateřskou školu zde navštěvuje asi 35% dětí. Před vstupem do 

povinné školní docházky se však počet dětí v předškolních institucích zvyšuje asi na 

57%. Předškolní vzdělávání dětí není stejně tak jako u nás ani ve Švédsku povinné. 

Šestileté děti mají několik možností předškolní výchovy. Někteří navštěvují jeden 

ročník předškolní přípravy v organizacích tzv. denní péče, jiní nastupují do preprimární 

třídy např. v rámci základní školy, jiní zůstávají v rodině či navštěvují tzv. rodinná 

centra péče o děti. I finské děti do prvních tříd nastupují v sedmi letech. 

V preprimárních (přípravných) třídách jsou u dětí často diagnostikované vzdělávací 

potíže, proto jim je následně věnována větší pozornost, aby nemusely odcházet do 

speciálních tříd. Finské děti jsou často velice úspěšné v mezinárodním výzkumu PISA 

ve čtenářských, matematických a přírodovědných gramotnostech. Je nutno dodat, že na 

rozdíl od českých dětí, finské děti na tom byly ve výsledcích podstatně lépe, i pokud 

pocházely ze socioekonomicky slabšího rodinného zázemí. „Finské děti jsou tedy ve 

výzkumu úspěšné nepochybně také díky tomu, že školství podporuje inkluzivní přístup, 

že je zcela neselektivní a bez ohledu na rodinné zázemí zajišťuje všem rovný přístup ke 

vzdělávání. "2I 

Dánsko22 je další zemí, kde mají se vzděláváním předškolních dětí dlouholetou 

zkušenost. Hlavní myšlenkou dánského vzdělávání je: „Svoboda volby typu vzdělávání 

21 HAUSEBLAS, O.. PROCHÁZKOVÁ. I. Tajemství úspěchu finského vzděláváni. Učitelské listy č. 10. ročnik XII. [cit. 2009-02-26] Dostupný také 

z WWW: http://www.kritickemysleni.cz/akmality_show.php?co=259. 

22 Ihe Information Datahase on Education system in Europe. The Education Syslem in Denmark, [cit. 2009-02-26] Dostupný z WWW: 

http://www.eng.uvm.dk/. 
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a příležitost vzdělávání všem občanům".23 Tento stát na vzdělávání svých občanů 

vynakládá veškeré úsilí. Vzdělávat se zde může každý v jakémkoli věku bezplatně. 

Studenti vysokých škol zde dostávají od státu stipendia na ubytování a zajištění 

podmínek ke svému vzdělávání. Stipendia obvykle pokryjí veškeré náklady při studiu. 

Podmínkou pro velkou podporu dánských občanů ke vzdělávání je systém placení 

poměrně vysokých daní. Za vzdělávání zde zodpovídá Ministerstvo školství, za některé 

oblasti i Ministerstvo kultury, Ministerstvo sociálních věcí či Ministerstvo 

zaměstnanosti. Obecně stejně tak, jak je tomu u nás, existují zde školy státní a soukromé 

s povinnou devítiletou školní docházkou, kdy státní školy jsou zdarma pro všechny děti. 

Na některých školách existuje i desátý dobrovolný ročník. Do 1. třídy nastupují děti, 

které dovrší až sedmého roku věku. Systém základního vzdělávání - Folkeskole se zde 

nerozděluje na 1. a 2. stupeň základní školy. Chápe se jako celek povinné školní 

docházky od 7 do 16 let. Je к nahlédnutí v příloze č. 324. Vzdělávání budoucích učitelů 

základních škol neprobíhá na univerzitě, ale ve specializované vyšší odborné škole, kde 

si studenti během čtyřletého studia volí dva hlavní předměty, které budou v budoucnu 

vyučovat. Tyto předměty pak vyučují v jakékoli třídě, ať už jde o druhou či devátou 

třídu základní školy. Děti v Dánsku mají stejně jako u nás téměř dvouměsíční letní 

prázdniny. Školní rok zde zahajují 15. srpna a končí 20. června.25 Zajímavostí je dále 

hodnocení dětí, které se pohybuje převážně v rámci slovního hodnocení o pokroku 

dítěte. Probíhá mezi učitelem a rodiči dvakrát ročně. Do sedmé třídy se děti nehodnotí 

známkami a od osmé třídy se stupnice hodnocení pohybuje od 0 do 13. V závěru 

Folkeskole každý žák absolvuje závěrečnou zkoušku z určitého předmětu. Písemná 

forma zkoušky je dána Ministerstvem školství a ústní zkoušku provádí učitel. Při 

závěrečné zkoušce je přítomen i učitel z jiné školy, aby hodnocení žáka bylo co nejvíce 

objektivní. 

Příprava předškolních dětí v Dánsku je zavedena v rámci několika institucí. 

Spravuje je Ministerstvo sociálních věcí a jsou zřizované obcemi či soukromými 

nezávislými orgány. Součástí výchovy v těchto institucích je tzv. výbor rodičů, který se 

spolupodílí na správě a organizaci školního roku. 

23 Struktury systémů vzděláváni a počáteční odborné přípravy v zemích Evropské Ume. European Communities. 1997. s. 56. 

24 Příloha č. 3. The Danish Education System, [online], [cit. 2009-06-28]. Dostupný také z WWW: http://www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3825. 

25 Struktury systému vzdělávání a počáteční odborné přípravy v zemích Evropské Unie. European Communities. 1997. s. 56. 
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Mezi předškolní instituce patří: 

• jesle - pro děti do 3 let; 

• mateřské školy - pro děti od 3 do 7 let; 

• integrované instituce - pro děti předškolní až do 14 let; 

• předškolní třídy - pro děti od 5 do 7 let. 

Existují zde tzv. denní centra, která jsou spravována a vedena pomocí městských 

úřadů. Najdeme zde i soukromá centra vedená různými asociacemi, rodiči i obchodními 

společnostmi v dohodě s místními orgány. Mezi tato denní centra patří zmíněné 

mateřské školy i přípravné třídy, které se nacházejí v základních školách. V jedné třídě 

přípravné třídy může být maximálně 22 žáků. Hlavním požadavkem přijetí dítěte je 

věková hranice od 5 do 6 let. Přípravné třídy také dávají přednost dětem se specifickými 

potřebami, dětem z neúplných rodin i dětem rodičů pracujících daleko od domova. Ve 

většině případů se na rozdíl od České republiky těmto dětem věnují vychovatelé, 

s učiteli se děti setkávají až na prvním stupni. 

Učitelé přípravných tříd v Dánsku mají za úkol: „Doplnit a podpořit péči 

poskytovanou dítěti rodinou tím, že děti zapojí do vzdělávacích činností a pečují o ně 

tak, aby přispěli к rozvoji osobnosti a tvořivosti dítěte " a dále „připravit děti na práci 

ve škole, posílit smysl pro hru a spolupráci s ostatními dětmi. "26 

Historie přípravných tříd je v Dánsku však daleko širší než u nás. Přípravné třídy 

v Dánsku začaly vznikat již ve dvacátých letech 19. století. Byly většinou vedené 

soukromými učiteli, kdy rodiče dětí byli po celý den v zaměstnání. V období mezi 

rokem 1850 a 1900 vznikaly již instituce, které byly už více zaměřeny na pedagogické 

cíle. Již se opouštělo od soukromých učitelů, kteří se dříve věnovali většinou jen dětem 

z rodin s dobrým postavením ve společnosti. V roce 1933 proběhla sociální revoluce, 

kdy se rozhodlo o padesáti procentních příspěvcích na provozní výdaje pro tyto 

pedagogické instituce. Od této chvíle stát a městské úřady pozvolna převzaly nej větší 

finanční a pedagogickou zodpovědnost za správu těchto institucí. V roce 1949, díky 

finanční podpoře, pedagogické instituce musely ze zákona dodržovat určité podmínky. 

Týkaly se především přijetí dětí do přípravných tříd ze znevýhodněných rodin. 

Zákon z roku 1964 zajistil, že všechny státní služby musí být přístupné pro všechny 

26 Struktury systémů vzděláváni a počáteční odborné přípravy v zemích Evropské Unie. European Communities. 1997. s. 57. 
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obyvatele. Právo obyvatel na vzdělání v přípravných třídách je opět zdůrazněno 

v zákoně z roku 1976 (Social Assistance Act), kde je požadováno od městských úřadů 

vytvořit vhodnou infrastrukturu s ohledem na potřeby rodin ve městech. 

Z kapitol 1.1 a 1.2, které se věnují přípravě dětí v přípravných třídách u nás a 

zároveň v zemích severní Evropy vyplývá, že smysl přípravy dětí pro vstup do prvních 

tříd je podobný. Státy se snaží o to, aby děti vstoupily do počátku povinné školní 

docházky úspěšně. U nás i ve výše zmíněných státech existují instituce, které se 

zaměřují na předškolní výchovu. Volba těchto institucí je dobrovolná. V České 

republice se dnes předškolní výchova tradičně realizuje především v mateřských 

školách. I ve státech severní Evropy existují instituce zajišťující předškolní výchovu 

zejména ve výše zmíněných denních centrech. Rodiče i zde si mohou zvolit vhodnou 

instituci, která bude jim i jejich dětem vyhovovat. Přípravné třídy u nás i u států severní 

Evropy jsou zaměřené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky. Rozdílnost, která vyplývá již z kapitoly 1.1 je v zásadě dána tím, že v České 

republice by měly navštěvovat přípravné třídy děti sociálně či kulturně znevýhodněné. 

Měly by to být děti pocházející ze sociálně a ekonomicky slabšího prostředí nebo 

prostředí kulturně odlišného, kterým se nedostávají takové podmínky vzdělávání a 

výchovy, aby mohly úspěšně vstoupit do školních lavic. Přípravné třídy u nás se 

vyskytují v oblastech s vysokým počtem romského obyvatelstva. Romské děti u nás 

přicházejí do škol, kde se vyučuje v českém jazyce, ale v jejich rodinách se česky mluví 

velice málo. Přípravné třídy u nás se tedy mimo jiné zaměřují i na jazykový rozvoj 

romských dětí. 

U států severní Evropy mají dveře do přípravných tříd otevřené všechny děti bez 

rozdílu sociálního či kulturního postavení. V Dánsku se sice dříve přípravné třídy 

zaměřovaly na vzdělávání dětí sociálně slabších, dnes však do přípravných tříd 

docházejí všechny děti. Přípravné třídy jsou zde součástí systému vzdělávání, jsou 

určené pro děti ve věku kolem šesti let. Do 1. třídy následně nastupují až v sedmém 

roce. Dnes je zde také snaha o posunutí zahájení povinné školní docházky od šesti let. 

Zajímavý je i názor odborníků ponechat zodpovědnost o rozhodnutí, kdy má dítě 

nastoupit do 1. třídy, zejména na rodičích. Příprava dětí v přípravných třídách je ve 

státech severní Evropy dobrovolná, ale velice oblíbená. V České republice se předškolní 
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děti v posledním roce před zahájením školní docházky převážně vzdělávají 

v mateřských školách. Dnes je poslední rok v mateřských školách bezplatný. Ve státech 

severní Evropy je běžné, že se děti vzdělávají v přípravných třídách taktéž bezplatně. 

2 Problematika školní zralosti a připravenosti pro vstup do 1. třídy 

V předchozích kapitolách se autorka zabývala přípravnými třídami a hlavní 

myšlenkou jejich zakládání. V následujících kapitolách se bude věnovat problematice 

školní zralosti a připravenosti dětí ve věku před vstupem do 1. třídy. Blíže také 

charakterizuje jednotlivé složky školní připravenosti. 

Jednou z cest je dle Valentové tradiční pojetí přípravy dětí zejména v mateřských 

školách, kdy vstupuje-li dítě následně do 1. třídy základní školy, mělo by být na školu 

připravené a dostatečně zralé. Připravenost a zralost dítěte je dle autorky dána zejména 

na základě požadavků kladených základní školou, která si udává míru znalostí a 

dovedností, jenž by dítě mělo zvládnout. Zde školní připravenost chápeme jako souhrn 

biologických, psychických, sociálních a výchovných aspektů, které jsou hodnoceny na 
27 

základě požadavků školy" . V tomto pohledu se příprava orientuje zejména na přípravu 

v oblastech čtení, psaní a počítání. Tradiční pojetí vychází zejména z myšlenek 

vývojové psychologie, kdy dítě kolem šestého roku věku prochází vývojovou změnou, 

převážně fyziologicky podmíněnou. Toto pojetí dle Opravdové nazýváme jako 

sociocentrické, „kdy těžištěm působení předškolní instituce (mateřské školy) je příprava 
28 

na školu" . 

Zároveň je dnes však snaha o to, aby se příprava předškolních dětí zaměřila na novou 

koncepci, kdy „děti se hrou připravují na školní práci, paní učitelka individuálně 

diagnostikuje vývojovou úroveň nových žáků a přizpůsobuje počáteční výuku jejich 

potřebám "29. V tomto případě dle Valentové mluvíme „o možnostech pedagogicko-

27 ZELINKOVÁ. O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001, s.l 12. ISBN 80-7178-544-X. 

28 OPRAV1LOVÁ. E. Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In KOLLÁRIKOVÁ, Z„ PUPALA, B. Předškolní a primární 

pedagogika. Praha: Portál, 2001. s. 128. ISBN 80-7178-022-7. 

29 VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do Školy z hlediska Školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z„ PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 219. ISBN 80-7178-022-7. 
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psychologické intervence ve prospěch rozvoje osobnosti každého jedince "30. Příprava na 

školu by měla tedy přirozeně rozvíjet a podněcovat u dětí specifické možnosti a 

schopnosti. „Neznamená, že chceme děti srovnat do stejné podoby a usilovat o to, aby 

dosáhly stejné rozvojové úrovně,"31 Každé dítě se dle Opravilové vyznačuje růzností 

svých poznatků a vědomostí „а к tomu, aby ve škole uspělo, nepotřebuje jen určité 

poznatky a dovednosti, ale především důvěru ve své schopnosti" . Toto pojetí je tzv. 

pojetí konvergentní, kdy se dítě mimo jiné vede к samostatnému projevu. Učitelé 

přistupují к dítěti individuálně, nechávají mu dostatečný prostor к jeho vlastním 

potřebám а к věkovým zvláštnostem. 

Valentová však uvádí, že i přes novou koncepci pojetí předškolního vzdělávání 

přetrvává ve většině případů tradiční pojetí, kdy „ i v současné době očekáváme, že dítě 

bude zralé i připravené к úspěšnému zvládnutí nové role školáka "33. 

Důležité je si pojmy školní zralosti a připravenosti blíže vysvětlit. V literatuře se 

dovídáme o různých definicích školní zralosti i připravenosti. V pedagogickém slovníku 

je školní zralost vysvětlena jako „stav dítěte, projevující se na takové úrovni jeho 

organismu, který mu umožňuje adaptaci na prostředí školy "34. Dítě kolem šestého roku 

věku má dosáhnout určité úrovně v oblasti nervové soustavy, mentálních schopností, 

vnímání pozornosti, vývoje řeči a komunikačních dovedností. Z hlediska legislativy je 

školní zralost chápána jako „podmínka pro zahájení povinné školní docházky"?5 Dle 

Vyhlášky § 36 o plnění povinnosti školní docházky zákona č. 561/2004 Sb., dítě 

nastupuje do povinné školní docházky, „je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé; 

povinná školní docházka и dítěte začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. "36 Dnes tuto 

vyhlášku upravuje zákon č. 49/2009, kdy dítě, které „dosáhne šestého roku věku v době 

30 VALENTOVÁ. L. Vstup dítěte do Školy z hlediska školní připravenosti In KOLLÁRIKOVÁ. Z., PUPALA. B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál. 2001. s. 219. ISBN 80-7178-022-7. 

31 OPRAVILOVÁ. E. Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární 

pedagogika. Praha: Portál. 2001, s. 134. ISBN 80-7178-022-7. 

32 OPRAVILOVÁ, E. Pojetí, smysl a základní orientace předškolní výchovy. In KOLLÁRIKOVÁ, Z„ PUPALA, B. Předškolní a primární 

pedagogika. Praha: Portál, 2001, s. 134. ISBN 80-7178-022-7. 

33 VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do školy z hlediska školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z.. PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 219. ISBN 80-7178-022-7. 

34 PRŮCHA, J„ WALTEROVÁ, E„ MAREŠ, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998, s.243. ISBN 80-7178-252-1. 

35 PRŮCHA. J.. WALTEROVÁ. E., MAREŠ, J., Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998. s.243. ISBN 80-7178-252-1. 

36 Zákon č. 561 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon). § 36. [cit. 2009/03/21] Dostupný 

také z WWW: http://aplikace.msmt.cz/Predpisyl/sbl90-04.pdf. 
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od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato к plnění povinné 

školní docházky již v tomto školním roce " . Doporučuje se v tomto případě vyšetření 

školského poradenského zařízení o zralosti dítěte. 

V psychologickém slovníku se setkáváme s vysvětlením, že školní zralost (school 

maturity) je způsobilost dítěte absolvovat školní vyučování; předpokládá se určitý 

rozvoj myšlenkových operací, schopnost aktivní pozornosti, soustředění a určitá úroveň 

sociálních dovedností"38. 

Psychologové Langmeier a Krejčíková zabývající se vývojovou psychologií považují 

školní zralost za stav somato-psycho-sociálního vývoje dítěte, jenž „je výsledkem 

úspěšně dovršeného vývoje předškolního období, je vyznačen přiměřenými jyzickými a 

psychickými dispozicemi pro požadovaný výkon ve škole a je současně dobrým 

předpokladem budoucího úspěšného školního výkonu a sociálního zařazení"39. 

Oproti tomu se školní připravenost, ke které se přiklání např. Valentová spíše 

objevuje v pedagogické oblasti. Tak, jak se vyvíjel školní systém v naší společnosti, tak 

se dle autorky hledaly i konkrétní znaky školní připravenosti pro ten daný školní 

systém. V sedmdesátých letech 20. století se u nás namísto již zmíněné školní zralosti 

spíše začal objevovat pojem školní připravenosti. Pedagogové dle Valentové vycházeli 

zvláště z názorů východoněmeckých autorů jako byl Witzlack, který nepovažuje školní 

zralost za nutnou podmínku pro vstup do školy. Autorka zmiňuje jeho názor, že š k o l a 

má předpoklad dítě soustavně rozvíjet a přizpůsobit učební podmínky aktuálním 

možnostem dítěte "40. 

Školní připravenost dětí Je souhrn předpokladů dítěte pro úspěšné zvládnutí 

školního života a nároků vyučování. Zahrnuje úroveň biologického a psychologického 

vývoje dítěte, tak i dispozice vytvářené na základě učení a vlivem konkrétního sociálního 

prostředí"41. Je to také specifická připravenost řešit velmi rychle všechny učební úkoly 

dané třídy, která vzniká opakováním řešení problémů určitého typu, na základě řešení 

37 Zákon č. 561 2004 Sb. ve zněni zákona i.49 2009. § 36. [cit. 2009/03/21]. Dostupný také z WWW: http://zs.vrcen.cz/down/skolsky-zakon-49_2009-

novelizace.pdf. 

38 HARTL, P., HARTLOVÁ. H. Psychologický slovník. Praha: Portál. 2000, s.709. ISBN 80-7178-303-X.. 

39 LANGMEIER, J., KREJČÍKOVÁ.D. Vývojová psychologie. Grada Publishing. 1998, s. 104. ISBN 80-7169-195-Х. 

40 VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte do Školy z hlediska Školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, В. Předškolní' a primární pedagogika. 

Praha: Portál. 2001, s. 220. ISBN 80-7178-022-7. 

41 PRŮCHA, J.. WALTEROVÁ. E..MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, s. 241. ISBN 80-7178-772-8. 

17 

http://zs.vrcen.cz/down/skolsky-zakon-49_2009-


úkolů nižšího typu se vytváří způsobilost, která umožňuje nebo usnadňuje učení vyššího 

typu'A2. 

Z tohoto pohledu vyplývá, že školní připravenost je spíše úroveň předškolní přípravy 

z hlediska schopností, vlivu prostředí a výchovy v rodině. 

Zelinková uvádí, že někdy se setkáváme i s pojmem školní způsobilost, která 

zahrnuje znaky školní zralosti i připravenosti. Někteří autoři jako Vágnerová se 

přiklánějí к pojmům předpoklady к učení nebo ke školní úspěšnosti. 

Obecně lze předpokládat, že to, co je uvedeno jako připravenost dětí předškolního 

věku, mělo by platit i pro připravenost dětí přípravných tříd. VÚP uvádí, že vzdělávací 

program v přípravné třídě musí respektovat specifika tohoto vzdělávání. Je nutno 

pravidla daná RVP PV upravit tak, aby obsah vzdělávání odpovídal konkrétním 

potřebám a možnostem dětí zařazených do přípravné třídy. 

Připravenost dětí přípravných by se tedy dala rozdělit do několika oblastí - složek 

školní připravenosti, které spolu úzce souvisí a jsou charakteristické pro věkovou 

kategorii přípravných tříd, tedy pěti a šesti let. 

2.1 Složky školní připravenosti 

Dítě by mělo být na vstup do 1. třídy dostatečně připravené, což nám uvádí tradiční 

pojetí přípravy dětí, jak je již uvedeno výše. Připravenost dětí nelze chápat 

jednostranně. Dítě se během přípravné třídy připravuje na školu z hlediska několika 

úrovní. Rozdělení jednotlivých složek školní připravenosti uvádí např. Valentová. Dle 

autorky jsou složky školní připravenosti následující:43 

• „ kognitivní složka (rozvoj vnímání, představivosti, pozornosti, paměti a myšlení); 
ïï emocionálně-sociální složka (přijetí nové role školáka, schopnost respektovat 

školní normy chování, způsob komunikace s učitelem a se spolužáky); 

• pracovní složka (setrvat и daného úkolu); 

• somatická složka, kterou posuzuje pediatr (zdravý vývoj dítěte, především CNS, 

emoční stabilitu, odolnost vůči školní zátěži) ". 

42 HARTL. P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál. 2000, s.467. ISBN 80-7178-303-X.. 

43 VALENTOVÁ. L. Vstup dítěte do Školy : hlediska školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 221. ISBN 80-7178-022-7. 
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Vágnerová vysvětluje, že se dítě ve škole bude setkávat s učivem a toto učivo bude 

muset dostatečně vnímat a chápat. Aby vše dítě pochopilo a vnímalo, bude se muset na 

vše dostatečně soustředit a zároveň se snažit vše zapamatovat. Dítě by mělo být 

připravené i na to, že učitel učivo prezentuje ve většině případů slovním výkladem nebo 

textem v učebnici. Všechny tyto předpoklady pro učení řadíme dle Vágnerové do „tzv. 

kognitivních schopností, které se nějak uplatňují v poznávání Jedním z poznávacích 

procesů dítěte je rozvoj myšlení, který dle Vágnerové závisí na dvou hlavních 

faktorech, a to dědičné dispozici a podnětnosti prostředí. 

Prvním z psychologů zabývajícím se kognitivním vývojem dětí je švýcarský 

psycholog Piaget45, který zařazuje děti dle věku a vývoje zrání do čtyř vývojových etap. 

Ve věku 2 až 7 let, se děti nachází ve stadiu tzv. předoperačního myšlení, které má dvě 

konkrétní stádia. Děti ve věku 4 až 7 let se nacházejí v tzv. intuitivním substadiu, kdy 

dítě uplatňuje struktury jako egocentrismus - neschopnost vidět svět jinak než ze 

sebestředného a subjektivního hlediska. Další strukturou bývá centrace - soustředění 

pozornosti pouze najeden znak situace a opomíjení ostatních. A konečně ireverzibilita-

neschopnost postupovat zpětně ke svému výchozímu bodu. Piaget chápe rozumovou 

činnost jako zvláštní formu biologické činnosti a zrání. Stejně jako Piaget i americký 

psycholog Bruner uvádí tri hlavní stadia myšlenkových pochodů člověka. Prvním 

stadiem je stadium akční, kdy myšlení je založeno na konání, druhým stadiem je 

ikonické stadium, kdy v myšlení dítě uplatňuje představivost a posledním je stadium 

symbolické, kdy dítě uplatňuje řeč. Na rozdíl však od Piageta, u kterého dítě z jednoho 

období „vyroste" a dospěje do dalšího, všechna tri stadia se u Brunera vyvíjí v určitých 

stadiích postupně, ale zůstávají a jsou uplatňována po celý život. 

Dle Fontány se často Piagetovo pojetí chápání zrání dítěte kritizovalo za to, „že 

podcenil schopnosti malých dětí a rychlost, jakou se schopnosti vyvíjejí"46. Jeho teorie 

by se dle Fontány dala chápat i tak, že „ schopnost dítěte vyrovnávat se s prostředím a 

řešit problémy závisí rozhodující měrou na zrání, jež učitel nemůže žádným způsobem 

ovlivnit"47. Proto se Piagetovy vývojové etapy označují dnes spíše jako pásma věku 

44 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základni školy. Praha: Karolinum, 2001. s. 5. ISBN 80-246-0181-8. 

45 HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí - Obrat dítěti jako výzva a úkol pro učitele i rodiče. Praha: Portál, 2004, s. 51-53. 80-7178-888-0. 

46 FONTANA. D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. s.72. ISBN 80-7178-063-4. 

47 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. s.78. ISBN 80-7178-063-4. 
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mentálního. ,jsfékteré děti mohou projít některými či všemi stádii rychleji, než je norma, 

některé pomaleji. "48 Piaget se tedy zaměřil zejména na zrání dětí z hlediska 

biologického, nebral v úvahu okolní prostředí dítěte, ve kterém se nachází. 

Další psycholog, který se zabýval kognitivním vývojem dětí, byl ruský psycholog 

Vygotskij. Tento autor zastával na rozdíl od Piageta názor, že „kognitivní schopnosti 

dítěte se budují v interakci s příležitostmi a vedením, které mu poskytuje prostředí "49. 

Autorova teorie vychází z vlivu rodiny a školy - tedy okolního prostředí na rozvoj 

dítěte. Poznávací schopnosti dítěte se rozvíjejí především v sociální interakci s jinými 

lidmi. Vágnerová vysvětluje, že sociální interakce, chápána Vygotkým, „není jenom 

kontextem, v němž se mohou schopnosti dítěte uplatnit, ale je také mechanismem, který 

к rozvoji dítěte přispívá "50. Autor se zabývá schopnostmi dítěte, které jsou vrozené, ale 

jen s dostatečným aktivováním se mohou dostatečně rozvíjet. Jeho teorie má dvě 

základní úrovně. První z nich je internalizace - zvnitřnění zkušenosti. To znamená, že 

poznávací procesy jsou stimulovány vnějšími podněty, které jsou pak ve formě 

zkušeností dítětem zautomatizovány. Jsou to zkušenosti v určitém sociálním kontextu. 

Rodiče i jiní lidé a děti mohou rozšiřovat znalosti dítěte. Jinak řečeno podle Vágnerové: 

„ Rodiče budou rozvíjet schopnosti svého dítěte tím, že se mu budou věnovat. "5I Druhou 

hlavní myšlenkou dle Vygotského je tzv. zóna proximálního vývoje - zóna 

potenciálního vývoje. Zóna je určitý rozdíl mezi tím, co může dítě zvládnout samo a 

tím, co dokáže zvládnout za pomoci druhého člověka, tj. úroveň potenciálního vývoje. 

Rodič dítě motivuje к činnosti nad jeho „úroveň" a ono ho následuje a snaží se dané 

překážky překonat. 

Psychologové se věnují charakteristice myšlení dětí v tomto období. Pro pedagogy 

je důležité si uvědomit úroveň myšlení dětí v tomto období, aby nepřeceňovali jejich 

možnosti. Šulová zdůrazňuje, že v tomto období, tedy v předoperačnímu stadiu, dochází 

u dětí к „plnému názornému intuitivnímu myšlení"52. Dítě je dle autorky zaměřené na 

to, na co se v dané chvíli dívá. Postupně na základě podobnosti začíná pojmy 

48 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. s.78. ISBN 80-7178-063-4. 

49 FONTANA. D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. s.76. ISBN 80-7178-063-4. 

50 VÁGNEROVÁ. M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum. 2001. s. 19. ISBN 80-246-0181-8. 

51 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie iáka základní školy. Praha: Karolinum. 2001, s. 18. ISBN 80-246-0181-82001. 

52 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatku školní psychologie. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Praha: Portál. 2003. s. 12. ISBN 80-7178-799-X. 
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zobecňovat. „Nepostupuje podle logických operací, je stále vázáno na konkrétní 

činnosti a aktivitu "53. Charakteristickým myšlením pro zmíněné období je dle autorky 

tzv. antropomorfismus, kdy dítě má tendenci polidšťovat předměty. Dále pak 

presentismus, kdy vše chápe vzhledem к přítomnosti, a fantazijní přístup, kdy „fantazie 

přetrvává nad respektováním logických zkušeností"54. 

To, jakým způsobem dítě myslí, ovlivňuje jeho inteligence. Fontana inteligenci 

vymezuje „jako schopnost rozpoznávat vztahy a využívat jich při řešení problémů"55. 

Základními strategiemi pro řešení problémů jsou tzv. třídění a rozhodování. Tříděním je 

myšleno zařazování informace do tříd. Fontana vysvětluje, že dítě v předškolním věku 

některé informace může třídit nesprávně, proto je pro něj důležité využívat 

následujících strategií - typiěnost, zobecnění, tvorba pravidel, přístupnost a 

porovnávání. V případě rozhodování dítě volí činnosti, o kterých předpokládá, že 

přinesou žádané výsledky. 

Za jeden zvláštní druh myšlení se považuje tzv. tvořivost. Tvořivost Fontana 

vysvětluje Jako druh myšlení, které se vyznačuje původností a pohotovostí"5 . V praxi 

to znamená, že dítě by mělo být vedeno к hledání vícero řešení na daný úkol. Oproti 

tomu při rozvoji tzv. konvergentního myšlení, kdy dítě dospívá к jediné přijatelné 

odpovědi. Fontana vysvětluje, že konvergentní i divergentní myšlení by se mělo ve 

škole navzájem doplňovat. Je nezbytné pro učitele zvolit vhodné metody výuky. 

S rozvojem myšlení se u dětí rozvíjí i řeč. Fontana uvádí, že se zejména obohacuje 

slovní zásoba dítěte. Dítě si postupně osvojuje rozdíl mezi řečí hovorovou a spisovnou. 

Dle autora je třeba si uvědomit pasivní a aktivní slovník dítěte. Pasivním slovníkem 

míníme taková slova, kterým dítě rozumí, aktivním slovníkem rozumíme aktivní slovní 

zásobu, kterou dítě umí používat. V období kolem šestého roku se jeho aktivní slovní 

zásoba pohybuje okolo 14 000 slov. „Jakmile se začne jeho slovník rozrůstat, urychlí se 
ŕ ((SI v 

a obohatí se celý jeho vývoj. " Šulová uvádí, že v tomto období si dítě osvojuje 

základní gramatická pravidla - jednoduché stupňování, časování a skloňování. Obecně 
53 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatku školní psychologie. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Praha: Portál, 2003, s. 12. ISBN 80-7178-799-X. 

54 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatků školní psychologie. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ. I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Praha: Portál, 2003, s. 14. ISBN 80-7178-799-X. 

55 FONTANA. D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál, 1997. s. 102. ISBN 80-7178-063-4. 

56 FONTANA, D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997. s.132. ISBN 80-7178-063-4. 

57 FONTANA. D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997. s.87. ISBN 80-7178-063-4. 
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má dítě o řeč stále větší zájem. Řeč je však často závislá na úzkém kontaktu 

s dospělými, proto i míra pečlivosti a komunikačních schopností rodičů závisí na 

jazykové úrovni dětí. S komunikací se dítě setkává nejen v rodině, ale i později ve škole 

se spolužáky a učitelem. „A pokud mají děti to štěstí, že mají rodiče a učitele, kteří je 

povzbuzují, aby užívaly řeč také к vyjadřování a sdělování svých citů, značně se tím 

podpoří i jejich emocionální vývoj. " 58 Jedná se o tzv. expresivní složku řeči, kdy dítě je 

v tomto období schopné jednoduše se vyjadřovat v oblasti svých pocitů a prožitků. Dítě 

by tedy mělo nejen rozumět jednotlivým slovům, ale i zejména používat řeč jako nástroj 

myšlení a vyjadřování se. Komunikace je chápána jako dorozumívací prostředek a 

sehrává významnou roli v procesu sociální interakce jedince do skupiny"59. 

Další nezbytou částí kognitivní složky školní připravenosti je rozvoj vnímání. 

Valentová uvádí, že vnímání je základem pro poznávání vůbec. Postupně se u dítěte 

rozvíjí schopnost pozorování. Zrakové vnímání se rozvíjí v podobě rozlišení celku na 

části, dítě si začíná uvědomovat části celku, které jsou si něčím podobné. Dítě by mělo 

rozlišovat zvuky mluvené řeči v českém jazyce, tzv. fonémy. Zralost sluchového a 

zrakového vnímání (sluchová a zraková diferenciace) je důležitá pro pozdější proces 

analýzy a syntézy při výuce čtení a psaní. Vágnerová zdůrazňuje to, že „ budoucí školák 

potřebuje rozlišovat fonematickou a vizuální podobu hlásek, písmena a číslice, různá 

zobrazení a schémata "60. 

Rozvoj pozornosti souvisí dle Valentové se zráním centrální nervové soustavy. 

Často se u dětí setkáváme s výkyvy pozornosti. Děti v tomto období nemají vytvořené 

tzv. vnitřní autoregulační mechanismy. Proto by měl učitel dbát na častou změnu 

v podobě činností. Dítě při dlouhé činnosti neudrží pozornost a rychle se unaví. 

Představivost je další složkou poznávání. Děti již dovedou rozlišovat mezi skutečností 

a fantazií. Mezery, které mají děti ve vnímání pojmů jsou doplněné tzv. dětskou 

konfabulací, kdy si dítě pojem představuje smyšleně, ale domnívá se, že je pravdivý. 

К představám se děti v tomto období vracejí v četbě a ve hře. Postupně si uvědomují 

58 FONTANA, D. Psychologie ve Skolili praxi. Praha: Portál, 1997. s.87. ISBN 80-7178-063-4. 

59 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatku školní psychologie. In MERTIN. V.. GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 

Praha: Portál, 2003, s. 14. ISBN 80-7178-799-X. 

60 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie íáka základní školy. Praha: Karolinum. 2001. s. 31. ISBN 80-246-0181-8. 
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základní zákonitosti. Projevují se v kresbe postavy, která se snaží vyjádřit určitou 

činnost, drží nějaký předmět v ruce apod. 

Další důležitou částí poznávání je rozvoj paměti. Paměť je často využívána v „učení 

se". Psychologové paměť rozdělují na dva druhy, a to paměť dlouhodobou a 

krátkodobou. Krátkodobá paměť je dle Fontány využívána zejména ve vnímání každé 

informace. Při zpracovávání informace se dítě rozhoduje pro její uchopení do své 

paměti. Buď informaci zapomene nebo ji převede do paměti dlouhodobé. „Tento 

převod z krátkodobé paměti do dlouhodobé má zřejmě rozhodující význam pro učení. "6I 

Na počátku školní docházky má dítě snahu si vše zapamatovat doslovně. Převládá u dětí 

tzv. mechanická paměť. Škola „nutí" žáky učit se záměrně. Nesmí však dojít 

к takovému nátlaku, kdy dítě se vše učí mechanicky, je třeba vést к plánování učení, 

rozlišit, co je důležité a co ne. „Školní úspěšnost je jednoznačně vázána na učení, které 

se bez paměti neobejde. " 

Připravenost dětí přípravných tříd v oblasti kognitivních schopností je jedním 

z předpokladů pro další vzdělávání v 1. třídě. Dítě se však v tomto období nerozvíjí jen 

ve zmíněné oblasti, ale mělo by dosahovat i určitých schopností v oblastech 

emocionálních a sociálních. Dítě si v tomto období utváří svou představu o okolním 

světě, utváří si určité hodnoty a postoje a zároveň vztahy к ostatním lidem a 

spolužákům ve třídě. 

Z hlediska emocionálního a sociálního rozvoje je příprava dítěte na vstup do školy 

velice důležitá. Za emoční zralost dle Langmeiera a Krejčíkové považujeme „věku 
/•i 

přiměřenou kontrolu citů a impulsů ". Dítě by mělo být schopné v některých případech 

odložit splnění svých přání. Dle autorů totiž emoční zralost souvisí s mentální 

výkonností. Zajímavý je dle autorů pokus Zweiglův, při kterém se zjistilo, že dítě 

v tomto věku není schopné plnit několik rozkazů najednou, pokud rozkazy nemají 

přímý citový význam, tedy pokud nesplňují okamžité přání dítěte. Pokud však je rozkaz 

doplněn odměnou, dítě je schopné plnit i náročné úkoly. 

61 FONTANA. D. Psychologie ve školní praxi. Praha: Portál. 1997. s.156. ISBN 80-7178-063-4. 

62 VÁGNEROVÁ. M. Kognitivní a sociální psychologie žáka základní školy. Praha: Karolinum, 2001. s. 32. ISBN 80-246-0181-8. 

63 L.ANGMEIER, J., KREJČÍKOVÁ.D. Vývojová psychologie. Grada Publishing. 1998, s. 112. ISBN 80-7169-195-Х. 
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S emocionálním rozvojem souvisí dle Šulové i morálně-etický vývoj předškoláka. 

Psychologové dle autorky obecně rozdělují morálku do dvou pohledů. Tím prvním je 

stránka subjektivní, kdy každé dítě má vrozené své vnitřní zásady chování. Druhou 

stránkou je objektivní morálka, kdy postoje a chování jsou obecně hodnoceny kulturní 

skupinou, kde dítě vyrůstá. V zásadě si každé dítě osvojuje hodnoty nejprve od rodičů, 

později od učitelů, vrstevníků a celé společnosti obecně. Autorka uvádí Kohlbergova 

stádia. Ve věku 2 až 7 let se dítě ocitá nejprve v tzv. prekonvenční morálce, kdy dítě 

nemá dle autora opravdový smysl pro morálku a za správný čin považuje takový, který 

se mu vyplatí. Kolem sedmého roku se ,vsnaží dítě plnit požadavky starší generace "64. 

Piaget popisuje toto období spojené s tzv. heteronomní morálkou. Tato morálka ,je 

určována příkazy a zákazy jiných lidí, jež znamenají pro dítě autoritu "65. Kohlbergem 

je heteronomní morálka doplněna ještě o „tzv. naivní instrumentální hédonismus, kdy 

dítě nějak jedná, protože očekává následek - odměnu nebo trest, který také přichází od 

autority"66. 

Dítě má dle Šulové z emocionálního pohledu stále potřebu stability, jistoty, zázemí a 

bezpečí. Pocit naplněné jistoty, zejména ze strany rodičů, dává dítěti touhu poznávat 

okolní svět. 

V oblasti sociálního rozvoje se dítě setkává se základními sociálními vztahy, 

zejména se nachází ve vztahu ke svým rodičům - otci a matce. Dítě vnímá dle Šulové 

rodiče jako vzor či model chování. Mezi svými vrstevníky si pak osvojuje ,,schopnost 

spolupracovat, mít pochopení pro druhého, pomáhat slabším, vést druhé apod. "67 

64 FONTANA. D. Psychologie ve Školní praxi. Praha: Portál. 1997. s.235. ISBN 80-7178-063-4. 

65 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatku Školní psychologie. In MERTIN, V.. GILLERNOVÁ. I. Psychologie pro učitelky mateřské Školy. 

Praha: Portál, 2003, s. 16-17. ISBN 80-7178-799-X. 

66 ŠULOVÁ, L. Repetitorium vyhraných poznatků Školní psychologie. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ. I. Psychologie pro učitelky mateřské Školy. 
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Šulová vše shrnuje a uvádí pojem socializace dítěte. Rozděluje pojetí socializace 

dítěte do tří základních rovin:68 

• „sociální reaktivita - předškolní období nabízí dítěti odlišné vztahy nežli jen 

к matce nebo otci, tedy к vrstevníkům, prarodičům, sourozencům, opačnému 

pohlaví, šikovnějším, zdatnějším, cizím lidem aj.; 

• sociální kontrola - dítě přijímá určité normy chování; 

• osvojování sociálních rolí - děje uvnitř i vně rodiny, dítě pozoruje chování 

jednotlivých vztahů a následně vše uplatňuje mimo rodinu, např. se svými 

spolužáky. " 

Sociální a emocionální připravenost dětí závisí zejména na okolním prostředí dítěte. 

Dále se tímto tématem autorka zabývá v kapitole 4. 

Dítě by mělo být na školu připravené i z hlediska školní zátěže, která ho v budoucí 1. 

třídě čeká. Zátěží se v tomto případě dle Vágnerové myslí zátěž školní práce, tedy 

připravenost pracovní. Dítě by mělo být schopné pracovat dostatečně dlouho, nemělo 

by se příliš brzy unavit a mělo by se na práci dostatečně soustředit. O práci by mělo 

projevovat zájem a některé úkoly by mělo vypracovávat samostatně. Důležitou 

přípravou pro dítě je uvědomění si režimu školy během dne, uvědomení si důležitosti 

pravidelné školní docházky, plnění povinností a odpovědnosti za svou práci. Důležitá je 

dle Langmeiera a Krejčíkové schopnost dítěte pracovat ve skupině, kdy se u dítěte 

přepokládá schopnost sebeovládání a sebeřízení. Zmíněné požadavky však nesmí dle 

autorů „překročit hranice jejich přirozeného vývojového stavu "69. 

Poslední, avšak neméně důležitou složkou školní připravenosti dle Valentové, je 

složka somatická. V předškolním období dítěte nadále dochází ke zrychlenému růstu 

těla, který se zpomaluje kolem osmého roku. Obecně se předpokládá dokončení tzv. 

první strukturální přeměny. Dítě ztrácí tělesné tvary typické pro děti - větší hlava a trup 

a kratší končetiny. Dítě se tělesnou stavbou začíná více podobat dospělému. Šulová 

zdůrazňuje růst pohybové koordinace, kdy se pohyby stávají přesnějšími a účelnějšími. 

Dochází к rozvoji jemné motoriky, která je dána zejména osifikací - přeměnou 

68 ŠULOVÁ. L. Repetitorium vybraných poznatků školní psychologie. In MERTIN, V., GILLERNOVÁ. I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. 
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chrupavky v kost. Centrální nervová soustava dítěte ovlivňuje lateralizaci, rozvoj 

motorické a senzomotorické koordinace. Dítěti se v tomto věku zdokonalují jemné 

pohyby prstů, je manuálně více zručné a zdokonaluje se jeho vizuomotorická 

koordinace. 

Dítě by mělo být na školu pripravené v různých úrovních. Nejen, že by mělo 

dosahovat určitých kognitivních schopností, ale mělo by ovládat některé dovednosti pro 

budoucí práci v hodinách prvních tříd. Nemělo by se v jeho přípravě také zapomínat na 

emoční rozvoj, utváření si svých hodnot a budování vztahů s ostatními. To vše by měla 

zahrnovat jeho příprava na úspěšný vstup do 1. třídy s přihlédnutím na jeho individuální 

rozvoj. 

3 Problematika posuzování školní zralosti a připravenosti 

Následující kapitola zmiňuje některé způsoby zjišťování školní zralosti a 

připravenosti. Autorka považuje za důležité se zmínit o tzv. očekávaných výstupech 

daných RVP P V a upravených odborníky VÚP pro přípravné třídy. Tyto výstupy jsou 

také známkou toho, jaké schopnosti a dovednosti očekáváme od dětí, které na konci 

školního roku opouštějí přípravnou třídu. Autorka se dále zmíní o nápravě některých 

případných problémů objevujících se u dětí v přípravné či 1. třídě. 

Pro posuzování školní připravenosti existují dle Trpišovské postupy vycházející ze 

vztahu mezi dosažením tělesné formy dítěte a zároveň jeho psychickou zralostí. Existují 

různé způsoby zjišťování školní zralosti. Známá je dle autorky tzv. filipínská míra, kdy 

si dítě má pravou rukou sáhnout přes hlavu na levé ucho. Laigmeier a Krejčíková 

zmiňují Zellera. Dle jeho teorie na základě filipínské míry lze rozlišit dítě předškolní, 

přechodný typ a dítě školní. Dalším způsobem zjišťování školní zralosti bývá tzv. 

růstový věk, jenž se počítá jako poměr výšky ke hmotnosti. Posuzování výšky a 

hmotnosti je však dle Langmeiera a Krejčíkové „nejčastějším, však nejméně průkazným 

ukazatelem".70 Dle autorů se výrazně nepotvrdily výzkumy zjišťováním školní zralosti 

jen na základě somatických znaků. Měla by se spíše brát v úvahu celková tělesná 

70 LANGMEIER. J„ KREJČ ÍKOVÁ.D. Vývojová psychologie. Grada Publishing. 1998, s. 109. ISBN 80-7169-195-Х. 
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konstrukce dítěte. „Slabší děti by mohly mít pocit méněcennosti a později by se mohly 
' i71 

stát terčem posměchu druhých. " 

Dle Valentové, někdy existuje problém v prvních třídách, kdy je zřejmá značná 

rozdílnost tzv. biologického věku kalendářně stejně starých dětí. Věková rozdílnost není 

jen v prvních ročnících, ale i v přípravných třídách. Zde se setkáváme s dětmi, které 

jsou pětileté, šestileté i sedmileté. Může nastat dle autorky situace, kde děvčata mohou 

dospívat i o půl roku dříve než chlapci. 

Jak je již zmíněno dříve, tradiční pojetí školy klade prostřednictvím svých učitelů 

podmínky přijetí dítěte do prvního ročníku. I dnes se ve většině případů při zápisu do 1. 

třídy setkáváme s podmínkami zjišťujícími školní zralost. Často to bývají testy 

vytvořené na základě tzv. Orientačního testu školní zralosti,12 který vznikl modifikací 

testu A. Kerna. V roce 1964 tento test vytvořil J. Jirásek. Test lze použít i při zjišťování 

školní zralosti v přípravných třídách ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 

poradnou nebo školním psychologem. Výhodou tohoto testu je časová nenáročnost, ale 

je třeba si uvědomit, že význam testuje především orientační. Dítě se při zápisu do 1. 

třídy nachází v nejrůznějších situacích. Je na něj vyvinut veliký tlak ze strany rodičů i 

učitelů, proto některé výsledky testu mohou být zkreslující. Pokud se mu úkoly pří 

zápisu do 1. třídy nepovedly zrovna v určený den nejlépe, nemusí to znamenat konečný 

závěr, že dítě je na školu nezralé. Jirásek ve svém testu uvažuje nejen nad „zráním" 

dítěte, ale uvědomuje si i působení rodiny a vlivu výchovných metod mateřských škol. 

Test školní zralosti obsahuje tri úlohy. Kresba lidské postavy vychází především 

z rozumové úrovně dítěte a jeho výtvarného projevu. Dalšími úkoly jsou napodobení 

psaného písma - většinou tří slabik, které nic neznamenají a kopírování určitého počtu 

teček s daným rozmístěním. Oba úkoly zjišťují tzv. percepční zralost a vizuálně-

motorickou koordinaci při napodobování předlohy. Za nevýhodu testu se často 

považovalo zanedbání verbálního projevu dítěte a jednostrannost v přístupu к dětské 

psychice. Proto sám autor doporučoval doplnit test nejdříve rozhovorem. Později autor 

test doplnil o Orientační test verbálního myšlení. V tomto testu se dítě setkává s dvaceti 

úkoly verbálního myšlení. Zjišťuje se schopnost verbální komunikace dítěte. To, jestli je 

71 LANGMEIER. J., K.RĽJČÍKOVÁ.D. Vývojová psychologie. Grada Publishing. 1998. s. 109. ISBN 80-7169-195-Х. 

72 TRPIŠOVSKÁ. D. Vývojová psychologie. Pedf. Ústi n. Labem. 1998, s. 39. ISBN 80-7044-207-7. 
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schopné rozumět sdělením učitele a navázat vhodný komunikační způsob adekvátní 

jeho věku a vyspělosti. 

Některé testy školní zralosti jsou zaměřené na odhalení možných poruch dovedností 

a schopností dítěte. Jedním testem, který by měl umožnit včasné odhalení případných 

poruch čtení a psaní je např. Test rizika poruch čtení a psaní pro ranné školáky 

vytvořený Švancarovou a Kuchařskou. Test vedle včasného záchytu problémů také 

nabízí trénink oslabených oblastí. Je vhodné ho použít na konci docházky mateřské 

školy, kdy je mohou zároveň využívat pracovníci pedagogicko-psychologických 

poraden. Zároveň lze použít těsně po nástupu do 1. třídy v září nebo ještě v průběhu 

prvního pololetí prvního ročníku. Lze ho také používat v přípravných třídách, zaměřuje 

se však jen na určitou oblast sledování dětí - část sluchovou, zrakovou, artikulační, 

jemnou motoriku a tvoření rýmu. Je třeba ho doplňovat i o další způsoby sledování dětí 

v průběhu roku, pokud učitel chce získat celkové hodnocení dítěte. 

Učitelé přípravných tříd si mohou vést tzv. Záznamový arch pro sledování a 

hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě základní školy74 Smolíková 

vysvětluje, že tento arch umožňuje učiteli sledovat deset základních dovedností, které 

jsou formulovány do podoby očekávaných výstupů. Očekávané výstupy jsou 

zformulované v RVP PV jako předpokládané výsledky, které jsou považované za 

dosažitelné. „Nejedná se o výčet jednotlivých schopností, poznatků, dovedností 

kognitivních i praktických, postojů a hodnot, ale o jejich vzájemné propojení, o jejich 

jednoduché soubory dítětem prakticky využitelné. "75 Jsou formulovány po dobu, kdy 

dítě opouští předškolní výchovu. Výstupy nejsou povinné pro učitele, aby je s dětmi 

zkoušel či trénovat, jsou to výstupy orientační. Každé dítě je naplňuje dle svých 

možností a dispozic. Učitel by měl sledovat proces vývoje jednotlivých výstupů v rámci 

celé třídy a jednotlivých dětí. RVP PV charakterizuje očekávané výstupy jako to, „co 

dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže "76. 

73 ŠVANCAROVÁ, D.. KUCHAŘSKÁ, A. Test rizika poruch čteni a psaní pro rané Školáky. Praha: Sciencia. 2001, s. 5. ISBN 80-7183-221-9. 

74 SMOLÍKOVÁ, K. Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítétem v přípravné třídě základní Školy. [2009-01/10]. Dostupný z WWW: 

http://www.rvp.cz/clanek/727/1555. 

75 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdélávání. Praha: VÚP, 2004, s.13. [cit. 2009-02-10]. Dostupný také z WWW: 

http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf. 

76 Rámcový vzdélávaci program pro předškolní vzdéláváni. Praha: VÚP, 2004, s.14. [cit. 2009-02-10]. Dostupný také z WWW: 

http://www.rvp.cz/soubor/RVP_PV-2004.pdf. 
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Každé čtvrtletí učitel přípravné třídy hodnotí očekávané výstupy v záznamovém 
77 

archu dětí dle uvedené škály hodnocení: 

1. dosud nezvládá (má vážnější obtíže); 

2. zvládá s vynaložením maximálního úsilí; 

3.přetrvávají problémy (občasné, dílčí); 

4. zvládá spolehlivě, bezpečně; 

N není hodnoceno, neprojevuje se. 

Jak uvádí Smolíková, učitel by nejprve měl při hodnocení dítěte provést vstupní 

diagnostiku pro zmapování individuálních potřeb v počátku přípravné třídy. Dále by 

měl učitel sledovat rozvoj dítěte dlouhodobě a tvořit tzv. průběžnou diagnostiku. 

Jednotlivé výstupy dítěte v závěru roku zpětně zhodnotit tzv. diagnostikou výstupní. 

V tomto případě je zde daný prostor na závěrečné poznámky a vhodná nápravná 

pedagogická opatření i případně pro učitele prvních tříd, kam děti budou nastupovat. 

Opatření učitel může následně zhodnotit a konzultovat s rodiči či odporníky poraden 

к individuálnímu přístupu к jednotlivým dětem. Školský zákon č. 561/2004 Sb. 

stanovuje, že učitel by na konci přípravné třídy měl vypracovat „zprávu o průběhu 

předškolní přípravy dítěte vdaném školním roce"78. Zpráva by měla obsahovat 

„vyjádření o dosažené úrovni hlavních cílů vzdělávání ve struktuře vymezené RVP PV, 

specifikaci vzdělávacích potřeb, schopností, nadání a zájmů dítěte, a je-li potřeba, 

doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu pro vzdělání dítěte v dalším 

období a další doporučení pro vzdělávání dítěte"79. Tato zpráva se na konci školního 

roku předává rodičům dítěte a škole, kam žák nastupuje do 1. třídy. 

V dnešní době učitelé přípravných tříd a následně i prvních tříd základních škol stále 

více využívají odbornosti pracovníků pedagogicko-psychologických poraden či 

školních psychologů. Děti přípravných tříd jsou často posílány na vyšetření do poraden 

77 SMOLÍKOVÁ, K. Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě základní Školy. [2009-01/10]. Dostupný z WWW: 

http://www.rvp.ez/e lanek/72 7/1555. 

78 Zákon č. 48 2005 Sb., o základním vzděláváni a některých náleiitostech plněni povinné Školní docházky. § 7. [cit. 2009/03/20] Dostupný také 

z WWW: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb01 l_05.pdf. 

78 Zákon č. 48 2005 Sb., o základním vzděláváni a některých náleiitostech plněni povinně školní docházky. § 7. [cit. 2009/03/20] Dostupný také 

z WWW: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb01 l_05.pdf. 

82 Zákon č. 48 2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náleiitostech plněni povinné Školní docházky. § 7. [cit 2009/03/20] Dostupný také 

z WWW: http://www.msmt.cz/uploads/soubory/sb01 l_05.pdf. 
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za účelem konzultace rodičů a odborníků o aktuálním stavu případných specifických 

poruch učení (SPU) či chování. Během školního roku v přípravné třídě probíhají 

návštěvy odborníka z pedagogicko-psychologické poradny a následné konzultace také 

s učitelem o zvolení vhodných metod učení dětí. Dle vyhlášky č.48/2005 Sb. „ ředitel 

školy určí učitele, nejlépe speciálního pedagoga, který na základě vyšetření dítěte v 

pedagogicko-psychologické poradně vypracuje individuální vzdělávací plán" (dále 

IVP). „Při jeho vypracování učitel postupuje obdobně jako při zpracování IVP pro děti 

se zdravotním postižením. "80 

Diagnostika SPU je dlouhodobým posuzováním problému dítěte. Pokud dítě má 

problémy např. s rozlišováním detailů na obrázku nebo není schopné rozlišit některé 

zvuky a jejich problémy přetrvávají do druhého a třetího ročníku, diagnostikují se tyto 

problémy u některých těchto dětí jako již zmíněné specifické poruchy učení. Někdy je 

ale velice těžké rozpoznat příčinu právě těchto obtíží. 

Valentová však tvrdí že: „Při zjišťování školní připravenosti však nelze jednoznačně 

- podle mého názoru - považovat nezralost percepce za „signál" možných specifických 

poruch učení. "81 

Každoročně učitelé posuzují děti při zápisu do prvních tříd. Ve většině případů se 

setkávají s dětmi, které dříve neznali. Dle Mertina by učitel při zápisu do 1. třídy měl 

brát v úvahu různé okolnosti, které zralost a připravenost dětí ovlivňují. Jednou 

z okolností je nepochybně rodinné prostředí a původ každého dítěte se specifickými 

životními hodnotami. U dětí z nižších sociálních vrstev a minoritních etnik není hodnota 

školního vzdělání často vysoká. Proto se dle Valentové na dítě nemůže nahlížet jen 

z hlediska jeho zralosti, ale i z hlediska prostředí, ve kterém vyrůstalo. Valentová 

popisuje, že: „ Učení zvláště v počátečních ročnících je třeba vidět v kontextu sociálních 

souvislostí. "82 Stává se tedy, že se dítě učiteli na počátku školní docházky zdá nezralé, 

ale příčina zdánlivé nezralosti nemusí být vývojová vada, ale může to být nepodnětné 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. 

81 VALENTOVÁ. L. Vstup dítíte od íkoly z hlediska školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 225. ISBN 80-7178-022-7. 

82 VALENTOVÁ, L. Vstup dítéte od školy z hlediska školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ. Z.. PUPALA. B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál. 2001, s. 223. ISBN 80-7178-022-7. 
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Konečnou úlohu v rozhodování, jestli dítě absolvuje 1. třídu bez odkladu či s 

odkladem školní docházky, jestli bude či nebude navštěvovat přípravnou třídu, mají 

v dnešní době zejména rodiče. Ti posuzují, jestli je jejich dítě dostatečně zralé na vstup 

do 1. třídy jako první. Je důležité, aby jim učitel při zápisu do 1. třídy vše důsledně 

vysvětlil a nabídl vhodná řešení přizpůsobená potřebám dítěte. 

3.1 Obsah vzdělávání přípravných tříd dle RVP PV 

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je součástí školního vzdělávacího 

programu jednotlivých základních škol. Učitelé přípravných tříd ho vytvářejí dle RVP 

PV. Dnes je RVP PV upraven dle odborníků VÚP, kteří ho přizpůsobili jednotlivým 

požadavkům dětí přípravných tříd. Košťálová tvrdí, že „učitelé se v přípravné třídě 

snaží učit „jinak"83. Do přípravné třídy přicházejí s určitou představou výuky danou 

dnes RVP PV, ale v průběhu roku se pochopitelně snaží vše přizpůsobovat zvláštnostem 

svých žáků. „ Ustupují ze svých představ o důležitosti té či jiné poučky a snaží se najít 

styčné body mezi zkušeností žáků a tím, co jim mohou jako učitelé nabídnout. "84 Obsah 

vzdělávání je rozpracován do následujících okruhů učiva:85 

• „ vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků; 

• rozumová výchova (rozdělena na oblast jazykovou a komunikativní, oblast 

matematických představ a oblast poznání); 

9 hudební výchova; 

• výtvarná výchova; 

• pracovní výchova; 

• tělesná výchova. " 

83 KOŠŤÁLOVÁ. H. Tandem spolupráce učitele a romského pedagogického asistenta. Kritické listy 10, Ročník 2001. [cit 2009-05-05]. Dostupný 

také z WWW: http://www.kritickemysleni.cz/'klisty.php?co=klistylO_tandem. 

84 KOŠŤÁLOVÁ, H. Tandem spolupráce učitele a romského pedagogického asistenta. Kritické listy 10, Ročník 2001. [cit. 2009-05-05]. Dostupný 

také z WWW: http://www.kritickemysteni.cz/klisty.php?co=klistylO_tandem. 

85 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s.3. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.vuppraha.cz/soubory/pripravna_trida.pdf. 
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Učivo je často dle odborníků v hodinách propojeno. Zejména se prolíná jazyková a 

hudební výchova s vytvářením kulturně sociálních návyků. Vše si děti osvojují 

postupně během celého roku v přípravné třídě. Hlavní oblastí rozvoje dětí je, jak bylo 

již v práci zmíněno, nepochybně rozvoj jazykové a komunikativní schopnosti. Děti si 

prohlubují slovní zásobu a rozšiřují si správnou gramatickou stavbu jazyka. 

Komunikační dovednosti jsou brány jako základ dorozumění a předpoklad pro další 

získávání vědomostí. S oblastí jazykovou je spojen rozvoj vyjadřování, paměti a 

myšlení. Děti se seznamují s literaturou pro děti, učí se nové říkanky a básničky, později 

si osvojují dramatizaci. Odborníci doporučují klást důraz na jazykovou výchovu 

v průběhu celého dne. Důležité je děti motivovat a kladně hodnotit jejich výkon. 

V oblasti matematických představ odborníci považují za cíl rozvíjet u dětí logické 

myšlení, přesné vyjadřování, prostorovou představivost a orientaci v prostoru. Děti si 

vytváří prvotní představy o čísle. V oblasti rozvoje poznání je důležité seznamovat děti 

se základními poznatky o životě ve společnosti a o přírodě v jejich nejbližším okolí. 

Hudební výchova by měla být zaměřena na povzbuzování muzikálnosti dětí, rytmizaci a 

tanec. Děti si mohou nacvičovat jednoduché písně a tance. Ve výtvarné výchově 

odborníci považují za důležité prohlubovat dovednost práce s tužkou, rozvoje 

smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a grafomotoriky. 

Na konci přípravné třídy by dítě mělo zvládnout následující očekávané výstupy 

v jednotlivých oblastech: 

86 

Sebeobsluha a motorika 

• samostatně používá toaletu, myje si ruce, čistí si zuby, češe atd.; 

• samostatně se obléká, uklízí si oblečení; 

• samostatně jí, postupně používá nůž, vidličku; 

• udržuje kolem sebe pořádek a čistotu; dovede po sobě uklízet; 

• dobře chodí po schodech nahoru a dolů, při chůzi nenaráží do ostatních; 

• hraje si s drobnými předměty, s velkými kostkami, dovede stavět ze stavebnice; 

• umí zaujmout různé pozice, udržuje rovnováhu; 
86 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s.11-12. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z 

WWW: http://www.vuppraha.cz/soubory'pripravna_trida.pdf. 
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• kontroluje své tělo, pohybuje se v prostoru podle daných pokynů; 

• zúčastňuje se různých pohybových her; 

• udrží rytmus; 
OH 

Sociální dovednosti 

• dovede jednat s ostatními, zná a používá jména spolužáků i dospělých; 

• navazuje a udržuje přátelství; 

• dovede požádat o pomoc dospělé, kamarády; 

• přijímá zodpovědnost za své činy; 

• dovede se orientovat na známých místech i bez dozoru; 

• dovede se přemísťovat ve známém prostředí; 

• uznává autoritu dospělého, projevuje к němu pozitivní vztah; 

• zachovává běžná pravidla společenského chování: zdraví při příchodu, odchodu, 

poděkuje, omluví se; 

• dodržuje soužití se skupinou vybranou i libovolnou; 

• dovede se soustředit, nevyrušuje ostatní z činnosti; 

Jazyk a komunikace88 

• dovede poslouchat a klást jednoduché otázky; 

• naslouchá celému příběhu během vyprávění; 

• vypravuje o svých zkušenostech, událostech v logické návaznosti; 

• dovede reagovat na pokyny; 

• aktivně se zapojuje do společné konverzace; 

• má schopnost komunikovat v různých prostředích a při komunikaci bývá 

ostatními pochopeno; 

87 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí. S.U. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

http ://www.vuppra ha.cz/soubo ry/pripravnajrida.pdf. 

88 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s. 12. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.vuppraha.cz/soubory/pripravna_trida.pdf. 
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• umí zacházet s knihou; 

• dotazuje se na pojmenování písmen; 

• napodobuje psaní, napíše své jméno nebo iniciály; 

• umí používat aktivně základní slovní zásobu; 

• chápe obsah čteného, dovede reprodukovat; 

• memoruje básničky, říkanky, přísloví; 

• dovede pojmenovat pohádku, dramatizovat ji; 

Matematické, časové a prostorové představy89 

• vnímá a poznává časové vztahy (začátek, prostředek, konec, první, poslední, 

nyní, před, potom, včera, dnes, zítra, rychle, pomalu, částečně dny v týdnu a 

roční období); 

• vnímá a poznává kvantitativní vztahy (hodně, málo, víc než, stejně, více, méně, 

všechno, nic, stejný, jiný, tolik jako, několik, plný, prázdný); 

• vnímá a poznává prostorové vztahy (uvnitř, vně, nahoře, dole, před, za, nad, 

pod, tady, tam, první, poslední, vedle, blízko, daleko, na jedné straně, vpravo, 

vlevo - řadí předměty na základě podobnosti či odlišnosti, podle určitých 

vlastností); 

• poznává a rozlišuje geometrické tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník; 

• umí počítat předměty v daném souboru, tvoří konkrétní soubory s daným 

počtem prvků; 

• používá číselné řady 1-5 pro počítání předmětů; 

Hudební projev90 

• zpívá písničku s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpívá ve skupině podle 

pokynů; 

• vytleskává rytmus a vyjadřuje daný rytmus různými pohyby; 

89 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s.12. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.vuppraha.cz/soubory/pripravna_trida.pdf. 

90 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s. 13. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

littp://www.vuppraha.czsoubory'pripravna_trida.pdf. 
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• doprovází zpívané písně na jednoduchý hudební nástroj s důrazem na rytmus; 

• naslouchá částem hudebních skladeb, vyjadřuje pocity a dojmy z poslechu; 

• umí zatančit jednoduché tanečky s důrazem na ladnost a přesnost pohybu; 

Výtvarný projev91 

• poznává barvy; 

• ovládá a používá základní techniky výtvarného projevu; 

• dovede vybarvovat obrázek; 

• dovede obkreslovat; 

• dovede vystřihovat základní obrazce; 

• modeluje i maluje podle předlohy i vlastních představ; 

• na obrázcích, které kreslí, jsou rozpoznatelní lidé či předměty. 

Na dítě je tedy nahlíženo z několika pohledů. Hlavní posudek si o svém dítěti utváří 

rodiče, další učitel a následně odporník poradny. Všichni by společně měli hledat to, co 

je pro dítě tím nejlepším východiskem. 

Pokud však dovednosti ve většině zmíněných úkolů dítě ještě před vstupem do 

povinné školní docházky neovládá, ve většině případů je rodičům doporučen odklad 

školní docházky. O formách nápravy nezralosti a o dětech na školu nezralých se má 

čtenář možnost dočíst v následující kapitole. 

3.2 Nezralost dětí a otázka vhodné nápravy 

Na základě doporučení učitele některé děti absolvují vyšetření v pedagogicko-

psychologické poradně a mohou být následně považované jako zatím na školu nezralé. 

„ Vývoj dětí se střídá v určitých fázích, jednou je to fáze vývoje zcela plynulá, jindy jde o 
o <<92 • r • v 

tzv. období vývojových skoků" , jak uvádějí Svancarová a Kuchařská. Někdy jsou tedy 

schopnosti dětí vyvinuté nerovnoměrně. Dítě je v některých schopnostech nezralé a více 
91 Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí, s. 13. [cit. 2009-05-15]. Dostupný z WWW: 

http://www.vuppraha.cz/soubory/pripravna_trida.pdf. 

92 SVANCAROVÁ. D.. KUCHAŘSKÁ. A. Test rizika poruch čtení a psaní pro rané Školáky. Praha: Sciencia. 2001, s. 8. ISBN 80-7183-221-9. 
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či méně zaostává za ostatními. Na činnosti, které jiným dětem nedělají nejmenší 

problémy, musí toto dítě vynaložit daleko větší snahu a energii. Pokud se odloží jeho 

nástup školní docházky, jeho vývoj se ve většině případů vyrovnává a jeho nástup do 

školy je úspěšný. 

Některé vrozené vady jsou nenapravitelné a příčinou nezralosti dětí je převážně 

poškození CNS. Za dítě nedostatečně připravené (nezralé na školu) se dle výsledků 

výzkumů Valentové a s porovnáním statistických údajů z průzkumu Institutu 

pedagogicko-psychologického poradenství ČR (IPPP ČR) považuje dítě výrazně 

retardované, které je úplně nezralé a nepřipravené pro vstup do základní školy. Také 

dítětem, které nevyhovuje podmínkám základního vzdělávání, je dítě s mírně 

podprůměrně rozvinutými dispozicemi. Takové dítě má dle Valentové celkové 

pomalé dozrávání a s celkově nižší stupeň rozvoje zvláště v poznávací-kognitivní 

oblasti. 

Nezralé jsou dle autorky také děti tzv. klasicky nezralé. U těchto dětí neproběhla 

tzv. „kvalitativní vývojová změna funkčních i morfologických charakteristik 

relevantních pro školu"93. Dle autorky je hlavním problémem nízký věk u některých 

dětí, zvláště u chlapců, kteří jsou narozeni v červnu až srpnu. Některé děti mohou mít 

tedy „pomalejší" začátek. Nejsou zvyklé se plně soustředit na daný úkol, pomaleji si 

mohou zvykat na školní prostředí a kolektiv. Je proto nezbytné se na počátku 1. třídy 

těmto dětem více věnovat jak ze strany pedagoga tak rodičů. 

Podle zmíněného výzkumu se dle autorky nejčastěji setkáváme s dětmi s tzv. 

nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí. Nevyrovnanost se může 

objevit v oblasti kognitivní, emocionální i pracovní a tělesné. Autorka se zabývá 

otázkou jestli jsme jako pedagogové schopni odhadnout, do jaké míry jsou 

nevyrovnanosti dítěte jen přechodné a do jaké míry jsou charakteristické pro osobnost 

dítěte. 

93 VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte od Školy z hlediska Školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 222. ISBN 80-7178-022-7. 
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Dle odborníků z pedagogicko-psychologické poradny mohou být příčiny nezralosti 

následující:94 

• „ nedostatek v somatickém vývoji dítěte a jeho zdravotním stavu; 

• opožděný mentální vývoj dítěte, jeho snížený intelekt; 

• nerovnoměrný vývoj dítěte a oslabení dílčích schopností (sluchového a 

zrakového rozlišování pro čtení a psaní, vliv mozkových dysfunkcí); 

• neurotičnost dítěte; 

• zanedbanost výchovného prostředí. " 

Které děti patří tedy do skupiny ohrožených - rizikových dětí je otázkou pro 

odborníky. S pojmem nezralosti tedy souvisí i pojem rizikového dítěte, kterým se 

zabývá v odborné literatuře např. Zelinková u označení Jedince nebo skupiny dětí, 

které se jakkoli potýkají s určitým selháním ve škole"95. Toto pojmenování „nezralého 

dítěte" nelze ovšem chápat jako handicap, ale jako předpoklad к vypracování 

individuálního programu pro dítě, kterému tak pomůžeme jednotlivé problémy 

odstranit. 

Valentová se zabývá otázkou, zda je vůbec možné vyrovnání vývojového opoždění u 

dětí ještě před vstupem do základní školy. V dnešní době se ve většině případů řeší 

nezralost dítěte konzultací s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny. Rodičům 

dítěte na základě vyšetření je doporučen odklad školní docházky, závěrečné rozhodnutí, 

jak je již zmíněno výše, je jen na nich. Postup pomoci dítěti je pomocí pedagogické a 

psychologické intervence ve prospěch dítěte. Jedním z postupů, jak vyrovnat některé 

nedostatky ve vývoji dětí, je umožnit dětem navštěvovat přípravnou třídu. Postupy a 

metody učitelů přípravných tříd mají za cíl odstranit či zmírnit vývojové odchylky 

dítěte. Při posuzování a určování nápravy je třeba dbát na konkrétní dosavadní život 

dítěte. Valentová: „ Musíme brát v úvahu nejen jeho osobní dispozice, ale i 

sociokulturníprostředí, kde dítě vyrůst a pojetí výuky v první třídě dané školy. "9б 

94 Školní zralost - zralost pro vstup Jo Školy, [online]. Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, [cit. 2008-12-12]. Dostupný z WWW: 

http://www.kppp.cz/co-vas-zajima/skolni-zralost.html. 

95 ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. Praha: Portál, 2001, s.l 12. ISBN 80-7178-544-X. 

96 VALENTOVÁ, L. Vstup dítěte od Školy z hlediska Školní připravenosti. In KOLLÁRIKOVÁ, Z„ PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. 

Praha: Portál, 2001, s. 228. ISBN 80-7178-022-7. 
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Při nápravě nezralosti dětí je třeba zjistit, jaký program má škola, do které se žák 

hlásí, aby vyhovoval jeho individuálním potřebám. Tradiční institucionální pedagogická 

opatření jsou např. individuální program pro dítě v rámci mateřské školy nebo 

zařazení dítěte do speciální mateřské školy, např. pro děti s vadami řeči či mentálním 

opožděním. Další možností, jak předejít následnému neúspěchu ve škole, je zařazení 

dítěte do přípravných ročníků na základních školách. Dle Vyhlášky § 47 č. 561/2004 

Sb., školského zákona, „o zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy rozhoduje 

ředitel školy na žádost zákonného zástupce a na základě písemného doporučení 

školského poradenského vyšetření. V roce 2008 novela zákona upřesňuje, že vyjádření 
Q7 

předkládá zákonný zástupce dítěte jako přílohu к žádosti." 

Na některých školách se uskutečňují určitá setkání pro děti z jiných etnik a dětí 

z málo podnětného prostředí. Realizují se v průběhu školního roku v rámci ZŠ nebo 

PPP (pražská pedagogická poradna). 

Stále nejčastější variantou intervence je odklad školní docházky o jeden rok. 

V přípravných třídách se tedy vedle sociokulturně znevýhodněných dětí učí i děti 

s odkladem školní docházky. V posledních třech letech 2007 až 2009 je to zhruba 22% 

dětí, které přišly к zápisu do 1. třídy, ale v září nenastoupily z důvodu odkladu školní 

docházky. „Pro školní rok 2009/2010 se dostavilo к zápisu celkem 114 143 dětí běžných 

základních škol. Žádost o odklad povinné školní docházky byla podána v 16 849 

případech.98 

Učitel přípravné třídy má mnoho možností, jak s dětmi pracovat. Vše je na jeho 

vhodném uvážení, co je vhodné pro konkrétní problém jednotlivého dítěte. Jednotlivé 

činnosti nápravy problémů také uvádí pedagogicko-psychologické poradny, jako 

doporučení pro práci dětmi." Tato doporučení nemusí platit jen pro učitele přípravných 

tříd, ale i rodiče, kteří mají zájem s dětmi pracovat. Stejně tak pro učitele prvních tříd, 

kteří vidí u svých dětí nějaké nedostatky. 

97 Zákon č. 561 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vySSím odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon). § 47. [cit. 2009/03/20] Dostupný 

také z WWW: http://aplikace.msmt.cz/Predpisyl/sbl90-04.pdf. 

98 Příloha 4. Tiskový materiál zápis děli do I. ročníků ZŠ pro Školní rok 2009 2010. [cit. 2009-06-28]. Dostupný z WWW: 

http://www.uiv.cZ/clanek/l 10/1627. 

99 Školní zralost - zralost pro vstup do íio/y.[online] Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, [cit. 2008-12-12]. Dostupný z WWW: 

http ://www.kppp.cz'co-vas-zajima/skolni-zralost. html. 
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Při nápravě zrakového vnímání, konkrétně zrakové diferenciace, lze s dětmi např. 

rozlišovat nebo vyhledávat dva stejné předměty, odlišovat rozdílné věci či obrázky a 

hledat předmět, který mezi ostatní nepatří podle barev a tvaru. 

V prostorové orientaci se učitel může s dětmi věnovat vyhledávání věcí s pojmy 

dole/nahoře, vzadu/vpředu/uprostřed. Dále vyhledávat a určovat místa věcí v místnosti a 

určovat změny jejich postavení v prostoru. Děti mohou pracovat s obrázkovým 

bludištěm, trénovat pravolevou orientaci, popisovat cestu do obchodu, do parku a do 

školy. Zajímavou činností může být skládání a rozkládání obrázků z rozstříhaných částí 

nebo stavět stavebnice či kostky, puzzle a mozaiky. 

Při nápravě sluchového vnímání, konkrétně sluchové diferenciace, může učitel s 

dětmi např. rozlišovat zvuky. Hrát hry typu Kimova hra kdy děti musí rozeznat zvuk 

různých předmětů. Děti mohou poznávat hudební nástroje a přírodní zvuky. Dále 

napodobovat rytmus vytleskáváním říkanek a básniček. Při sluchové orientaci by měl 

učitel s dětmi trénovat např. hledání schovaného budíku dle zvuku, hádání, co zvuk 

vydává. Hrát hry na slepou bábu aj. Při sluchové analýze by dítě mělo provádět činnosti 

na poznávání hlásek na začátku a konci slova, hrát hry typu - slovní fotbal, vymýšlet 

slova na nějakou hlásku a slabiku. 

Náprava vadného držení tužky se provádí nejlépe kreslením, u kterého se dodržují 

určité zásady. Je třeba provádět nácviky v duševní pohodě, ne jako úkol, kde musí dítě 

obstát. Střídat různé psací materiály a velký papír. Uvolňovat ruku od ramene přes 

předloktí až po zápěstí. Děti mohou kreslit pohádky a příběhy. Před psaním je třeba 

rozcvičit ruce - např. kroužit zápěstím, pěstičkami, protřepat ruce apod. 

Utváření početních představ bývá zejména formou her. Děti mohou číst čísla 

tramvají, čísla ulic, hrát domino, člověče nezlob se apod. Při procvičování paměti je 

vhodné s dětmi recitovat básničky, zpívat písničky nebo hrát pexeso. 

Výše uvedené aktivity mohou být jedny z činností, které učitel může využít ve výuce 

dětí v přípravné třídě. Vše pochopitelně s ohledem na jejich individuální potřeby. 

Podpora rodiny je při nápravě dětí velice důležitá. O tom, jak přípravu ovlivňuje rodina 

a následně škola se má možnost čtenář dočíst v následující kapitole. 
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4 Vliv rodiny na připravenost dětí přípravných tříd 

„Každé dítě vyrůstá v určitém prostředí a vlastnosti tohoto prostředí jeho vývoj 

nějakým způsobem ovlivňují. Využití a rozvoj předpokladů závisí na podnětnosti 

prostředí, především rodinného, a později i přístupu školy a učitele. "10° 

V rodině probíhá tzv. „primární socializace"101, kdy se dítě od narození setkává 

s prostředím rodiny. Tím, jak rodina podporuje dítě v jeho rozvoji, dítě si následně 
1П9 

vytváří nákladní vzorec sociokulturního chování a myšlení" . Rozvíjí si postoj 

к sobe samému, к druhým lidem, ale i к věcem a úkolům. Následně v tzv. „socializaci 

sekundární"103, kdy nastupuje do světa dítěte i škola, si s sebou dítě přináší do prostředí 

třídy jak pozitivní tak i negativní zkušenosti a zvyky své rodiny. „Dítě zvnitřňuje klima 

rodinného soužití, rodinné nároky a požadavky, rodinnou morálku, rodinné zájmy a cíle 

a styl rodinného soužití. "104 Helus uvádí pojem tzv. funkční rodiny, která poskytuje 

dítěti nejen prostředí vlastní realizace, ale napomáhá dítěti nalézt pozitivní vztah ke 

škole a vzdělávání. Často se však dle autora stává, že funkčnost rodiny je narušena. Pro 

učitele přípravné třídy je důležité si uvědomit, že nevhodné chování či nedostatečné 

znalosti nemusí být vždy na straně dítěte, ale že často rozhodující roli hrají nedostatky 

v žákově rodinném prostředí. Helus uvádí, že často nestačí se ve výchově dětí věnovat 

jen žákovi, ale i rodičům. 

Helus upozorňuje na základní činitelé ovlivňující vývoj dítěte. Prvním z nich je tzv. 

socioekonomický status rodiny"105, který je dán povoláním rodičů, výší jejich přijmu a 

vzděláním. Autor však vysvětluje, že i dítě, jehož rodiče mají např. základní vzdělání a 

nemají vysoký příjem, by mělo mít šanci dosáhnout vzdělání vyššího. Dalším činitelem 

je „výchovný styl rodičů (autoritářský, povolující či styl opřený o autoritu)"'06. 

Autoritářský styl se vyznačuje především vysokými požadavky ze strany rodičů na 

poslušnost dítěte. Rodiče s dítětem málo komunikují a neúspěch dítěte řeší trestem. 

V případě povolujícího stylu rodiče dávají dítěti maximální volnost. Styl - opřený o 

100 VÁGNEROVÁ, M. Kognitivní a sociální psychologie iáka základní Školy. Praha: Karolinum. 2001, s. 17. ISBN 80-246-0181-82001. 

101 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007, s. 135. ISBN 978-80-247-1168-3. 

102 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007, s. 135. ISBN 978-80-247-1168-3. 

103 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007. s. 135. ISBN 978-80-247-1168-3. 

104 HELUS, Z. Sociálni psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007, s. 135. ISBN 978-80-247-1168-3. 

105 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007, s. 167. ISBN 978-80-247-1168-3. 

106 HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007. s. 169. ISBN 978-80-247-1168-3. 
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autoritu se vyznačuje jasnými stanoveními, co je správné a со ne. Rodiče s dětmi 

komunikují a dbají na porozumění případných problémů. Posledním činitelem, který 

ovlivňuje výchovu a vzdělání nejen předškolních dětí, je tzv. „struktura rodiny"107, to 

jestli dítě pochází z úplné či neúplné rodiny. 

Někdy se učitel dle Mertina dostává do situace, kdy řeší hodnotový rozpor mezi 

vzděláním vůbec a postojem rodiny ke vzdělání. Naše společnost některé rodinné 

prostředí považuje za málo podnětné. Nedostatek rodinné péče může vývoj některých 

schopností a dovedností u dítěte zpomalit, proto tedy mluvíme od dětech sociálně 

znevýhodněných. Otázkou je, do jaké míry lze posuzovat kvalitu podnětnosti rodinného 

prostředí. Mertin uvádí, že je „třeba opustit myšlenku obecné podnětnosti rodinného 

prostředí a posuzovat ji z hlediska požadavků vzdělávacího systému a dalších životních 

cílů"m. Autor vysvětluje, že i prostředí, které považujeme za nepodnětné, může 

v jistých oblastech dítě obohacovat, přesto v měřítku požadavků škol a učitelů toto 

prostředí je považováno za nedostatečné. 

V kapitole 1 se uvádí, že v přípravných třídách se učitel často setkává s dětmi 

romského původu. Tyto děti mají rozdílné vzdělávací potřeby pocházející ze 

společnosti, ve které vyrůstají. Důležité je „učitelovo přijmutí všech odlišností ve 

výchovně-vzdělávacím procesu romských dětí. Zároveň je třeba tyto odlišnosti 

nepovažovat za handicap a snažit se je proměnit, ale využít je pro rozvíjení povědomí o 

romské kultuře. "log Všechny potřeby romských dětí vychází stejně tak jako u ostatních 

dětí z tradičního pojetí prostředí rodiny, kterou Sekyt považuje za základní hodnotu 

romské společnosti""0. Romské dítě ve výchově je daleko více respektováno v pocitech 

a přáních než v povinnostech. Vzdělávání některé romské rodiny nepovažují za tolik 

důležité, protože přináší úspěchy až po několika letech práce. Hodnotové postavení o 

vzdělání pochopitelně převádějí i na své děti. Často jsou dle Šiškové romské rodiny 

spíše orientované hmotně. Romské dítě, které by chtělo dosáhnout určitého vzdělání, se 

nemusí setkat s podporou ze strany rodičů. 

107 HELUS, Z. Sociálni psychologie pro pedagogy. Grada Publishing. 2007, s. 170. ISBN 978-80-247-1168-3. 

108 MERTIN, M. Příprava dítěte pro základni Školu problematika Skolnipřipravenosti. In MERTIN, V., GILLEROVÁ, I. Psychologie pro učitelky 

mateřské Školy. Praha: Portál, 2003. s. 224. ISBN 80-7178-799-X.. 

109 ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. s. 49. ISBN 80-7178-648-91. 

110 SEKYT, V. Romové. In ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001, s. 43. ISBN 80-7178-648-91. 
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Šišková uvádí, že ze strany majoritní společnosti je často problémem to, že romské 

dítě do počátku školní docházky často vyrůstá živelně, tzn. nedochází do mateřské 

školy. Pokud romské děti nenavštěvují mateřskou školu a nemají dostatečně kvalitní 

výchovu ze strany rodičů, setkávají se s neúspěchy hned při zápisu do prvních tříd. 

Podle autorky působí výchovnou zanedbaností a nesou tak znaky pseudoretardace. Při 

zápisu do 1. třídy se romské děti musí podrobit stejným podmínkám přijetí a neberou se 

na ně ohledy jejich etnika. Není tím míněno, že učitel nerespektuje romskou kulturu, ale 

pokud dítě dostatečně neovládá vyučovací jazyk a má sociální a kulturní nedostatky 

majoritní společnosti, často se učitel po poradě s vedením školy a odborníkem z 

psychologicko-pedagogické poradny rozhodne nabídnout rodičům odklad školní 

docházky. Tím, že romské dítě nedochází do mateřské školy, ztrácí kontakt s ostatními 

dětmi, proto se v 1. třídě projevuje jeho jazykový handicap. Připravenost romských dětí 

z přípravných tříd by měla být zejména ve výuce českého jazyka. Karin Marques ve 

svém článku Je dobré podporovat vzdělávání romských dětí? popisuje podobnou situaci 

etnických menšin v americké společnosti. I ve Spojených státech se pedagogové 

dlouhodobě zabývali vzděláváním etnických menšin a jejich zařazení do běžné školní 

docházky. V obou případech jde vždy zejména o problematiku jazykové dovednosti, 

tedy jazyka, ve kterém se následně vyučuje v prvním ročníku základní školy. Dle 

autorky je nepřipravenost romských dětí v českém jazyce zcela přirozená. ,Je snad 

zločin mluvit doma jiným jazykem než česky? U nás doma mluvíme anglicky a očekávám, 

že v romské rodině se bude mluvit romsky nebo slovensky. " 111 

Učitelé by se dle Šiškové měli více zabývat problematikou vzdělání národnostních a 

etnických menšin a odstranit předsudky vůči Romům a ostatních minorit, které se 

mohou objevit během výuky. „Často se budoucí učitel nesetkává ve svém běžném životě 

s problémy romské komunity, proto je potřeba budoucí pedagogy na tyto problémy 
112 

upozornit." 

111 MARQUES. K. Je dobré podporovat vzděláváni romských děti? Kritické listy 6, 2001. [online], [cit. 2009-05-29]. Dostupný z WWW: 

http/www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty6_romskedeti. 

112 ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál, 2001. s. 49. ISBN 80-7178-648-91. 
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4.1 Asistent pedagoga v prípravné třídě 

Výchova a vzdělávání dětí přípravných tříd se dostává do rukou učitelů a dnes i 

zároveň asistentů pedagoga. Asistent pedagoga pomáhá s přípravou dětí přípravných 

tříd a prvních ročníků lépe se adaptovat do povinné školní docházky. Pochází jak z 

majoritní většiny, tak a i z minoritních skupin, zejména romských. Košťálová ve svém 

článku Tandem - spolupráce učitele a romského pedagogického asistenta uvádí, že se 

dnes na základních školách vyskytuje kolem tri set romských pedagogických asistentů. 

Romský pedagogický asistent bývá proškolen institucemi například Novou školou, Step 

by Step ČR či Humanitas Profes. 

Vládní usnesení č. 686 z 29. října 1998 pod názvem Zpráva o situaci romské 

komunity v ČR a současná situace v romské komunitě upravuje již zmíněný Statut 

pokusného ověřování přípravných tříd. Od této chvíle se nabídla možnost Romům 

zapojit se do pomoci při překonávání komunikačních a adaptačních překážek u 

romských dětí. V přípravných třídách, kde je většina dětí romského původu, má tedy 

asistent pedagoga hlavní funkci, a to pomáhat v kvalitní komunikaci mezi učitelem a 

dětmi v přípravné a 1. třídě. Metodický pokyn MŠMT č.j. 25 484/2000-22 funkci 

asistenta oficiálně nazývá vychovatel - asistent učitele. Z pohledu funkcí asistentů je 

nutné rozlišit rozdíl mezi asistentem učitele majoritní většiny a romským pedagogickým 

asistentem. Oficiálně je však třeba zajistit rovné postavení obou asistentů, romského i 

neromského původu. Košťálová ve svém článku poukazuje na problém, kdy dochází 

к situacím, že romský asistent pedagoga je školou využíván jako určitý pomocník pro 

všechno. „Zaskakuje všude, kde ho škola potřebuje. Proto pro podporu postavení 

romských asistentů ve škole byl ustanoven zákon č. 562/2004 Sb. ČR o pedagogických 

pracovnících platný od 1. 1. 2005, který odstraňuje rozdíl mezi pojetím asistenta 

pedagoga z řad majority a romského asistenta pedagoga. Asistent pedagoga vykonává 

přímou pedagogickou činnost. Ředitel školy může zřídit funkci asistenta pedagoga v 

případě většího počtu žáků se sociálním znevýhodněním. 14 

113 KOŠŤÁLOVÁ, H. Tandem - spolupráce učitele a romského pedagogického asistenta. Kritické listy 10, Ročník 2001. [online], [2009-05-29]. 

Dostupný z WWW: http/www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klistylO_tandem. 

114 Zákon č. 562/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o zméné nékterých zákonů. Dostupný také z WWW: 

http ://www.ucitelskenoviny.cz/skolske_predp isy/sbl90-04.pdf?PHPSESSID=086bfe2a0bc2e41d60b3c0edl3671a04. 
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Zaměříme - li se nyní na romského pedagogického asistenta, má dle Němce romský 

asistent pedagoga v přípravné třídě velice důležitou roli. Pomáhá žákům adaptovat se na 

školní prostředí, pomáhá pedagogům školy při komunikaci se žáky, spolupracuje s 

rodiči žáků a má větší přístup к romské nebo jiné komunitě v okolí školy. Přichází na 

pomoc právě tehdy, když to romský žák nejvíce potřebuje, zejména v komunikaci s 

učitelem a s českými spolužáky. Dalo by se říci, že „bourá" bariéry, které jsou mezi 

oběma rozdílnými kulturami. Němec popisuje romského asistenta takto: „...je 

nepostradatelným socializačním mediátorem mezi vyučujícím (majoritou) a rodiči 

(minoritou). "115 

Z rozhovorů s asistenty dle výzkumu provedeném v Brně pod názvem Včela má pilu 

aneb přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí v letech 2004 až 

2005 vyplývá, že si asistenti toto zaměstnání zvolili z toho důvodu, že rádi pracují s 

dětmi. Problémy, které mají jejich děti jsou jim blízké a s romskými rodinami jsou 

úzkém kontaktu. Vnímají svou práci jako „most mezi českým učitelem, romským žákem 

a jeho rodinou ". 

Šišková považuje za největší bariéru mezi romskými dětmi a učitelem český jazyk. 

Dle autorky dnes většina Romů mluví česky. Přesto mají romské děti s českým jazykem 

problémy. „Ovládat dobře nějaký jazyk znamená být schopen v tomto jazyce i myslet, 

znát jeho hlubší strukturu a smysl, a ne pouze jednotlivá slova."116 Romové dnes 

používají češtinu jako jazyk účelový. Znamená to, že používají česká slova, ale tyto 

slova mají romský obsah. Dítě tedy přichází do české školy, kde se setkává s češtinou, 

které v některých případech moc nerozumí. Právě v tomto případě přichází na pomoc 

romský asistent v úloze „tlumočníka". 

Výhodu romského asistenta vidí Šišková také zejména ve vzájemné komunikaci 

mezi učitelem a asistentem. Český učitel se od svého romského asistenta nejen naučí, 

jak s romským žákem komunikovat v oblasti jazykové, ale i jak se zachovat v některých 

otázkách chování. Romský asistent je schopen lépe se vcítit do pocitů žáka a lépe situaci 

zvládne. Dále je podle Košťálové romský asistent pro děti přípravných tříd i jejich 

rodinu přirozená autorita. V některých případech asistenti navštěvují rodiče dětí, které 

mají problémy s docházkou a doučují je látku, kterou ve škole nestihly. Dle autorek 

115 NÈMEC, J. Včela má pilu aneb přípravné třídy pro děti :e sociálni znevýhodněného prostřed!. Brno: 2005, s. 12. ISBN 80-210-3727-X. 

116 ŠIŠKOVÁ, T. MenSinya migranti v České republice. Praha: Portál. 2001. s. 150. ISBN 80-7178-648-9. 
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Šiškové a Košťálové role romského asistenta je dále velice prospěšná jako určitý vzor 

ve vzdělání. Romské dítě nemá mnoho podnětů ze strany svých rodičů dosáhnout 

vysokého vzdělání, ale právě přítomnost asistenta je „důkaz toho, že vzdělání je 
117 

užitečné a má smysl" . 

Asistent je dle Košťálové ve třídě po celou dobu vyučování, někdy se dětem věnuje 

v odpoledních doučováních nebo zájmových kroužcích. Pomáhá jednotlivým dětem 

nebo malým skupinkám dětí, které nerozumí dané látce. Někteří asistenti se dle autorky 

věnují dětem přípravných tříd po dobu celého dopoledne a odpoledne se přesouvají do 

tříd druhého stupně. 

Košťálová na základě seminářů pod vedením Nové školy Praha (o.p.s.) shrnuje 

nejčastějším funkce asistenta pedagoga v přípravné třídě následovně:118 

• „asistent sleduje žáky co nejpečlivěji, aby mohl společně s učitelem dobře řídit 

proces učení každého konkrétního dítěte; 

• asistent (stejně jako učitel) si předem plánuje, kterým dětem se kdy bude 

věnovat; 

• asistent (stejně jako učitel) pomáhá dítěti až ve chvíli, kdy dítěti taková 

intervence pomůže udělat vpřed krok, který by samo nezvládlo; 

• asistent umí společně s dítětem objevovat a poznávat; 

• asistent (stejně jako učitel) vede záznamy z pozorování dětí; 

• asistent ovládá metody vyhodnocování práce dětí a umí vést děti 

к sebehodnocení vlastní práce. " 

Nedílnou součástí vzdělávání dětí zaujímá i postavení asistenta pedagoga v přípravné 

třídě. Asistent nejen že komunikuje s učitelem a podílí se na vzdělávání dětí, ale 

zároveň zaujímá funkci komunikátora mezi rodinou a školou zvláště v případě, pokud 

pochází z romského etnika. 

117 ŠIŠKOVÁ, T. Menšiny a migranti v České republice. Praha: Portál. 2001. s. 152. ISBN 80-7178-648-9. 

118 KOŠŤÁLOVÁ, H. Tandem spolupráce učitele a romského pedagogického asistenta. Kritické listy 10. Ročník 2001. [online], [2009-05-29]. 

Dostupný z WWW: http'www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klistylO_tandem. 
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Praktická část 

5 Cíle, metody a organizace šetření 

Teoretické poznatky diplomové práce poskytly autorce pohled do problematiky 

školní připravenosti dětí na vstup do 1. třídy. Pomohly autorce více se zorientovat 

v problematice přípravných tříd a nahlížet na ni z různých hledisek. Je však důležité a 

nutné, aby se autorka seznámila s konkrétními školami a učiteli přípravných a prvních 

tříd. Autorka při setkání s učiteli bude mít možnost čerpat jejich zkušenosti a poznatky 

při práci s dětmi v přípravných třídách. Je důležité, aby si autorka uvědomila, do jaké 

míry se teorie shoduje s praxí. 

5.1 Cíl a úkoly výzkumu 

Cílem praktické části je realizovat rozhovory s učiteli přípravných tříd a prvních tříd 

základní škol a čerpat z jejich zkušeností, získaných při práci v přípravné řídě. 

Prvním úkolem praktické části je popsat reálnou situaci forem pomoci pro děti ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí na jednotlivých základních školách. 

Druhým úkolem je popsat způsob přijímání dětí přípravných tříd do prvních tříd. 

Průběh zápisu do prvních tříd a školní připravenost dětí přípravných tříd při zápisu. 

Třetím úkolem je interpretovat názor učitelů na schopnosti a dovednosti dětí 

přípravných tříd před vstupem do 1. třídy. 

5.2 Metody výzkumu 

Jako první metodu autorka zvolila metodu pozorování. Využila tuto metodu zejména 

při zápisu do prvních tříd. Zde pozorovala chování dětí, jejich dovednosti, znalosti a 

komunikaci s učitelem v průběhu zápisu. 

Další zvolenou metodou byl řízený rozhovor. Autorka zvolila tuto metodu pro 

zjišťování informací o dané škole. Zejména se zajímala o jednotlivé třídy a děti 
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docházející do přípravných tříd. Dále se pak snažila využít rozhovor ke zjišťování 

názorů učitelů o schopnostech a dovednostech dětí přípravných tříd. V následujících 

řádcích jsou podklady pro jednotlivé rozhovory. 

Otázky a podklady pro rozhovor s vedením školy 

1. Kolik žáků je ve Vaší škole? 

2. Kolikátým rokem otevíráte přípravnou třídu? Proč? 

3. Jakým způsobem přijímáte děti do přípravných tříd? 

4. Jakým způsobem jsou děti přípravných tříd přijímány do prvních tříd? 

Otázky a podklady pro rozhovor s učitelem z přípravné třídy119 

1. Jakým způsobem jsou děti přijímány do přípravné třídy? 

2. Jaký je zájem ze strany rodičů o přípravnou třídu? 

3. Přijímáte všechny zájemce do přípravné třídy? Mají některé děti „přednost"? 

4. Kolik dětí má ve Vaší třídě romský původ? 

5. Jak staré děti jsou ve Vaší třídě? 

6. Je rozdíl mezi vyspělostí dívek a chlapců? V jaké oblasti? 

7. Kolik dětí má odklad školní docházky? 

8. Kolik dětí pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

9. Kolik dětí navštěvovalo dříve mateřskou školu? Kolik romských dětí ji 

navštěvovalo? 

10. Přibližuje se podle Vás režim dne v přípravné třídě spíše základní škole nebo 

mateřské škole? Jakým způsobem probíhá Vaše běžná výuka během dne? 

11. Jaké dlouhodobé cíle si kladete ve Vaší výuce? 

12. Co by podle Vás měly děti zvládnout během přípravné třídy? 

13. Jakým způsobem děti hodnotíte? 

14. V čem mají děti při výuce nej větší problémy? 

119 Viz. příloha 1 .6 
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15. Jakým způsobem jsou u dětí rozvinuté následující schopnosti a dovednosti? 

• fyzická vyspělost - zvládnout správné koordinace pohybů, správného 

držení těla; 

• samostatnost - dodržovat hygienické návyky, samostatně se oblékat, 

samostatně jíst, dodržovat pořádek ve svých věcech; 

• orientace v okolí - mít povědomí o svém bydlišti, škole a okolí 

školy, orientovat se v novém prostředí; 

• citová samostatnost - zvládnout odloučení od rodičů, kontrolovat své 

chování (vystupovat samostatně, být emočně stálý, přizpůsobit se 

určité činnosti); 

• jazyková dovednost - vyslovovat všechny hlásky; rozeznávat 

spisovný a nespisovný jazyk; mít dostatečnou slovní zásobu; 

porozumět významu slov; porozumět významům slov (nad, pod, 

dole, nahoře, vlevo, vpravo,...); znát některé říkanky, písničky a 

klasické pohádky; srozumitelně vyprávět, mluvit ve větách; 

vyjadřování se přesně; mluvit gramaticky správně; 

• komunikace - dodržovat společenská pravidla - pozdravit, požádat o 

něco; komunikovat s ostatními dětmi ve třídě - poradit druhému, 

pomoci; spolupracovat ve skupině, ve dvojici; 

• vyhraněná lateralita ruky; být zručný; mít správné držení tužky; 

• diferencované vnímání - rozlišovat barvy a tvary, rozlišovat hlásky 

(zvuky), rozlišovat rozdíly a detaily; 

• myšlenkové operace - porovnávat vlastností předmětů (malý/velký), 

třídit dle určitého kritéria, vyjmenovat číselnou řadu, řešit hádanky a 

rébusy; 

• pozornost a soustředěnost - soustředit se cca 10-15 minut, 

postupovat dle pokynů učitele, nevyrušovat ostatní žáky. 

16. V jakých oblastech vidíte u dětí největší pokrok? 

17. V jaké oblasti se rozvíjí děti pomaleji? 

18. Jakým způsobem spolupracujete s učiteli prvních tříd? 

19. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči? Je podle Vás tato spolupráce 

dostatečná? 
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20. Spolupracujete s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny? Jakým 

způsobem? 

21. Používáte tzv. záznamový arch pro sledování rozvoje dítěte? 

22. Mají děti ve Vaší třídě vypracovaný individuální plán? 

Otázky a podklady pro rozhor s učitelem 1. třídy120 

1. Kolik dětí z Vaší třídy docházelo v loňském roce 2007/2008 do přípravné 

třídy? 

2. Kolik těchto dětí má romský původ? 

3. Kolik dětí pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

4. Jakým způsobem se děti z přípravné třídy adaptovaly do kolektivu v 1. třídě? 

5. Věnujete dětem z přípravných tříd větší pozornost? Pokud ano, jakým 

způsobem? 

6. V čem mají děti z přípravných tříd při výuce největší problémy? 

7. Jakým způsobem jsou u dětí přípravných tříd rozvinuté následující 

schopnosti a dovednosti? 

- další podklady к této otázce viz. rozhovor s učitelem přípravné třídy, otázka 

č. 15 

8. Jsou u dětí z přípravných tříd znát nějaké výrazné odlišnosti od ostatních? 

9. Jaká pozitiva vidíte v myšlence přípravných tříd? 

10. Jakým způsobem spolupracujete s učitelem/učitelkou z přípravné třídy? 

5.3 Organizace výzkumného šetření a výzkumný vzorek 

Výzkum probíhal za uplatnění výše uvedených metod od ledna 2009 do května 2009 

ve čtyřech základních školách v pražském okrese. Ve škole „A" a „B" probíhal výzkum 

v lednu 2009, ve škole „C" v březnu 2009 a ve škole „D" v květnu 2009. Ve školách 

„A", „B", „C" a „D" autorka popíše způsob přijetí dětí přípravných tříd do prvních tříd 

a ve školách „A" a „B" průběh zápisu. Předloží interpretaci rozhovoru autorky 

s učitelem v přípravné třídě a interpretaci rozhovoru učitelky v 1. třídě dané školy. 

120 Viz. příloha č. 7 
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Ve škole „A" a „B" autorka pozorovala průběh zápisu do prvních tříd, kam se 

dostavily děti z přípravných tříd ve věku 6 a 7 let. Zaznamenávala si vše potřebné do 
• r r о 121 о • 

připravených záznamových archů . Důležitým východiskem pro získání informací byl 
* 122 ' i r 

určitý manuál daných škol, kterého se učitelé měli držet při postupu práce 

s jednotlivými dětmi. Tento manuál převážně vycházel z Orientačního testu školní 

zralosti již zmiňovaným v teoretické části práce. 

Na základě předem připravených otázek, zmíněných výše, se autorka dotazovala 

učitelů přípravných a prvních tříd. Podklad pro tvorbu otázek zvolila autorka 

Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě 

základní školy123 a očekávané výstupy dané RVP PV. V průběhu každého rozhovoru 

podle potřeby otázky upřesňovala, vysvětlovala či doplňovala. Celkem se rozhovoru 

účastnilo 13 respondentů, z toho 4 učitelé přípravných tříd a 4 učitelé prvních tříd. 

Autorka měla možnost se dotazovat 3 zástupkyň škol, 1 ředitelky a 1 pedagogicko-

psychologického odborníka. Pokud autorka neměla možnost se dotazovat vedení školy, 

dotazovala se na výše uvedené otázky učitelů jednotlivých tříd. 

Výzkumným vzorkem byli žáci přípravných tříd a žáci prvních tříd daných škol. 

V prvních třídách se výzkum týkal žáků navštěvujících přípravnou třídu v loňském roce 

2007/2008. Školy „A" a „C", kam žáci docházejí, jsou školy sídlištního typu. Druhé dvě 

základní školy „B" a „D" jsou školy s vysokým počtem žáků romského původu. 

Výzkum probíhal u dětí v přípravných třídách ve věku od 5 do 7 let a v prvních 

třídách u dětí ve věku 6 a 7 let. Výzkum se realizoval v přípravné třídě školy „A" s 15 

žáky. Ve škole „B" s 18 žáky v přípravné třídě a v 1. třídě se 6 žáky. Ve škole „C" 

v přípravné třídě s 12 žáky a v prvních třídách se 7 žáky. Následně ve škole „D" 

v přípravné třídě s 15 žáky a v 1. třídě se 7 žáky. Celkem se tedy výzkum týkal 80 žáků. 

Z toho 62 žáků přípravných a 18 žáků prvních tříd, 64 žáků je romského původu. 

Charakteristika školy „A" 

Základní škola „A" je školou sídlištního typu. Nachází se na náměstí mezi 

panelovými domy. Počet žáků se pohybuje okolo 900. V současné době škola realizuje 

121 Viz. příloha č. 5 

122 Viz příloha č. 11 

123 SMOLÍKOVÁ, K. Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě základni školy. Dostupný z WWW: 

http ://www.rvp.cz'clane k/727/1555. 
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vzdělávací program (dále ŠVP) Základní škola. Je zaměřena na environmentálni 

výchovu. Klade veliký důraz na pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Každý žák i rodič se může setkat se školním psychologem i se speciálním pedagogem 

ve školním poradenském pracovišti, které má všem vždy dveře otevřené. Toto 

pracoviště zajišťuje depitážní, diagnostické a intervenční činnosti, spolupracuje 

s pedagogicko-psychologickou poradnou. Spolupracuje také se střediskem integrace 

menšin. Pečují o děti jako o jedinečné osobnosti, zaměřují se na konkrétní pomoc. Škola 

se celkově snaží zabránit školnímu neúspěchu a předčasnému odchodu žáků ze 

vzdělání. Podporuje komunikaci s rodinou v sociální, výchovné a kulturní oblasti. 

Zavedla odpolední internetový klub, kam mohou děti docházet pokud nemají doma 

internet či počítač. Mají možnost si zde plnit např. své domácí úkoly. 

V oblasti vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí škola zavedla 

možnost přípravy dětí v přípravné třídě. V letošním roce 2008/09 je zde přípravná třída 

prvním rokem. Zájem o přípravnou třídu pro následující rok přesahuje kapacitu volných 

míst v přípravné třídě. Volných míst je 15 a již jeden měsíc po zápisu do prvních tříd na 

následující rok 2009/10 jsou místa obsazená. Ve většině případů se ale jedná o děti 

neromské, podle toho, jak uvedla učitelka přípravné třídy: podali si přihlášku dříve než 

romští rodiče." Cílem zavádění přípravné třídy je bezproblémové začlenění dětí do 

prostředí školy a zabránění jejich neúspěchu při vstupu do 1. třídy. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice přípravné třídy „A" 

Z rozhovoru s třídní učitelkou ze školy „A" se autorka dozvěděla, že v letošním roce 

2008/09 je do přípravné třídy přihlášeno 15 dětí, z toho 11 dívek a 4 chlapci. Děti jsou 

zapsány na základě posouzení odborníků pedagogicko-psychologické poradny a 

posouzení ředitelky školy o sociálním znevýhodnění dítěte. Učitelka uvádí, že běžně do 

školy dochází jen 13 dětí. Ostatní o přípravnou třídu nejeví žádný zájem, 7 dětí v její 

třídě je romského původu. Dříve mateřskou školu navštěvovaly všechny děti kromě 

jednoho žáka. Dle třídní učitelky není ale na dětech nijak zvláště vidět docházka do 

mateřské školy, důvodem byla jejich častá absence. Jelikož součástí této základní školy 

není mateřská škola, třídní učitelka to považuje za nevýhodu, chybí jí spolupráce 

s pedagogy mateřských škol. 
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Třídní učitelka charakterizuje svou třídu jako velice „různorodou". Do třídy dochází 

děti různých individuálních potřeb i různých osobností. Rozdílnost ve vyspělosti dětí 

třídní učitelka nevidí, spíše mluví o „pečlivosti", která je spíše bližší dívkám. 

Režim výuky v přípravné třídě se podle třídní učitelky spíše přibližuje výuce na 

základní škole. Tvrdí: „ děti se potřebují naučit pracovat v určitém řádu a dodržovat 

třídní pravidla. " Výuka probíhá v klasických pětačtyřicetiminutových hodinách 

s přestávkami. Učitelce se neosvědčily tématické bloky, kde je důležitá již určitá 

samostatnost v práci. Děti se dle učitelky učí přesnému dennímu režimu, kdy se mají 

nasvačit či dojít na toaletu, apod. Nemají pevný rozvrh hodin, učitelka denní rozvrh 

přizpůsobuje činnostem a práci, kterou si přeje s dětmi splnit. Předměty v přípravné 

třídě jsou zaměřeny na výstupy dětí, kterých by měly v průběhu roku dosáhnout. Názvy 

předmětů o jednotlivých dovednostech vypovídají (Rozvoj jazykové a komunikační 

dovednosti, Čtenářská příprava, Matematické představy, Rozvoj poznání, Sluchové 

vnímání, Zrakové vnímání, aj.). 

Obsah výuky je dán obsahem výuky předškolního vzdělávání. Školní plán pro rok 

2008/09 si třídní učitelka vytvářela sama. Během roku si však školní plán obměňuje na 

základě jednotlivých potřeb dětí. Jak říká: „Kamkoli se podívám, tam se můžu s dětmi 

zaměřit, protože mezery mají ve všem. " 

Dlouhodobě se třídní učitelka zaměřuje na úspěšné začlenění dětí do prvních tříd a 

celkové začlenění dětí se do života školy. 

Spolupráci s rodiči si třídní učitelka velice chválí. „Často zároveň s dětmi také 

vychovávám rodiče. " Domácí úkoly dostávají děti v podobě pracovních listů, složitější 

úkoly např. povídat si s rodiči o „narozeninách" často nezvládají ani rodiče. Rodiče dle 

učitelky pochází ze sociálně slabšího prostředí, někteří mají dokončené jen základní 

vzdělání či zvláštní školu. 

Spolupráce s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny je dle učitelky nutná. 

Odborníci chodí do hodin a na základě pozorování dětí utváří společně s učitelkou 

individuální plán pro každé dítě ve třídě. Učitelka by uvítala pomoc asistenta pedagoga, 

v letošním roce však neměla tu možnost, aby do třídy docházel. 

Hodnocení třídní učitelka používá vlastní. Děti jsou vždy během jednoho dne 

hodnoceny za práci, chování a spolupráci v podobě razítek. Na konci pololetí děti 

dostávají určitý diplom s krátkým slovním hodnocením. Třídní učitelka však tvrdí, že 
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rodiče, převážně romských dětí, „ nejsou na žádné čtení moc zvyklé. " Proto, pokud 

nastane během dne nějaký problém, řeší vše hned osobní konzultací. Sama si vede 

záznamový arch pro záznam jednotlivých schopností a dovedností dětí v průběhu roku. 

U některých hodnocení si však zatím není jistá, co by měla doplnit. Natolik děti ještě 

nezná. 

Třídní učitelka charakterizuje svou třídu jako velice „různorodou". Do třídy dochází 

děti různých individuálních potřeb i různých osobností. Považuje práci v přípravné třídě 

za velice náročnou z hlediska psychiky. Domnívá se, že počet 15 dětí ve třídě je příliš, 

pokud každý klade takové vysoké nároky na pozornost, jako děti, které má ve třídě ona. 

Děti budou v příštím roce dle učitelky velice opatrně a promyšleně rozdělené do 

jednotlivých prvních tříd s cílem respektovat jejich individuální i sociální potřeby -

kamarádství apod. 

Postřehy a dojmy ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí školy „A" 

Základní škola „A" působí již vzhledem jako velká sídlištní škola. Dříve v okolí 

školy bydlelo velké množství romských obyvatel. Dnes se zde však staví nové domy, 

kam se stěhují rodiny neromské. Proto v posledních letech docházejí do školy převážně 

děti majoritní společnosti. V oblasti sociokulturně znevýhodněných dětí vidí autorka 

jako velice přínosné zřízení školního poradenského pracoviště, přípravné třídy a 

školního klubu. Třídní učitelka je speciální pedagog a to jí umožňuje se dětem plně 

věnovat. Přípravná třída se stala ze slov učitelky během jednoho roku velice žádanou. 

Autorka by chtěla upozornit na to, že škola přijímá do této třídy děti podle pořadí 

podání přihlášek. To vede k tomu, že ostatní děti rodičů, kteří nemají tolik dostupných 

informací, se do přípravné třídy nedostanou, i když pocházejí ze sociálně 

znevýhodněného či ekonomicky slabšího prostředí. V příštím roce tak do přípravné 

třídy nastoupí převážně děti neromské. Ve třídě jsou již nyní děti s častými poruchami 

chování či učení. Lze tedy předpokládat, že jelikož děti prochází před vstupem do 

přípravné třídy vyšetřením PPP a do přípravné třídy jsou posílané děti s nej většími 

problémy, v budoucnu bude v této přípravné třídě spíše místo pro děti s problémy 

s chováním či učením než pro děti sociálně znevýhodněné. V této třídě také jistě chybí 

asistent pedagoga. 
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Charakteristika školy „B" 

Základní škola „B" se nachází v pražské čtvrti s větším výskytem romského 

obyvatelstva. V posledních pěti letech se počet žáků pohybuje okolo 150, většina dětí je 

romských. Škola nabízí vzdělávání v multikulturním prostředí. V rámci jedné školy je 

uplatňován individuální přístup ke vzdělávacím potřebám dětí. Řadu let se škola zabývá 

i vzděláváním žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Je pro ně vytvořen 

výchovně vzdělávací program. Výuka dětí probíhá v malých třídních kolektivech s 

využitím speciálně pedagogických metod a technik. Učitelé mají za úkol podporovat 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami a respektovat jejich výukové tempo. Škola 

každoročně otvírá i přípravnou třídu, ve kterém se cíleně připravují děti předškolního 

věku pro úspěšný vstup do 1. třídy. Nyní je na škole přípravný ročník již po čtrnácté. 

Na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště. Hlavním úkolem tohoto pracoviště 

je vytváření podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se 

zaměřením na děti ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí a jejich rodiny. Činnost 

pracoviště zajišťuje tým v největším možném obsazení pracovníků: výchovný poradce, 

metodik preventista, školní speciální pedagog a školní psycholog. Velkou posilu pro 

pedagogický sbor představuje pět romských pedagogických asistentů, kteří napomáhají 

ke vzájemnému porozumění mezi rodinou a školou. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice přípravné třídy „B" 

Základní škola „B" vychází dle třídní učitelky z dlouholeté zkušenosti zřizování 

přípravných tříd, proto pro velký zájem rodičů otevřela v tomto roce 2008/2009 

přípravnou třídu pro 18 žáků romského původu. Třídní učitelka má s výukou dětí 

dlouhodobé zkušenosti. V této přípravné třídě je nyní druhým rokem. 

Přihlášeno je zde 8 chlapců a 10 dívek. Zkušenosti z předchozích let i ze současného 

školního roku jsou takové, že v přípravné třídě je velice nízká docházka. Během roku do 

třídy dochází 10 (11) dětí. Dle výpovědi třídní učitelky přípravné třídy je to dáno 

pracovním vytížením rodičů. Ti rodiče, kteří mají zaměstnání, ve většině případů 

dovádějí své děti do školy, aby o ně bylo postaráno v době jejich pracovní doby. 

Opačná situace nastává v případě, kdy matka dítěte je nezaměstnaná a často dle 

učitelky: „ nechce ráno vstávat a vodit dítě do školy ". Docházka dětí závisí i na ročním 
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období. Na podzim a na jaře děti do školy dochází častěji než v zimě. Učitelka 

vysvětluje, že některé děti chodí do školy denně, 4 děti ze třídy jednou měsíčně. 

Do přípravné třídy se děti přijímají na základě žádosti rodičů, kterou mohou podat 

zároveň s odkladem školní docházky, pokud se dostaví к zápisu do 1. třídy. Často 

rodiče, zvláště dětí pětiletých, přihlašují děti do přípravné třídy během září nebo října 

školního roku, „Chodí když si vzpomenou, že chtějí dát dítě do přípravky". Jednou 

z podmínek je posouzení, zda dítě pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

V případě dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí třídní učitelka polemizuje nad 

otázkou, kdo opravdu patří do tohoto prostředí. „Celkově všichni rodiče dětí mají nízký 

ekonomický příjem. Nezaměstnaní rodiče jsou na tom pochopitelně ekonomicky hůře 

než ti zaměstnaní. " Třídní učitelka shrnula počet dětí na 15 dětí z 18, kteří by se daly 

zařadit mezi sociálně znevýhodněné. Na vše se dle třídní učitelky je třeba dívat 

komplexně v rámci možností romské komunity. 

Z 18 dětí je v letošním roce 2008/2009 ve třídě 6 žáků pětiletých, 7 žáků šestiletých a 

5 žáků sedmiletých. V uplynulých letech mateřskou školu navštěvovaly jen dvě děti ze 

třídy. V celkovém pohledu na vyspělost dětí není dle výpovědi třídní učitelky výrazný 

rozdíl mezi chlapci a dívkami sedmiletými a šestiletými, rozdílnost třídní učitelka cítí 

v případě dětí pětiletých, kteří jsou ve vývoji na tom podstatně hůře. Celkově dívky jsou 

více samostatné. 

Výuka v přípravné třídě probíhá ve čtyřech blocích, každý blok je zaměřený na 

určitý okruh učiva. Denně mají čtyři vyučovací hodiny. Vše třídní učitelka přizpůsobuje 

potřebám dětí, proto si volí jak dlouho určitá činnost bude trvat, kdy budou mít děti 

přestávku apod. 

Hodnocení dětí třídní učitelka zaměřuje spíše na ústní pochvalu a porozumění. 

Nedává žádné tresty, aby se děti nebály do školy chodit. Každý den dostávají razítka či 

jiná hodnocení za celkovou práci a chování během dne. 

Mezi hlavní cíl, který si klade třídní učitelka, je úspěšný vstup dětí do prvních tříd. 

Naučit romské děti samostatnosti považuje třídní učitelka za nezbytné pro další 

vzdělávání během dalších let. Dle jejích slov je třeba je neustále podporovat jejich 

sebevědomí. „Často se stává, že děti již předem odmítají splnit úkol, protože si nevěří, 

že ho zvládnou. Podporuji je ve „ zkoušení " nových věcí, i když je ještě tolik neumí. " 
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Třídní učitelka popisuje atmosféru ve třídě jako velice dobrou, děti nemají žádné 

výchovné problémy. 

Spolupráci s rodiči třídní učitelka považuje za nedostatečnou. S některými rodiči je 

spolupráce velmi dobrá, s jinými má třídní učitelka velice špatnou zkušenost. Problémy 

zejména spočívají v docházce dětí do školy. Rodiče často slibují nápravu docházky, ale 

nedodržují to, na čem se s třídní učitelkou předem domluvili. Třídní učitelka cítí 

v tomto případě určitou nejistotu ze strany rodičů. 

Třídní učitelka neustále během roku spolupracuje s učitelkou 1. třídy. Na konci 

školního roku přípravné třídy vypracovává hodnocení každého žáka pro budoucí práci 

v první třídě. Spolupracuje se školním psychologem, jednou týdně školní psycholog 

dochází do přípravné třídy pracovat s dětmi a vést kroužek jógy. O každém dítěti 

vypracovává slovní hodnocení. 

Třídní učitelka používá záznamový arch124 o rozvoji dětí v průběhu roku. Pro každé 

dítě píše na konci školního roku slovní hodnocení. V přílohách125a126 je к dispozici 

hodnocení dvou dívek. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice 1. třídy „B" 

První třída školy „B" má v letošním roce 2008/09 16 dětí z toho 8 chlapců a 8 dívek. 

Čtyři děti v loňském roce 2008/09 docházely do přípravné třídy v této základní škole a 2 

chlapci navštěvovali přípravnou třídu v jiné základní škole, 15 dětí ve třídě má romský 

původ a všechny děti, jak vypovídá třídní učitelka, pocházejí ze sociálně 

znevýhodněného prostředí. Jen dvě děti z celé třídy docházely do mateřské školy. Třídní 

učitelka vysvětluje, že důvodem proč dochází tak málo dětí (4) z přípravné třídy do 1. 

třídy je ten, že spousta romských rodin se často stěhuje do jiných míst. Často bez 

jakéhokoli důvodu dítě nenastoupí na začátku školního roku do 1. třídy. 

Třídní učitelka zdůrazňuje, že děti, které již navštěvovaly přípravnou třídu, jsou 

velice dobře připravené na vstup do 1. třídy. Mají daleko méně problémů, než děti, které 

nedocházely do přípravné třídy ani do mateřských škol. U dětí z přípravných tříd stále 

přetrvává problém v oblasti jazykové. Nerozumí některým významům slov, špatně se 

124 Viz příloha l . 10 

125 Viz příloha č. 8 

126 Viz příloha č. 9 
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gramaticky vyjadřují a mají stále malou slovní zásobu. Celkově však jsou „tak o dva 

kroky napřed před ostatními". 

Spolupráce mezi učitelkou 1. třídy a učitelkou přípravné třídy probíhá v podobě 

rozhovorů o dětech. Snaží se společně se školním psychologem najít vhodná řešení pro 

každý problém. Od učitelky přípravné třídy dostává závěrečné slovní hodnocení o 

každém žákovi, který bude vstupovat do 1. třídy. 

Postřehy a dojmy ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí školy „B" 

Škola „B" se nachází v oblasti s vysokým počtem romského obyvatelstva, a proto 

svým žákům přizpůsobuje svůj školní vzdělávací program. Autorka hodnotí velice 

kladně zřízení školního poradenského pracoviště a odpolední kroužky, kam žáci mohou 

docházet. Autorka shledává, že dlouholetá zkušenost práce s romskými dětmi je důležitá 

pro pochopení romské kultury. Učitelé se snaží vycházet žákům i rodinám vstříc. Proto 

respektují některé odlišnosti specifické pro romský způsob života. Využívají při své 

práci romského asistenta. Přípravná třída působí spíše jako mateřská škola. Zejména je 

to dáno prostředím třídy a rozmístěním lavic a herních center. Hlavím problémem 

v přípravné třídě je velká absence některých dětí v proběhu roku. I přes velkou 

informovanost v okolí školy a fakt, že v ostatních ročnících jsou většinou děti, které 

jsou v příbuzenském vztahu к dětem předškolním, někteří rodiče neposílají děti к zápisu 

do prvních tříd. Škola se musí snažit prezentovat a rodiče doslova lákat. 

Charakteristika školy X " 

Následující škola „C" je škola sídlištního typu. Nachází se uprostřed velkého 

pražského sídliště na náměstí mezi panelovými domy. Součástí školy je mateřská škola. 

Budova mateřské školy, kde se nachází i přípravná třída je mimo hlavní areál školy. Do 

základní školy dochází v tomto roce asi 750 žáků. V posledních letech škola vždy 

otevírala čtyři 1. třídy. Většina žáků je z místního sídliště a jeho okolí. Škola je 

zaměřena zejména na rozšířenou výuku jazyků a informatiky s cílem dosáhnout u dětí 

kvalitního a moderního vzdělání. Pečuje o integrované žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami a tělesným postižením, kteří mají к dispozici asistenta 

pedagoga. Žáci plně integrovaní navštěvují hodiny nápravy a pracují dle individuálních 
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vzdělávacích plánů (IVP). Škola pracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, která 

spolupracuje s pedagogy a rodiči na tvorbě IVP. 

V oblasti vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí je zde zaváděna 

přípravná třída. Třída je zde sedmým rokem. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice přípravné třídy „C" 

Třídní učitelka přípravné třídy základní školy „C" vypovídá, že v letošním roce 

2008/2009 má ve třídě 12 dětí, z toho 9 chlapců a 3 dívky. Zájem ze strany rodičů je 

dostatečný, dle třídní učitelky záleží i na informovanosti rodičů od mateřské školy. Před 

vstupem do přípravné třídy všechny tyto děti navštěvovaly mateřskou školu. Děti jsou 

do přípravné třídy přijímány na základě doporučení pedagogicko-psychologické 

poradny a na základě rozhodnutí o odkladu školní docházky. Odklad školní docházky 

mají všechny děti ve třídě, v příštím školním roce nastupují všechny děti do 1. třídy. 

Jen 1 dítě docházející do přípravné třídy bylo romského původu, během roku se však 

odstěhovalo. Věk dětí se ve třídě pohybuje okolo 6 až 7 let. Sociálním znevýhodněním 

si třídní učitelka není jista, uvádí, že 1 dítě ve třídě je v pěstounské péči svých prarodičů 

a z neúplné rodiny pochází asi 4 děti ze třídy. 

Hlavní cíl si třídní učitelka klade v podobě přípravy na školu, naučit děti 

samostatnosti, naslouchání a dodržování pravidel ve třídě, jak uvádí: „když mluví jeden, 

ostatní naslouchají". Dále by se dle učitelky měly zlepšit v řeči a při zahájení povinné 

školní docházky v následujícím roce zažít „pocit dobrého startu a snadný rozjezd". 

Třídní učitelka se inspiruje pro svou výuku vzdělávacím programem Začít spolu, 

dodržuje tzv. ranní kruh, upřednostňuje skupinovou práci. Vyučování začíná v osm 

hodin a končí v půl jedné. Do jedenácté hodiny u každého dítěte probíhá individuální 

náprava, po jedenácté hodině mají volnější program - procházku, hry, tělocvik či 

výtvarnou výchovu. 

Hodnocení dětí třídní učitelka vede průběžně každý čtvrt rok, kdy každé dítě 

přezkouší individuálně v podobě Testu rizika poruch čtení a psaní pro ranné školáky 

vytvořený Švancarovou a Kuchařskou, zmíněným v teoretické části práce. Zároveň si o 

každém dítěti vede záznamový arch o jednotlivých dovednostech a schopnostech dítěte. 

Učitelka spolupracuje také s pedagogicko-psychologickou poradnou. Odborníci 

z poradny docházejí do hodin a píší posudky o jednotlivých dětech. 
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Třídní učitelka na konci roku vypracovává o každém dítěti hodnocení, které pak 

putuje к rodičům dítěte i к učitelce 1. třídy, kam budou děti rozděleny. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice 1. třídy „С 1 " 

1. třída školy „C" má v letošním roce 2008/2009 24 dětí, z toho 14 chlapců a 10 

dívek. 2 děti v loňském roce 2007/2008 docházely do přípravné třídy v této škole, jedno 

z dětí pochází z romské rodiny. Obě dvě děti dle učitelky pocházejí ze sociálně slabšího 

prostředí. Učitelka vypovídá, že dítě romského původu, které je rovněž jediné v celé 

třídě z romské komunity, se do této doby do kolektivu 1. třídy nezadaptovalo. Má dle 

učitelky vysokou absenci. Učitelka věnuje těmto dětem oproti ostatním větší pozornost, 

přistupuje k nim individuálně. 

Pozitiva v přípravné třídě vidí učitelka zejména v přípravě dětí, vše je však velice 

individuální a Jen některým dětem to pomůže ". 

S učitelem z přípravné třídy spolupracuje průběžně během roku. Konzultují pokroky 

dětí. Před začátkem školního roku učitelka obdržela výstupní hodnocení o jednotlivých 

dětech. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice 1. třídy X 2 " 

1. třída školy „C" má v letošním roce 2008/2009 25 dětí, z toho 12 chlapců a 13 

dívek. Pět dětí v loňském roce 2007/2008 docházelo do přípravné třídy v této škole, dvě 

z těchto dětí pochází z romské rodiny. Všech pět dětí dle učitelky pochází ze sociálně 

slabšího prostředí. Dle učitelky se děti do 1. třídy zadaptovaly dobře. Jen jedna dívka na 

počátku školního roku pracovala ve třídě s doprovodem rodičů. Učitelka věnuje těmto 

dětem oproti ostatním větší pozornost. Přistupuje k nim individuálně, dává jim delší čas 

na práci, přizpůsobuje učivo a toleruje některé odlišnosti od ostatních. „Snažím se je co 

nejvíce motivovat a chválit." 

Učitelka vysvětluje, že romské děti se nikdy neúčastní akcí školy, „která je 

způsobena nedůvěrou romských rodičů". Poukazuje i na negativní vztah dětí i rodičů na 

vzdělání. Učitelka není spokojena se spoluprácí s rodiči těchto dětí. 

Pozitiva v přípravné třídě vidí učitelka zejména v přípravě dětí. Přípravná třída se dle 

učitelky snaží rozvíjet u dětí poznávací procesy a slovní zásobu. Učitelé přípravných 

tříd se snaží děti začlenit do školního režimu a učí je, jak žít ve společnosti druhých. 
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S učitelem z přípravné třídy spolupracuje průběžně během roku zejména v podobě 

konzultací o konkrétních dětech. 

Postřehy a dojmy ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí školy ,.C" 

Škola „C" je škola sídlištního typu, kde v okolí školy nežije velký počet obyvatel. 

Proto i v přípravné třídě se zde nesetkáme s žádnými dětmi romského původu. Děti jsou 

zde převážně s problémy s chováním a učením. Tato přípravná třída je úzce vázána na 

mateřskou školu. Je v budově mateřské školy, děti se tam nemají možnost setkat 

s prostředím školy základní. Třídní učitelka má aprobaci 1. stupně a velice postrádá 

asistenta pedagoga. Autorka se domnívá, že není příliš vhodné umístit přípravnou třídu 

právě do budovy školy. Ze slov učitelky je problém ne příliš velká spolupráce mezi 

základní a mateřskou školu. To vede k tomu, že učitelka nepociťuje velkou podporu ze 

strany základní školy a je příliš uzavřena školou mateřskou a jejím režimem i způsobem 

výuky. Zároveň autorka shledává, že přípravná třída zde spíše plní funkci pomoci dětem 

s poruchami chování, pozornosti a učení, nežli třída s funkcí pomoci sociálně 

znevýhodněným dětem. 

Charakteristika školy „D" 

Základní škola „D" se nachází v pražské čtvrti, kde se vyskytuje větší počet 

romského obyvatelstva. Jde o školu s výrazným zastoupením žáků se sociokulturním 

znevýhodněním. Škola si tuto skutečnost uvědomuje a proto se řídí mottem „Dát šanci 

každému". Pro tento účel je vypracován vzdělávací plán pro třídy s rozšířenou výukou 

estetické výchovy. Jde o rozšířenou výuku výtvarné, hudební, dramatické a taneční 

průpravy. Záměr tohoto plánu je kultivace osobnosti dětí a rozvíjení smyslu pro hudbu, 

výtvarné nadání, divadlo a tanec. Škola se zaměřuje na vzdělání v multikulturním 

prostředí. Vnímá romské žáky jako osobnosti s odlišnou kulturou a chováním, snaží se 

z těchto odlišností čerpat a připravit žákům takové podmínky vzdělávání, které jim 

budou vyhovovat. Zaměřuje se na vzdělávání v dovednostech a znalostech, které budou 

moci žáci uplatnit později v praxi. Tento rok se počet žáků pohybuje okolo 250, z toho 

90% žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a 85% žáků romského původu. 

V dnešní době dle ředitelky školy počet romských dětí na této škole klesá. Důvodem je 

výstavba nových domů v okolí školy, kam přicházejí zejména rodiny neromských 
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obyvatel. Romské rodiny se následkem toho často stěhují pryč. Ostatním nerómskym 

rodinám prý vadí „ nálepka" romské školy, dodává . 

Škola má své vlastní poradenské pracoviště s odborníky z oblasti speciální 

pedagogiky a psychologie. Tito odborníci se souhlasem rodičů provádějí diagnostiku, 

vedou a řídí speciální péči o žáky. Pro žáky se sociálním znevýhodněním škola 

zaměstnává tři asistenty. V přípravné třídě bude v příštím roce 15 dětí, z toho 6 dětí 

starších šesti let. Přípravná třída zde funguje jedenáctým rokem. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice přípravné třídy „D" 

Přípravná třída školy „D" má v letošním školním roce 2008/2009 15 dětí, z toho 6 

chlapců a 9 dívek. Jeden chlapec se v průběhu školního roku odhlásil, rodiče chlapce 

nebyli dle učitelky spokojení s výukou a přístupem učitele к chlapci. Věk dětí se 

pohybuje od 5 do 7 let. Všechny děti ze třídy jsou romského původu, jen dvě děti ze 

třídy chodily dříve do mateřské školy, 4 děti ze třídy mají odklad školní docházky. 

Jedna sedmiletá dívka opakuje tento rok přípravnou třídu. 

Děti se do přípravné třídy přihlašují na základě žádosti o přihlášení do přípravné 

třídy podané rodiči. Podstoupí vyšetření u odborníka pedagogicko-psychologické 

poradny, který také rozhoduje o přijetí dítěte do přípravné třídy. 

Zájem o přípravnou třídu učitelka charakterizuje jako velký. „Vpřípravné třídě učím 11 

let a vždy jsme měli plno ". 

Na počet dětí, které pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí učitelka hledá 

odpověď. ,flevím, do školy chodí upravení, doma je nesleduji. " 

Dlouhodobě si učitelka klade za cíl seznámit děti s prostředím školy a připravit je na 

vstup do 1. třídy. Hodnocení učitelka volí zejména pochvalou, obrázkem, razítkem, 

hvězdičkou a příležitostně známkou 1. „Pokud dostanou razítko, jsou v sedmém nebi. " 

„Za úspěch si tleskáme, to mají děti velice rády. " 

Hodnocení a sledování rozvoje žáků učitelka volí používáním záznamového archu. 

Na konci roku o každém dítěti vypracovává posudek a předává ho učiteli 1. třídy. 

Průběžně během roku hovoří o možných problémech, které by se mohly v 1. třídě 

vyskytovat. Dále spolupracuje s odborníkem z pedagogicko-psychologické poradny, 

který průběžně chodí do hodin a sleduje žáky při práci. Provádí s dětmi test školní 

zralosti. Společně s učitelkou hovoří o odkladu školní docházky. 
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Výuka během dne probíhá od 7.45 do 11.45, prostor přípravné třídy slouží zároveň 

jako školní družina, proto zde děti zůstávají i do odpoledních hodin. 

Práce s rodiči je dle učitelky dobrá. Má ale špatnou zkušenost s rodiči dětí, které mají 

velkou absenci. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o charakteristice 1. třídy „D" 

Z výpovědi třídní učitelky do 1. třídy školy „D" dochází v letošním školním roce 

2008/2009 15 dětí, z toho 9 chlapců a 5 dívek. Sedm dětí navštěvovalo přípravnou třídu 

v loňském roce 2007/2008. Všechny děti ve třídě mají romský původ a asi 7 dětí 

pochází ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Děti z loňské přípravné třídy se do 

prostředí 1. třídy adaptovaly velice dobře. Důvodem je dle učitelky to, „už se většina 

z nich znala před vstupem do 1. třídy, znají se z venku nebo jsou příbuzní". 

Učitelka dětem z loňské přípravné třídy nevěnuje větší pozornost nežli ostatním 

dětem. „ Ten, kdo je šikovný, jeho docházení do přípravné třídy je znát, ale na některé 

děti přípravná třída nezanechala žádné následky, je to velice individuální dle jejich 

inteligence. " 

Postřehy a doimv ke vzdělávání sociokulturně znevýhodněných dětí školy „D" 

Poslední škola „D" je školou s vysokým počtem romských žáků. Působí velice klidně 

a uspořádaně. Výhodou dle učitelů je malý počet žáků ve třídách. Snaží se žákům ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí vycházet vstříc, i když dnes není jednoduché 

poznat kdo je sociálně znevýhodněný. Problémem dnes nastává výstavba nových domů 

v okolí školy. Některé staré činžovní domy s romskými rodinami se vystěhovávají a 

opravují se na nové luxusní domy. Do těchto domů pak přicházejí rodiny neromských 

dětí. Obyvatelstvo se v okolí školy za poslední roky mění a pravděpodobně se bude 

měnit i charakter školy. Třídní učitelka vyučuje v přípravné třídě již 14 let. Zkušenosti, 

které získala během své výuky jsou jistě velice přínosné. Zvláštností přípravné třídy je 

to, že se nachází v místnosti, kam v odpoledních hodinách dochází děti do družiny. Děti 

přípravné třídy se tam mohou sházet se staršími spolužáky a lépe se tímto způsobem 

zadaptovat na prostředí školy. 
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6 Realizace výzkumu 

6.1 Realizace výzkumu u výzkumného vzorku „A" 

Přijetí dětí do prvních tříd a průběh zápisu 

Zástupkyně školy autorce vysvětlila, že základní škola „А" к zápisu do 1. třídy 

v letošním roce 2008/2009 pozvala všechny žáky přípravné třídy, kteří by měli 

nastoupit příštím rokem do prvních tříd. V případě této třídy je to všech 13 dětí ve věku 

6 a 7 let. Třídní učitelka chtěla zjistit jejich práci s jiným učitelem i chování v jiné 

situaci a mezi jinými dětmi. Celkově zápis do budoucích prvních tříd byl velice 

úspěšný, jen jeden chlapec neuspěl, všichni ostatní, tedy 12 dětí postupuje dál do první 

třídy. Chlapec bude přeřazen do školy speciální z důvodu intelektového deficitu. 

Během zápisu jeden učitel provádí jedno dítě všemi úkoly. Prostředí třídy je velice 

příjemné, uzpůsobené velkému počtu dětí. Ve dvou třídách jsou připravená čtyři 

pracovní místa, u každého je jeden učitel a jedno dítě. Učitelé přirozeným rozhovorem 

se během plnění úkolů ptají na základní informace o dětech, jménu, sourozencích apod. 

Dítě by mělo znát písničku či básničku a základní i doplňkové barvy. Učitel následně 

prověřuje výslovnost určitých hlásek (r,ř,s,z,c...). Dále dítěti předkládá pracovní list s 

obrázky, kde dítě má ukázat na první, poslední či předposlední obrázek, rozlišovat 

rozdíly v obrázcích, počítat předměty či obkreslovat tvary geometrických obrazců. 

Závěrem je dítě požádáno o nakreslení postavy - maminky, tatínka či sourozence nebo 

kamaráda. Vše si učitel zapisuje do předem připraveného záznamového archu. 

Autorka v této škole měla možnost sledovat při plnění úkolů pět žáků přípravné 

třídy. Všech pět žáků postupuje do 1. třídy v příštím roce. Každé dítě z přípravné třídy 

si v tento den vyzkoušelo práci s jiným učitelem, než je zvyklé. Celkově děti zvládly 

zápis velice dobře, největší problémy měly při výslovnosti některých hlásek. Špatná 

výslovnost se projevila i u zpívání či přednášení básničky. Problém nastával u většiny 

dětí s určováním pořadí první, poslední a předposlední. Objevily se i problémy 

s určením rozdílů mezi dvěma obrázky, geometrické tvary obkreslovaly velice dobře, 

neuměly je však pojmenovat. Předměty dokázaly spočítat velice dobře. Kresbu postavy 
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dle svých možností nakreslily všechny děti. Na každý úkol děti potřebovaly více času, 

ale hlavně díky pozitivnímu přístupu učitelů projevovaly o dané úkoly zájem. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí z 

přípravné třídy „A" 

V případě fyzické zdatnosti a koordinace pohybů jsou na tom děti velice dobře, 

čtyřhodinovou denní výuku všichni zvládají fyzicky bez problému. 

Dovednost sebeobsluhy a samostatnost v oblasti hygienických návyků je dle třídní 

učitelky u některých dětí slabší. I přesto vidí u dětí během prvního pololetí školní 

docházky obrovský pokrok. Až na 1 chlapce už dnes zvládají velice dobře se oblékat na 

tělocvik, samostatně se nasvačit a dbát na svůj pořádek ve věcech. 

Orientaci v prostředí spíše dobře zvládají děti romských rodin. Rodiče romských 

dětí, narozdíl od dětí neromských rodičů, nedávají takový důraz na opatrnost dětí během 

dne. Romské děti mají daleko větší volnost v odpoledních hodinách, chodí samy ven 

s kamarády. Orientují se proto v okolí školy daleko lépe. Nemají problém se zorientovat 

v novém prostředí. 

Celkově třída nemá problémy s citovou samostatností. Atmosféra ve třídě je velice 

dobrá. Děti se do školy těší, protože „nečekajížádný trest". Všechny problémy se řeší 

komunikací s rodiči. Jak učitelka říká sama o sobě: „Jsem dostatečně tmavá na to, aby 

mě vzaly mezi sebe". Až na výjimky kontrolují své chování dobře. Proto s odloučením 

od rodičů nemají žádné problémy. Až na 1 chlapce většina dětí kontroluje své chování a 

vystupuje samostatně. 

Za největší problematickou oblast považuje třídní učitelka dovednost jazykovou. 

Děti se dle jejích slov neuměly na začátku školního roku vůbec vyjadřovat ve větách, 

měly malou slovní zásobu a špatně se vyjadřovaly gramaticky. Obecně lze říci, že znají 

velice málo písniček a říkanek, neznají klasické pohádky (O červené Karkulce, O 

Budulínkovi, apod.) 

Jazykové problémy zejména ve výslovnosti hlásek u některých dětí stále přetrvávají. 

Jeden chlapec má problémy s výslovností hlásek a motoriky mluvidel. Člověk, který 

s ním není v denním kontaktu, mu není schopný porozumět. Zároveň dle třídní učitelky 

v této oblasti děti během prvního pololetí udělaly největší pokrok. 
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V případě dovednosti komunikace s učitelem i se spolužáky nemají žádné 

problémy. Děti se nebojí požádat o radu ani samy radit druhému. Velkou výhodou je 

znalost romského jazyka třídní učitelky, která tímto způsobem může pomoci 

případnému neporozumění. 

Ve třídě mají všechny děti vyhraněnou lateralitu, jsou zde dva žáci s levostrannou 

lateralitou a jeden žák se zkříženou lateralitou. Držení tužky dětem stále dělá problémy, 

většina z nich neumí stále pracovat nůžkami. 

V oblasti diferencovaného vnímání stále někteří nerozlišují barvy, učitelka má 

podezření u dvou chlapců na barvoslepost. Hlásky ve slově rozlišují s pomocí učitelky. 

V myšlenkových operacích se děti dobře orientují v lehkých úkolech, př. třídění, 

porovnávání, řazení apod. Pokud se děti setkávají se složitějšími úkoly typu: „o jeden 

více, o jeden méně" má třetina třídy problém úkol vyřešit. 

S pozorností a soustředěností mají problém dvě děti ze třídy, třídní učitelka 

problém popisuje jako poruchu pozornosti. Dále bude problém řešit s odborníkem 

z pedagogicko-psychologické porady. 

Po prvním pololetí je zřejmé, že děti se celkově zlepšily ve všech oblastech rozvoje, 

vše je dáno zejména intelektovými předpoklady. 

V případě 1. třídy školy „A" nebylo možné realizovat rozhovor s učitelem 1. třídy, 

protože přípravná třída je zde zavedena letos prvním rokem. 

6.2 Realizace výzkumu u výzkumného vzorku „B" 

Přijetí dětí do prvních tříd a průběh zápisu 

Dle výpovědi zástupkyně školy základní škola „В" к zápisu do 1. třídy v letošním 

roce 2008/2009 pozvala všechny žáky přípravné třídy, kteří by měli nastoupit příštím 

rokem do 1. třídy. Nastává zde ale problémová situace u zápisů, jak uvádí zástupkyně 

školy. Většina rodičů, kteří mají děti v přípravných třídách, se nedostaví do školy v den 

zápisu. Jak uvádí: „ berou to automaticky, že jsou přijatí do první třídy a přivedou děti 

až v září, musíme rodiče na zápis neustále upozorňovat. " Výhodou je dle zástupkyně 

malý počet dětí ve škole. Děti mají často ve škole sourozence, proto i učitelé vědí, kdo 
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musí nastoupit další rok do školy. V případě této třídy se к zápisu mělo dostavit 14 dětí 

ve věku 6 a 7 let. 

Učitelé se při zápisu řídí manuálem127 (návodem), jak s dětmi pracovat a jaké úkoly 

jim zadávat. Objevují se zde úkoly pro zjištění úrovně komunikativních dovedností, 

výslovnosti, znalosti barev, početní představivosti, úroveň grafických dovedností a 

zaznamenání laterality. V případě kresby se jedná o kresbu spontánní s mottem „maluj 

co umíš. Učitel by měl dbát na správnost držení tužky a kresebnou dovednost. 

Autorka v této škole měla možnost sledovat při plnění úkolů 8 žáků přípravné třídy. 

Sedm žáků splnilo požadavky učitelů к zápisu do 1. třídy, jedna dívka bude poslána na 

vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny, rodičům pro tuto dívku doporučila 

učitelka odklad školní docházky. 

Děti měly během zápisu problémy s výslovností některých hlásek, u dvou dětí se 

objevila patlavost, jsou však v péči logopéda působícího na této škole. Všechny děti 

zvládaly komunikovat s učiteli velice dobře, znaly základní informace o svém věku, 

jména rodičů a sourozenců. Adresu bydliště většina z nich neznala. Barvy základní i 

doplňkové pojmenovaly všechny děti. Některé děti nedokázaly vyjmenovat řadu čísel, 

jen do čísla 9 s chybami. Učitelky ke každému dítěti přistupovali individuálně a 

nechávali dětem dostatek času na plnění úkolů. Jen jedno dítě se projevovalo neklidně, 

odcházelo od činnosti za rodiči. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí z 

přípravné třídy „B" 

V případě fyzické vyspělosti jsou na tom děti velice dobře, čtyřhodinovou denní 

výuku všichni zvládají fyzicky bez problému. 

V dovednosti sebeobsluhy a hygienických návyků je to dle třídní učitelky 

uspokojivé pokud se dívá na děti, které pochází z romských rodin a nemají takové 

rodinné zázemí jako děti rodičů neromských. V rámci jejich možností v rodině je to dle 

třídní učitelky v pořádku. 

127 Viz příloha l . 11 
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Orientace v prostředí nedělá žádnému dítěti větší problémy. Při vycházkách se 

lehce zorientují, kde se nachází budova školy apod. Orientují se dobře i v prostředí, 

které předem neznají. 

Celkově třída nemá problémy s citovou samostatností. Jeden chlapec v letošním 

roce 2008/2009 přišel z dětského domova zpět do péče matky. Na začátku školního 

roku měl značné problémy začlenit se do kolektivu dětí bez přítomnosti matky. „ Dnes 

je vše v pořádku, uvádí třídní učitelka, bál se, že ho zase matka odložila. " Děti 

kontrolují své chování až na výjimky, většina dětí ze třídy je emočně stálých. Při práci 

nemají problém přizpůsobit se autoritě. 

Dovednost jazykovou považuje třídní učitelka za největší problematickou oblast. 

Děti mají malou slovní zásobu a problémy s významem slov. V rodině se často 

nesetkaly s knížkami, říkankami či písničkami. Většina dětí má problémy ve 

výslovnosti. Jednou týdně do přípravné třídy dochází logopéd. Vyjadřují se dle učitelky 

velice špatně, mají problém s gramaticky správným mluvením. 

V dovednosti komunikace s učitelem i se spolužáky nemají žádné problémy. 

Důvodem dobré komunikace jsou dle třídní učitelky aktivity školy v odpoledních 

hodinách. Základní škola patří mezi ty školy s malým počtem žáků, děti se proto znají 

nejen ze školy ale i ze zájmových kroužků. Ve třídě pracuje také romský asistent, který 

pomáhá s výukou jednomu chlapci s diagnostikovaným syndromem ADHD. Asistent 

během výuky pomáhá i ostatním dětem při problémech s porozuměním třídní učitelce. 

Ve třídě mají děti vyhraněnou pravostrannou lateralitu, jeden chlapec 

nevyhraněnou lateralitu. Ve zručnosti udělaly děti velký pokrok od začátku roku. 

Problémy se stále objevují u držení tužky i práce s nůžkami. 

Barvy a tvary děti rozlišují velice dobře, někdy je neumí pojmenovat. Rozlišit hlásky 

ve slovech dělá dětem stále potíže. 

V myšlenkových operacích se děti dobře orientují v lehkých úkolech, př. třídění, 

porovnávání, řazení apod. Třídní učitelka popisuje značné problémy na začátku roku, 

během několika měsíců se děti velice zlepšily. Dnes zvládají i náročnější úkoly př. o 1 

více, o 1 méně apod. 

Soustředit na práci se děti částečně dokáží, učitelka musí často měnit činnosti, aby 

děti motivovala к další práci. 
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Během prvního pololetí 2008/09 se děti celkově zlepšily ve všech stránkách rozvoje, 

vše je dáno zejména intelektovými předpoklady. Třídní učitelka se domnívá, že ideální 

doba pro přípravu některých dětí pro nástup do první třídy je tři roky. Proto jak uvádí: 

Zavedla bych přípravku tak od čtyř a půl let. " 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí 1. 

třídy ,JB" navštěvujících přípravnou třídu v roce 2007/2008 

V případě fyzické zdatnosti jsou na tom děti velice dobře. V dovednosti 

sebeobsluhy a hygienických návyků je to dle třídní učitelky „u některých dětí slabší". 

Záleží vždy z jaké rodiny děti pocházejí. 

Orientace v prostředí dětem celkově nedělá žádné velké problémy. Děti neměly na 

počátku školního roku problémy s citovou samostatností. 

V jazykové dovednosti mají děti dle učitelky stále problém s výslovností. Po 

upozornění jsou schopné rozeznat spisovný a nespisovný jazyk. Nemají dostatečnou 

slovní zásobu. Znají některé říkanky, básničky a pohádky. Nedokáží vyprávět ve větách 

a nemluví gramaticky správně. 

Dovednost komunikace s učitelem i se spolužáky ovládají dle učitelky velice dobře. 

Třídní učitelka se snaží ke každému dítěti přistupovat individuálně dle jeho potřeb. Její 

dlouholetá zkušenost jí umožňuje odhadnout „co na které dítě platí". Snaží se 

respektovat jejich návyky a najít si ke každému cestu. Děti spolu velice dobře vycházejí, 

znají se nejen z prostředí školy. I v l . třídě pracuje romský asistent, který pomáhá 

v případě neporozumění výkladu učitelky. 

Tyto 4 děti mají vyhraněnou lateralitu. S držením tužky mají stále problémy, po 

upozornění učitelky se to zlepšuje. 

V oblasti diferencovaného vnímání jsou schopné rozlišit barvy a tvary. Problémy 

mají s rozlišováním hlásek i s rozlišováním rozdílů. 

V myšlenkových operacích se děti z přípravné třídy orientují daleko lépe než 

v oblasti jazykové. V lehkých úkolech, př. třídění, porovnávání, řazení apod. nemají 

žáci žádné problémy. Zvládají dobře i úkoly např. „o lvice, o 1 méně". 

V pozornosti a soustředěnosti nemají děti z přípravné třídy výrazné problémy, 

s přibýváním hodin jejich pozornost a soustředěnost samozřejmě klesá. 
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Hlavní pozitivum v myšlence přípravných tříd vidí třídní učitelka v rozvoji dětí ve 

všech směrech. Pokud se zaměříme na znalosti, jsou děti z přípravné třídy v porovnání 

s ostatními dětmi, napřed. Mají dle třídní učitelky všeobecný přehled, orientují se 

v okolních věcech, barvách, znají číselnou řadu či pojmy jako nahoře/dole. 

6.3 Realizace výzkumu u výzkumného vzorku „C" 

Přijetí dětí do prvních tříd 

Dle výpovědi zástupkyně školy do prvních tříd jsou děti z přípravné třídy školy „C" 

zapsány automaticky, znovu zápis neabsolvují, v září následujícího roku přicházejí do 1. 

třídy. Do 1. třídy nastupuje všech 12 dětí. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí z 

přípravné třídy „C" 

V případě fyzické vyspělosti jsou na tom děti velice dobře. Některé děti jsou brzy 

unavené, učitelka proto střídá často jednotlivé činnosti. 

V dovednosti sebeobsluhy a hygienických návyků jsou již dnes děti více 

samostatné. Učitelka uvádí problém při oblékání se zavazováním tkaniček, u jídla uvádí 

problém jíst s příborem. Pořádek ve svých věcech mají jen některé děti, dle učitelky 

záleží na rodině. 

Orientace v prostředí nedělá dětem větší problémy. Při jednodenních výletech 

v novém prostředí se děti orientují dobře. 

Dovednost citové samostatnosti učitelka charakterizuje jako stále se objevující 

problém v odloučení od rodiny a kamarádů. „Děti jsou více citově fixované než v běžné 

třídě, potřebují určitou jistotu". Dnes vystupují samostatně a trénují přizpůsobení se 

určité činnosti. 

V jazykové dovednosti mají dle učitelky „posun po krůčcích". Ve výslovnosti mají 

problémy s hláskami r,ř,s,c,z a k. V oblasti spisovného jazyka je dle učitelky znát 

pokrok od začátku školního roku. Znalost slovní zásoby je malá, „ale stále objevujeme 

nová slova". Děti mají ve většině případů problém s porozuměním významu slov. Znají 
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málo pohádek a básniček, přesto jsou schopné např. dokončovat rým. Zlepšily se ve 

vyjadřování se a mluvení ve větách. 

Dovednost komunikace s učitelem i se spolužáky je dle učitelky velice dobrá. Děti 

se naučily pomáhat druhému zejména dívce s DMO, které dle potřeby ochotně 

pomáhají. Jsou schopné pracovat ve skupině i ve dvojici a dokáží se řídit pokyny 

učitele. 

Ve třídě má 7 dětí vyhraněnou lateralitu, 5 dětí má lateralitu zkříženou, 4 děti mají 

levostrannou lateralitu. Většina dětí má dnes problém s držením tužky i práce 

s nůžkami, „přesto dokáží hezky kreslit". 

Rozlišují barvy, tvary i rozdíly bez problému. 

V myšlenkových operacích v porovnávání, třídění a vyjmenovávání číselné řady 

nemají děti problémy. Řeší samostatně i některé hádanky a rébusy. Zvládnou i úlohy 

typu „předej a uber". 

Většina dětí se dokáže soustředit asi 10 minut na danou činnost, 2 chlapci asi 5 

minut. 

Pomalý rozvoj učitelka vidí u dětí se zkříženou lateralitou. Dále u dětí přetrvává 

nesprávné držení tužky a vada řeči. 

Třídní učitelka popisuje celkový pokrok dětí zejména v oblasti jazykové. Celkově si 

děti zvykly na režim práce ve škole a domácí přípravy. Učitelka je popisuje jako: 

„celkově vnímavější, v očekávání, mají zájem." 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí 1. 

třídy „Cl" navštěvujících přípravnou třídu v roce 2007/2008 

V případě fyzické zdatnosti jsou na tom děti velice dobře. Dovednost sebeobsluhy a 

hygienických návyků je u romského chlapce horší. Oblékání, samostatnost při jídle či 

pořádku ve svých věcech mají obě děti v pořádku. 

Hůře se orientují v prostředí školy i v novém prostředí, které neznají. S citovou 

samostatností má problém romský chlapec, je dle učitelky „velice vázán na rodinu a 

necítí se mezi ostatními dobře ". 

V jazykové dovednosti děti nemají problém s výslovností hlásek a s rozeznáváním 

spisovného a nespisovného jazyka. Mají ale malou slovní zásobu. Znají málo říkanek a 
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písniček či klasických pohádek. Mají problémy s vyprávěním a vyjadřováním se ve 

větách. Nemluví gramaticky správně. 

Při dovednosti komunikovat s učitelem i se spolužáky mají děti problémy částečné. 

Romský chlapec komunikuje s učitelkou dobře, hůře je na tom v komunikaci se svými 

spolužáky. Nedokáže pomoci či poradit druhému. Ve skupině chlapec nespolupracuje. 

Pokud se mají řídit pokynem učitele, reagují najeden příkaz. 

Obě děti mají vyhraněnou pravostrannou lateralitu. S držením tužky a nůžek mají 

děti stále problémy. 

Jsou schopné rozlišovat barvy a tvary, nerozlišují však hlásky ani rozdíly a detaily. 

V myšlenkových operacích mají někdy problémy s porovnáváním vlastností 

předmětů i s tříděním dle určitých kritérií. Dokáží vyjmenovat číselnou řadu. Nedokáží 

řešit složitější hádanky či rébusy. 

V oblasti pozornosti a soustředěnosti nemají děti výrazné problémy. 

Největší problémy mají dle učitelky děti v pokynech od učitele. Často jim nerozumí. 

„Celkově jsou od ostatních dětí pozadu ". 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí 1. 

třídy X 2 " navštěvujících přípravnou třídu v roce 2007/2008 

Fyzická zdatnost je u všech dětí v pořádku. Dovednost sebeobsluhy a 

hygienických návyků je u romských dětí slabší. Nejsou samostatní v oblékání a 

v návycích při jídle. 

V prostředí okolo školy se orientují dobře, někdy mají problémy v prostředí novém. 

S citovou samostatností měla problém jen jedna dívka na počátku školního roku, dnes 

už je vše v pořádku. Děti vystupují samostatně a jsou schopné přizpůsobit se dané 

činnosti. 

V jazykové dovednosti děti mají problém s výslovností hlásek a s rozeznáváním 

spisovného a nespisovného jazyka. Mají celkově malou slovní zásobu. Znají málo 

říkanek, písniček či klasických pohádek. Zlepšují se ve vyprávění a vyjadřování se, ale 

stále mají problémy vyjadřovat se ve větách. Nejsou schopné mluvit gramaticky 

správně. 

V oblasti komunikace s učitelem i se spolužáky nemají děti problémy. Dokáží 

pomoci či poradit druhému. Ve skupině spolupracují. 
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Těchto pět dětí má vyhraněnou lateralitu. Jeden chlapec má levostrannou lateralitu. 

S držením tužky a nůžek mají některé děti stále problémy. 

Děti jsou schopné rozlišovat barvy a tvary a některé hlásky. Rozlišit rozdíly jim 

problém dělá. 

V myšlenkových operacích mají tři děti problémy s porovnáváním vlastností 

předmětů i s tříděním dle určitých kritérií. Všichni dokáží vyjmenovat číselnou řadu. 

Nedokáží řešit složitější hádanky či rébusy. 

V oblasti pozornosti a soustředěnosti mají děti problémy, učitelka často střídá 

jednotlivé činnosti. 

Největší problémy mají dle učitelky děti v pokynech od učitele. Často jim nerozumí. 

„Celkově jsou od ostatních dětí pozadu". 

6.4 Realizace výzkumu u výzkumného vzorku „D" 

Přijetí dětí do prvních tříd 

Dle výpovědi ředitelky školy žáci školy „D" jsou pozváni к řádnému zápisu do 1. 

třídy. V letošním roce se к zápisu do 1. třídy dostavily jen dvě šestileté děti z přípravné 

třídy, ostatní, jak se autorka dověděla, „chodí v září automaticky, myslí si, že jsou 

přihlášeni a přijdou až v září". Celkem by do 1. třídy mělo nastoupit 5 dětí. 

Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí z 

přípravné třídy „D" 

V případě fyzické vyspělosti jsou na tom děti velice dobře. Někteří se brzy unaví, 

učitelka to spíše charakterizuje jako nezájem o práci. 

V dovednosti sebeobsluhy a hygienických návyků jsou děti samostatné, dodržují 

dnes hygienické návyky, samy se oblékají i nasvačí. „Pořádek ve svých věcech mají, do 

školy si nosí jen sešit - zápisníček a svačinu, " nic jiného dle učitelky nepotřebují. 

Orientace v prostředí nedělá žádnému dítěti větší problémy. Adresu školy a 

domova s dětmi učitelka stále nacvičuje. 

72 



Celkově třída nemá problémy s citovou samostatností. Odloučení od rodičů nebyla 

schopna přijmout jen 1 dívka ze třídy. Děti vystupují samostatně, velice dobře se 

přizpůsobují různým činnostem. 

V jazykové dovednosti mají děti problémy stále, zejména s výslovností. Děti 

Šišlají", do třídy dochází jednou za čtrnáct dní logopéd. Dále děti stále nerozeznávají 

spisovný a nespisovný jazyk. Běžnou slovní zásobu znají, stále si ji však prohlubují. 

Některé děti mají problémy s porozuměním významů slov. Pokud vyprávějí, tak ne 

v celých větách. Většina děti nemluví gramaticky správně. Dnes znají mnoho písniček a 

básniček. S romským asistentem zpívají i romské písničky. 

Oblast komunikace s učitelem i se spolužáky je dle učitelky bez problému. Děti jsou 

schopné pracovat ve skupině i ve dvojici. Dva chlapci pracují jen individuálně. 

Ve třídě mají děti vyhraněnou pravostrannou lateralitu. Většina dětí má dnes 

problém s držením tužky i práce s nůžkami. 

Rozlišují barvy a tvary ve většině případů všichni. Někteří mají problém 

s rozlišováním hlásek ve slově. 

V myšlenkových operacích udělaly děti dle učitelky velký pokrok. Naučily se již 

porovnávat a třídit podle určitého kritéria, vyjmenovat číselnou řadu do 20. „ Celkově se 

orientují v počtech velice dobře, zejména v oblasti nakupování, ví kolik co stojí. " 

Pomalý rozvoj v některých oblastech připravenosti učitelka hodnotí jako důvod 

nezájmu o vzdělání a také krátkodobé paměti. „Jeden den jim něco řeknete, druhý den 

to nevědí". 

Třídní učitelka popisuje celkový pokrok dětí zejména ve všeobecném přehledu. „Děti 

poznají pastelky, už vědí, co jsou to tempery a vodovky, vědí, jaké stromy máme na 

zahradě. " Domnívá, že ideální doba pro přípravu některých dětí pro nástup do první 

třídy je od 4 let. 

Třídní učitelka vidí velká pozitiva v myšlence zakládání přípravných tříd. 

Spolupracuje s učitelem přípravné třídy průběžně během roku. 
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Interpretace rozhovoru s učitelem o schopnostech a dovednostech dětí z 1. 

třídy „D" navštěvujících přípravnou třídu v roce 2007/2008 

V případě fyzické zdatnosti jsou na tom děti velice dobře. V dovednosti 

sebeobsluhy a hygienických návyků je to dle třídní učitelky bez problémů, samostatně 

se oblékají, nasvačí se, i mají dostatečný pořádek ve svých věcech. Důležitá jsou dle 

učitelky pravidla, která se při všech činnostech ve třídě musí děti naučit. 

Orientace v prostředí dětem celkově nedělá žádné velké problémy. Romské děti dle 

učitelky: „Bydlí v okolí školy, neznají názvy ulic, ale kde bydlí, to vědí bezpečně". 

Dobře se orientují i novém prostředí, „ale hlídají si mě". 

Děti neměly na počátku školního roku problémy s citovou samostatností. Vystupují 

samostatně a většina z nich je už nyní emočně stálá. 

V jazykové dovednosti se děti neustále zlepšují, mají však problémy zejména 

s porozuměním významu slov a stále malou slovní zásobu. Většina dětí nemá dnes 

problémy s výslovností hlásek a rozeznáním spisovného a nespisovného jazyka. Jen 

někteří mluví gramaticky správně. Stále přetrvávají věty typu:, Já tomu nechápu apod. " 

Někteří se nevyjadřují správně ve větách, „mají problémy s vyprávěním, mluví 

nesouvisle, " dle učitelky. Znají poměrně málo písniček, básniček a pohádek. 

V komunikaci s učitelem i se spolužáky nemají žádné problémy. Vše závisí na 

atmosféře ve třídě. Romské děti jsou dle učitelky „vděčné za všechno, vděčné za to, že 

se jich někdo zastane. " I v této 1. třídě pracuje romský asistent, který pomáhá v případě 

neporozumění výkladu učitelky. 

Děti jsou zvyklé pracovat ve skupině i ve dvojici, navzájem si pomáhají. Dokáží se 

řídit pokynů učitelky, „vše musí mít názorně a několikrát zopakované ". Neustále se o 

každé práci ujišťují, jestli je spráně. Potřebují pochválit a povzbudit. 

Ve třídě mají všechny děti vyhraněnou lateralitu, jsou zde dva žáci s levostrannou 

lateralitou. Někteří mají stále problémy s držením tužky, s nůžkami pracují velice dobře. 

V oblasti diferencovaného vnímání rozlišují všichni barvy až na dva chlapce, 

poznají geometrické tvary. Správně rozlišují zvuky na začátku i na konci slov. 

V myšlenkových operacích se děti z přípravné třídy orientují daleko lépe než 

v oblasti jazykové. V úkolech třídění, porovnávání a řazení nemají děti žádné problémy. 
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Spíše se jim musí vše názorně předvést. Číselnou řadu vyjmenují do 20 i pozpátku. Ve 

složitějších úkolech a hádankách se nedokáží zorientovat. 

V oblasti pozornosti a soustředěnosti se dokáží soustředit asi 10 minut, někteří však 

jen 5 minut. 

7 Vyhodnocení výzkumu 

Na základě výše uvedeného cíle a uvedených úkolů výzkumu autorka výzkum v této 

části práce vyhodnotí. 

7.1 Interpretace výsledků к 1. výzkumnému úkolu 

Prvním úkolem bylo popsat reálné formy pomoci pro děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí na jednotlivých základních školách. Autorka shledala 

následující důležité poznatky. 

Tři školy ze čtyř mají svá školní poradenská pracoviště. Tato pracoviště jsou 

к dispozici dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy podporují touto cestou 

komunikaci mezi rodiči a školou. Rodiče tak mají к dispozici odporníky a psychology 

v případě různých výchovných a vzdělávacích problémů jejich dětí. V oblasti 

vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí všechny čtyři školy 

zakládají přípravné třídy. Dvě školy („B" a „D") již otevírají přípravnou třídu 

čtrnáctým rokem, jedna škola („A") prvním rokem, poslední škola rokem sedmým. 

Později v následujících ročnících jsou děti stále sledovány odborníky z poradenského 

pracoviště či jsou pod dohledem PPP. S pomocí odborníků PPP vypracovávají IVP pro 

každé dítě. 

Dalším velice přínosným způsobem pomoci vedle zavádění přípravných tříd je 

zřizování odpoledních center aktivit či školního klubu (školy „A", „B" a „D"). Děti se 

tak mají možnost zapojit do aktivit s ostatními spolužáky. Je tímto způsobem zajištěna 

výchova dětí i v odpoledních hodinách. Je to zvláště důležité pro školy sídlištního typu, 

kde se nevyskytuje dle učitelů tolik možností odpoledních aktivit. 
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Autorka shledala, že školy „B" a „D" zřizují nejen přípravné třídy, ale i všechny 

třídy základní školy s nízkým počtem žáků ve třídě. Obvykle se počet žáků pohybuje 

okolo 15 ve všech třídách. To pochopitelně umožňuje učitelům více se věnovat dětem 

sociálně či kulturně znevýhodněním. U zmíněných škol je velkým přínosem přítomnost 

asistenta pedagoga. Zajišťoval pomoc konkrétním žákům daných tříd. Ve škole „A" a 

„C" asistent pedagoga chyběl. Učitelky těchto škol se domnívají, že právě v těchto 

třídách by asistent pedagoga zastupoval důležité místo. Někteří žáci v těchto třídách 

mají předpoklad pro vrozené poruchy chování či učení, a proto práce bez přítomnosti 

asistenta je pro učitele velice náročná. 

7.2 Interpretace výsledků к 2. výzkumnému úkolu 

Druhým úkolem bylo zmapovat způsob přijetí dětí přípravných tříd do prvních tříd. 

Dále popsat průběh zápisu do prvních tříd a školní připravenost dětí. 

U tří ze čtyř zmiňovaných škol („A", „B" a „D") probíhal zápis dětí z přípravných 

tříd v podobě klasického zápisu. Všechny děti, které by měly nastoupit v příštím roce do 

1. třídy, byly к zápisu pozvané. Ve škole „C" se děti přípravné třídy к zápisu dostavit 

nemusely, škola je automaticky přijímá, pokud v letošním roce docházely do přípravné 

třídy. Všechny děti v této třídě měly odklad školní docházky. Učitelka třídy „A" 

vypovídala, že považuje zápis do prvních tříd jako velice důležitý okamžik dětí. 

Setkávají se při zápisu s jinými učiteli, a proto má učitelka sama možnost děti vidět i 

v jiné situaci. 

Z výpovědi vedení škol a učitelů (škola „B" a „D") vyplývá, že romské děti se 

к zápisu do 1. třídy často nedostavujú Považují docházení do přípravných tříd jako 

splnění přijetí do 1. třídy a obvykle přicházejí až v září školního roku. U romských 

rodin dochází к častému stěhování. Proto se stává, že i děti, které se dostaví к zápisu do 

1. třídy v lednu, v září již nepřijdou, protože se rodina odstěhuje. 1. třídu školy „B" tak 

v letošním roce 2008/2009 navštěvovaly jen čtyři děti, které v loňském roce 2007/2008 

docházely do přípravné třídy. 

Ve škole „A" a „B" se к zápisu do prvních tříd mělo tento školní rok dostavit celkem 

27 žáků přípravných tříd. Ve škole „A" ze 13 dětí přípravné třídy je do 1. třídy přijato 
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12 dětí. Ve škole „B" se к zápisu mělo celkem dostavit 14 dětí. O celkovém počtu dětí 

nastupujících do 1. třídy bude škola pevně vědět až v září, zatím je přijato 11 dětí. Ve 

škole „C" jsou do 1. třídy zapsány všechny děti přípravné třídy, tedy 12 dětí. Ve škole 

„D" by mělo nastoupit 5 dětí do 1. třídy. Celkově je tedy na všech školách zapsáno 40 

dětí do prvních tříd, ale konečný počet dětí není znám, z výpovědi vedení škol a učitelů 

se počet dětí v září školního roku často mění. 

Ve škole „A" a „B" autorka pozorovala cekem 13 žáků přípravné třídy u zápisu do 

prvních tříd daných škol. Z těchto 13 žáků je do 1. třídy zapsáno žáků 12. 

Prostředí tříd bylo uzpůsobeno počtu dětí. Ve škole „A" učitelé očekávali velký 

počet dětí, proto zápis probíhal ve dvou třídách s osmi učiteli. Ve škole „B" zápis 

probíhal v jedné třídě se třemi učiteli. Obě školy používaly předem připravený pracovní 

list. Celkově náročnější na plnění úkolů byl zápis do 1. třídy ve škole „А". V oblastech 

školní připravenosti měly děti stále problémy s výslovností některých hlásek, ale 

celkově zvládly dané úkoly velice dobře. Objevovaly se dílčí problémy, ale celkově děti 

působily velice pozitivně, projevovaly zájem, nebály se a spolupracovaly. 

7.3 Interpretace výsledku к 3. výzkumnému úkolu 

Třetím úkolem byl interpretovat názor učitelů o schopnostech a dovednostech dětí 

přípravných tříd před vstupem do 1. třídy. 

Schopnosti a dovednosti dětí přípravných tříd 

V případě fyzické vyspělosti zvýše popsaných názorů učitelů přípravných tříd 

vyplývá, že po této stránce školní připravenosti jsou děti dostatečně vyspělé, aby 

zvládly čtyřhodinovou výuku během dně. Některé děti se během vyučování často unaví. 

Učitelky únavu dětí řeší častým střídáním aktivit, což autorka považuje za velice 

vhodný způsob. Jedna učitelka považuje únavu dětí spíše za projev lenosti a nezájem o 

výuku. 

V dovednosti sebeobsluhy a hygienických návyků záleží dle učitelek vždy na 

rodinném zázemí. Ve většině případů však hygienické návyky a samostatnost 

v oblékání, jídle a schopnosti dbát o své osobní věci je na dostatečné úrovni. Je důležité 

dětem vše neustále opakovat a připomínat. 
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Orientaci v prostředí školy považují všechny učitelky za velice dobrou. Uvádějí, že 

zvláště romské děti pochází z okolí školy a tráví venku celé odpoledne. Problém nastává 

u znalosti adresy, to děti zatím nezvládají. Přesně vědí, kde se nachází budova školy a 

kde bydlí, ale adresu školy ani domova neznají. 

Citová samostatnost je u dětí na velmi dobré úrovni. Odloučení od rodičů zvládají 

děti výborně. Dle učitelek je to dáno zejména tím, že se děti znají z okolí školy. Často 

se znají i rodiny těchto dětí, proto ve škole cítí jako doma. Je to především typické pro 

školy s romskými žáky. V přípravné třídě školy „C" učitelka vypověděla, že některé 

děti stále potřebují jistotu, jsou více citlivé, nežli děti v běžné třídě. 

V jazykové dovednosti se názory učitelek všech přípravných tříd shodují. Považují 

jazykovou dovednost za stále problematickou, u které předpokládají, že děti budou mít 

stále určité problémy. Ve všech přípravných třídách mají děti problémy s výslovností. 

V každé škole je však zajištěna logopedická péče, kam děti docházejí. Ve většině 

případů mají děti stále problémy s gramaticky správným mluvením. Zejména se to týká 

romských žáků. Učitelky se však shodují, že po upozornění jsou děti schopné se samy 

opravovat. 

Ve všech přípravných třídách nemají děti dostatečnou slovní zásobu. Obvykle znají 

základní slova, ale často se během čtení pohádek a říkanek ptají na význam slov, se 

kterým se v běžném životě nesetkaly. Význam slov je taktéž složitější, neznají různé 

oblasti (zvířata, rostliny, stromy,..), ale v průběhu přípravné třídy si velice rychle nová 

slova osvojují. Na počátku roku však neznají slova (nahoře, dole, vzadu, vpředu...). 

Děti znají velice málo klasických pohádek , písniček či říkanek. Autorka si uvědomuje, 

že romské děti však nemají možnost se seznámit s klasickými českými pohádkami jinde 

než v mateřské škole nebo přípravné třídě. Dle tvrzení učitelek si české pohádky a 

zejména písničky velice rychle osvojují. Autorka vidí i zde velice důležitou funkci 

asistenta pedagoga (škola „B" a „D"), který s romskými dětmi zpívá romské písničky. 

Dále za největší problém v jazykové oblasti považují učitelky dovednost vyprávění a 

mluvení ve větách. Toho děti i po každodenním procvičování zatím schopné nejsou, ale 

zároveň od začátku roku udělaly obrovský pokrok. 

Oblast komunikace považují učitelky za velice dobrou. Zejména u romských dětí se 

dle učitelek setkáváme s výbornou komunikací, děti se znají i z jiného prostředí než je 

škola.Vídají se venku odpoledne na ulici, v zájmových kroužcích či ve školní družině. 
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Velkou výhodou vidí autorka u jedné učitelky, která ovládá romský jazyk. Z jejich slov 

vyplývá, že romský jazyk využívá i v komunikaci s rodiči dětí. Velice dobře děti 

spolupracují mezi s sebou i s učitelkami. Jsou schopné zdravit, poděkovat i požádat o 

určitou věc. 

Jeden chlapec ze všech dětí má dle učitelek nevyhraněnou lateralitu. Šest dětí 

z přípravných tříd má lateralitu zkříženou. Se zručností mají problémy stále všechny 

děti. Někteří drží tužku v ruce poprvé v životě v přípravné třídě, poprvé si kreslí. Stejně 

tak je tomu s prácí s nůžkami. 

V oblasti difencovaného vnímání jen některé děti dnes stále nerozeznávají barvy. 

Většina dětí rozlišuje barvy dobře, má však problémy je pojmenovat. Rozeznávat hlásky 

v slově většinou zvládají dobře s pomocí učitele. 

V myšlenkových operacích se učitelky shodují na daleko větším pokroku dětí než 

v oblasti jazykové. Děti nemají problémy s porovnáváním vlastností, tříděním či 

vyjmenování číselné řady. Ve složitějších úkolech se však špatně orientují, většinou ani 

nezkouší úkol, o kterém si myslí, že ho již předem nezvládnou. 

Děti se v přípravných třídách dokáží soustředit na jednu činnost jen pár minut. 

Bývají unavené, proto učitelky mění často činnosti. 

Schopnosti a dovednosti dětí prvních tříd navštěvujících přípravnou třídu v roce 

2007/2008 

Stejně tak jako děti přípravných tříd v případě fyzické zdatnosti jsou na tom dětí 

prvních tříd velice dobře. V dovednosti sebeobsluhy a hygienických návyků učitelky 

většinou zmiňují romské děti, u kterých nejsou hygienické návyky dostačující. Vždy 

záleží dle učitelek na prostředí rodiny. 

Orientace v prostředí i těmto dětem celkově nedělá žádné velké problémy, dobře se 

orientují v okolí školy. Neznají však stále názvy ulic svého bydliště a školy. 

Děti neměly na počátku školního roku problémy s citovou samostatností. Vystupují 

samostatně a většina z nich je už nyní emočně stálá. Dle učitelek často potřebují 

povzbuzovat, mají tendenci se neustále ujišťovat o správnosti výsledku určitého úkolu. 

V jazykové dovednosti děti mají neustále problémy zejména s porozuměním 

významu slov a disponují malou slovní zásobou. Jen některé děti mají dnes problémy 

s výslovností hlásek a rozeznáním spisovného a nespisovného jazyka. Stále mají malou 
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slovní zásobu a neustále přetrvávají problémy s porozuměním slov. Jíž znají některé 

klasické pohádky a říkanky, ale učitelky upozorňují na krátkodobou paměť dětí, která se 

projevuje i v oblasti jazykové dovednosti - učit se zpaměti říkanku či básničku. Stále 

mají problémy s vyjadřováním a vyprávěním ve větách. Mluví v krátkých větách, často 

nesrozumitelně. V komunikaci s učitelem i se spolužáky nemají děti větší problémy, 

většinou se znají z okolí školy. Spolupráce ve skupině či ve dvojici je až na jednoho 

chlapce také dobrá. 

Všechny děti mají vyhraněnou lateralitu. Někteří mají stále problémy s držením 

tužky.V oblasti diferencovaného vnímání rozlišují všichni barvy, s pomocí učitelek 

hlásky ve slově. 

V myšlenkových operacích se jen u některých dětí vyskytují problémy s řešením 

úkolů jako třídění a porovnávání. Ve většině případů s jednoduchými úkoly děti nemají 

problémy žádné. Neodvažují se však řešit složitější úkoly. V oblasti pozornosti a 

soustředěnosti se dokáží soustředit na určitou činnost požadovanou dobu. 

Autorka souhlasí s učiteli tříd, kteří tvrdí, že připravenost dětí v jednotlivých 

oblastech je individuální. Každé dítě během přípravné třídy dojde ve svých možnostech 

do určité fáze rozvoje. Zajímavý je názor dvou učitelek, které se shodují v tom, že by 

přípravné třídy zřizovaly pro děti již od tří nebo čtyř let. 

Výrazný rozdíl mezi dětmi v přípravné třídě a dětmi docházejícími do 1. třídy není. I 

děti prvních tříd mají dnes malou slovní zásobu či problémy s porozuměním některých 

slov. Obecně lze říci, že daleko větší pokrok během přípravné třídy je vidět v oblasti 

myšlenkových operací. Celkově se učitelky prvních tříd shodují na myšlence, že 

přípravná třída je především přínosná pro děti ke získání všeobecného přehledu. 

Jednotlivé schopnosti a dovednosti dětí v podobě očekávaných výstupů jsou к dispozici 

v přílohách128. 

128 Viz přílohy 12 a 13. 

80 



Diskuse 

Autorka diplomové práce si během výzkumu uvědomila, jak je důležité nejprve 

čerpat informace v teoretické rovině a následně je doložit v praktické podobě. Na 

začátku neměla jasnou představu o koncepci celé práce. Je přesvědčena, že až praktická 

část práce jí „otevřela oči" a poskytla praktické zkušenosti, které teorii doplňují. 

Shledala, že v některých rovinách se teoretický pohled na danou problematiku shoduje s 

praxí, v jiných se rozchází. Autorka by především chtěla poukázat na skutečnost, že 

formy pomoci pro děti se sociálním znevýhodněním ve školách, kde probíhal výzkum, 

se ve většině případů shodují s doporučeními v RVP Z V uvedených v kapitole 

diplomové práce 1.1. Doporučení se v teoretické rovině shodují v zavádění individuální 

nebo skupinové péče i ve zřizování přípravných tříd. Učitelé se snaží к žákům 

přistupovat individuálně, volí odpovídající metody i formy práce. Autorka nalézá velký 

přínos v podpoře komunikace mezi učiteli a rodiči sociokulturně znevýhodněných dětí. 

Dle autorky je velice osvědčená spolupráce učitelů s psychologem a speciálním 

pedagogem. Během výzkumu autorka zjistila, že ve dvou přípravných třídách (školy 

„A" a „C") chybí asistent pedagoga. Autorka se domnívá, že pomoc asistenta v tomto 

případě by byla zcela na místě. Další velice vhodnou formou pomoci je ve školách („B" 

a „D") menší počet žáků v každé třídě základní školy. Přesto, že ve školách „A" a „C" 

nemají možnost zřizovat třídy s nízkým počtem žáků, autorka poukazuje na snahu škol 

zapojit děti sociálně či kulturně znevýhodněné do běžných tříd. 

Vzhledem к hlavnímu smyslu zavádění přípravných tříd v teoretické rovině popsané 

také v kapitole 1.1, kde se mluví o přípravných třídách jako o třídách pro sociokulturně 

znevýhodněné děti, nemůže autorka toto v některých případech v praxi potvrdit. Ve 

dvou školách („A" a „C") často přijímají děti s vývojovými poruchami učení či chování 

(dále VPU) i přesto, že nejsou sociálně či kulturně znevýhodněné. Tyto děti pro svou 

vrozenou vadu dostávají odklad školní docházky a je jim následně nabídnuta přípravná 

třída. Autorka během výzkumu nabyla dojmu, že škola předem vybírá děti, u kterých se 

předpokládá budoucí VPU i v dalších letech. Autorka vidí problém vtom, že do 

přípravné třídy jsou vybíráni ti, jejichž výsledky vyšetření v PPP v oblasti VPU dopadly 
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nejhůře. Spíše pak škola přijímá žáky s vývojovými vadami, aby před vstupem do 1. 

třídy zjistila jejich specifické potřeby vzdělávání. 

Následně si autorka během výzkumu uvědomila, jak je důležité vnímat strukturu 

obyvatel v okolí škol, kde se zřizují přípravné třídy. V teoretické rovině se mluví 

v kapitole 1.1 o výskytu přípravných tříd zejména v oblastech s vysokým počtem 

romských obyvatel. Na základě výzkumu je zřejmé, že se setkáváme s přípravnými 

třídami i v oblastech, kde je většina obyvatel majoritní společnosti. Jednotlivé přípravné 

třídy jsou popsány v kapitolách 5.3, kde se čtenář může dovědět o počtu romských i 

neromských žáků daných tříd. Autorka zjistila, že v sídlištních školách („A" a „C") 

docházejí do přípravných tříd převážně děti neromské. Je pravděpodobné, že 

v následujících letech vzhledem ke struktuře obyvatel bude situace v sídlištních školách 

podobná. Opačný případ je u škol („B" a „D"), kde se setkáváme nyní jen s dětmi 

romskými. Dochází zde к častému stěhování romských rodin z důvodu nové výstavby 

domů v okolí školy. Dá se tedy předpokládat, že se školy se zaměřením pouze na 

vzdělávání Romů budou v následujících letech měnit, protože se do okolí školy budou 

stěhovat rodiny majoritní společnosti. 

Ve všech školách („A", „B", „C", „D") z výzkumu vyplynulo, že rodiče dětí jeví o 

přípravnou třídu veliký zájem. Počet míst v přípravných třídách je však omezený. Školy 

jsou proto následně nuceny děti do přípravných tříd vybírat a volit ty, které přípravu 

nejvíce potřebují. 

Teoretická část práce se zabývá v kapitolách 2.1 a 3.1 školní připraveností dětí před 

vstupem do povinné školní docházky. Zmiňuje i očekávané výstupy, které by děti dle 

RVP PV a odborníků VÚP, měly během přípravné třídy zvládnout. V RVP PV se říká, 

že očekávané výstupy nejsou pro děti povinné a konečné. Každé dítě během přípravné 

třídy dosáhne určitých schopností a dovedností dle jeho potřeb. Autorka se během 

výzkumu setkala se stejným názorem ze strany učitelů, kteří chápou rozvoj dítěte jako 

dlouhodobý a individuální. 

Autorka považuje za důležité zmínit se o připravenosti v oblasti jazykové. Již 

několikrát v teoretické části práce - částečně v kapitole 1.1 a následně i v kapitole 4, 

která se věnuje přípravě dětí v rodině a zaměřuje se i na vliv romské rodiny na přípravu 

předškolních dětí, je zmiňováno, že děti přípravných tříd mají obvykle největší 

problémy v oblasti jazykové. Toto tvrzení je zřejmé i z výsledků výzkumu. 
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Autorce se tak potvrzují myšlenky autorů o důležitosti vlivu rodiny na rozvoj dětí. 

Uvědomuje si, že ty schopnosti a dovednosti, které jsou přímo závislé na prostředí 

rodiny, se u dětí sociálně znevýhodněných rozvíjejí pomaleji. Je to především již 

zmíněná jazyková dovednost, která u dětí přípravných tříd není ze strany rodičů tolik 

podporována, jak vyplývá z teorie i praxe. Jelikož se děti v některých rodinách 

nesetkávají např. s pastelkami či tužkami, nemají možnost si osvojovat dovednost 

kreslení. Pokud rodiče dětem nevypráví či nečtou pohádky, děti opět nemají tu možnost 

se pohádky naučit jiným způsobem než v přípravné třídě. Výzkum poukazuje na to, že v 

myšlenkových operacích, které jsou především dány mírou inteligence, jsou na tom děti 

daleko lépe. Jinými slovy, v oblasti přípravy dětí, která je úzce ovlivněna prostředím 

dítěte, mají ve většině případů děti přípravných tříd problémy. Naopak v oblasti, která 

není přímo vázána na prostředí dítěte, děti nepotřebují takovou podporu a zvládnou 

činnosti na základě své přirozené inteligence. 

Autorce se v průběhu výzkumu nepodařilo zrealizovat pozorování zápisu do prvních 

tříd ve škole „C" a „D". Ve škole „C" se zápis do prvních tříd pro děti z přípravných 

tříd nerealizuje. Ve škole „D" zápis probíhal ve stejných dnech jako ve škole „A" a „B", 

proto autorce nebyla umožněna návštěva školy při zápisu do prvních tříd. Domnívá se, 

že by bylo velice přínosné tuto zkušenost mít. 

Během výzkumu autorka zjistila, že některé otázky se v rozhovorech opakovaly. 

Autorka se dotazovala na stejné informace v otázce č. 3 v rozhovoru s vedením školy a 

v otázce č.l v rozhovoru s učitelem přípravné třídy. Během rozhovoru se vždy snažila 

otázky blíže specifikovat. Následně je pak v dalším rozhovoru lépe formulovat. 

Pozitivní stránku diplomové práce autorka především vidí v konkrétní zkušenosti 

s jednotlivými učiteli a získání informací o celkovém pojetí přípravných tříd daných 

škol. Některé informace získané z rozhovoru s učiteli se ve výzkumu zdají být zbytečné, 

protože se netýkají úkolů, které si autorka zadávala na začátku výzkumu. Tyto navenek 

„zbytečné" informace považuje však autorka za důležité zvláště pro vlastní doplnění 

znalostí o přípravných třídách. 

Autorku během výzkumu překvapilo, že se v prvních třídách daných škol vyskytuje 

tak málo dětí z přípravných tříd. Autorka se domnívala, že většina dětí docházejících do 

přípravných tříd zůstává v dané škole a pokračuje ve svém vzdělávání. Ve škole „B" 

přitom dochází do 1. třídy jen 4 žáci z přípravné třídy. Zjistila, že tito žáci jsou v rozvoji 
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dovedností a schopností na tom celkově lépe než-li žáci, kteří do přípravné třídy 

nedocházeli. Autorka byla milně přesvědčena, že děti, které docházejí do přípravných 
(j 

tříd budou pokračovat ve vzdělávání v dané škole. Realita je však taková, že rodiny 

převážně romských dětí se často stěhují a do prvních tříd na dané škole již nenastupují. 

Smysl přípravné třídy pro tyto děti samozřejmě zůstává, i když do 1. třídy nastoupí 

v jiné škole. Škola („B") však ztrácí tímto způsobem děti, které by v ní mohly 

pokračovat a škola by tak mohla vidět výsledky své přípravné třídy. 

Jedním z cílů autorky v teoretické části práce bylo přiblížit pojetí přípravných tříd u 

nás a v některých státech severní Evropy, zvláště v Dánsku. Považuje toto studium za 

velice přínosné. Domnívá se, že by bylo velice zajímavé navštívit právě dánskou 

přípravnou třídu a mít tu možnost čerpat zkušenosti učitelů v těchto třídách. 

Dále se v teoretické rovině autorka zaměřila na problematiku školní připravenosti a 

zralosti dětí pro vstup do 1. třídy. V odborné literatuře se autorka setkala 

s charakteristikou předškolního dítěte v oblasti poznávacích procesů, připravenosti 

sociální a emocionální, somatické či pracovní. Během tohoto studia si uvědomila, že při 

zápisu do prvních tříd učitelé základních škol posuzují školní zralost či připravenost 

dětí. Bylo třeba se také zaměřit na způsoby tohoto posuzování. Autorku dále zajímal 

teoretický pohled na problematiku vlivu rodiny na rozvoj dítěte. Snažila se nastudovat 

pohled romské rodiny na výchovu a vzdělávání. Se studiem romské rodiny si autorka 

uvědomila, že je důležité zmínit se o práci asistenta pedagoga. 

Autorka si v průběhu zpracování výsledků výzkumu uvědomila, že pro objektivní 

posuzování školní připravenosti dětí by bylo vhodné realizovat v přípravných třídách 

testy školní zralosti a sledovat tak rozvoj dětí během roku. Z uvedeného důvodu se 

autorka domnívá, že cíl posouzení schopností a dovedností dětí přípravných tříd byl 

naplněn jen z části, protože čerpala ze subjektivních poznatků a názorů učitelů. 

Autorka si je nyní vědoma, že pro ni bylo velice těžké zabývat se tématem 

připravenosti dětí z přípravných tříd, pokud sama nemá zkušenost s výukou v přípravné 

třídě. Pokusila se na základě teoretických poznatků i praktické zkušenosti získané 

z výzkumu maximálně rozšířit svůj pohled na danou problematiku. 
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т—ж r v 

Zaver 

Ve své diplomové práci se autorka venovala problematice přípravných tříd v České 

republice. Teoretická část práce jí zároveň umožnila získat povědomí i o přípravných 

třídách jiných států severní Evropy. Za velice přínosné autorka považuje porovnání 

základního smyslu zřizování přípravných tříd u nás i ve zmíněných státech. Uvědomila 

si, že je důležité vždy chápat přípravné třídy v celkovém pojetí vzdělávání dané země. 

Z odborné literatury se autorka snažila získat podstatné informace o vzdělávání dětí 

v přípravných třídách. Uvědomila si význam výchovy předškolních dětí před vstupem 

do povinné školní docházky. Rozšířila si své vědomosti o školní zralosti a připravenosti 

dětí. Zároveň se seznámila se způsoby posuzování školní zralosti a připravenosti dětí. 

Autorka vždy považovala rodinu jako základ ve vzdělávání. Nyní si ještě více 

uvědomuje, jak obrovskou roli v přípravě dětí rodina hraje. Zároveň shledává, že 

některé rodinné prostředí není natolik podnětné, aby dítě mohlo bezproblémově vstoupit 

do 1. třídy. Domnívá se, že i těmto dětem je potřeba dát pomocnou ruku a šanci na 

uplatnění se v dalších letech jejich života. Přípravná třída je jedním z vhodných způsobů 

pomoci dětem sociálně či kulturně znevýhodněných. 

Za velice přínosné během výzkumu autorka považuje kontakt s učiteli přípravných 

tříd. Rozhovor s nimi poskytl autorce velice cenné informace o dětech přípravných tříd, 

práce v přípravné třídě, hodnocení dětí či spolupráci s rodiči. Díky rozhovorům se 

autorka dověděla i různé názory učitelů na problematiku vzdělávání romských žáků. 

Dověděla se, že přípravná třída je jednou z cest, jak sociokulturně znevýhodněným 

dětem pomoci. Vždy je však odpovědnost na rodičích, zda budou děti do přípravné třídy 

posílat či nikoli. 

Autorka bude velice ráda, pokud získané zkušenosti bude moci uplatnit v budoucí 

pozici třídního učitele v 1. třídě. 
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Příloha č. 1 
Tab. B2.1 : Přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním - školy, třídy, děti, z toho azyianti - podle území 
(podle stavu k: 30.9.2007) 

Školy, třídy, děti v přípravných třídách 

celkem vtom 

děti v ZŠ pro děti bez SVP v ZŠ pro děti se SVP 
Území 

z 
celku 
dívky 

děti děti 
školy třídy 

celkem 
z celku 
azylant 

z 
celku 
dívky 

školy třídy 
celkem 

z celku 
azyianti 

z 
celku 
dívky 

školy třídy 
celkem 

z celku 
azyianti 

z celku 
dívky 

Česká republika c z o ! 141 164 1 929 3 786 101 116 1 437 3 578 40 48 492 - 208 

Praha CZ01 17 18 212 83 10 10 140 - 56 7 8 72 - 27 

Hlavní město Praha CZ010 17 18 212 - 83 10 10 140 - 56 7 8 72 - 27 

Střední Čechy CZ02 7 7 78 - 31 5 5 50 - 21 2 2 28 - 10 

Středočeský kraj CZ020 7 7 78 - 31 5 5 50 - 21 2 2 28 - 10 

Jihozápad CZ03 3 3 34 - 14 2 2 27 - 10 1 1 7 - 4 

Jihočeský kraj CZ031 1 1 7 - 4 - - - - 1 1 7 - 4 

Plzeňský kraj CZ032 2 2 27 - 10 2 2 27 - 10 - - - - -

Severozápad CZ04 6S 74 894 3 346 49 57 709 3 264 14 17 185 - 82 

Karlovarský kraj CZ041 15 20 255 - 106 9 12 164 - 64 6 8 91 - 42 

Ústecký kraj CZ042 48 54 639 3 240 40 45 545 3 200 8 9 94 - 40 

Severovýchod CZ05 11 14 171 - 82 7 9 116 - 58 4 5 55 - 24 

Liberecký kraj CZ051 4 6 69 - 32 3 4 50 - 23 1 2 19 - 9 

Královéhradecký kraj CZ052 5 6 79 - 39 3 4 54 - 28 2 2 25 - 11 

Pardubický kraj CZ053 2 2 23 - 11 1 1 12 - 7 1 1 11 - 4 

Jihovýchod CZ06 10 12 132 - 49 7 7 87 - 31 3 5 45 - 18 

Vysočina CZ061 3 3 29 - 11 2 2 22 - 7 1 1 7 - 4 

Jihomoravský kraj CZ062 7 9 103 - 38 5 5 65 - 24 2 4 38 - 14 

Střední Morava CZ07 9 10 106 - 42 4 4 49 - 20 5 6 57 - 22 

Olomoucký kraj CZ071 8 8 81 - 32 4 4 49 - 20 4 4 32 - 12 

Zlínský kraj CZ072 1 2 25 - 10 - - - - - 1 2 25 - 10 

Moravskoslezsko CZ08 21 26 302 - 139 17 22 259 - 118 4 4 43 - 21 

Moravskoslezský krajCZ080 21 26 302 - 139 17 22 259 - 118 4 4 43 - 21 
Zdroj: databáze ÚIV 



Příloha č. 2 
Tab. B2.1 : Přípravné třídy pro děti se sociálním znevýhodněním - školy, třídy, děti, z toho azylanti - podle území 
(podle stavu k: 30.9.2008) 

Školy, třídy, děti v přípravných třídách 

celkem vtom 

Území 
děti ZŠ pro děti bez SVP ZŠ pro děti se SVP 

Území 
z 

celku 
dívky 

děti děti 
školy třídy 

celkem 
z celku 
azylanti 

z 
celku 
dívky 

školy třídy 
celkem 

z celku 
azylanti 

z 
celku 
dívky 

školy třídy 
celkem 

z celku 
azylanti 

z celku 
dívky 

Česká republika czo 146 166 2 028 2 825 106 121 1 507 2 617 40 45 521 - 208 

Praha CZ01 ! 16 16 199 67 10 10 141 - 49 6 6 58 - 18 
Hlavní město Praha CZ010 16 16 199 - 67 10 10 141 - 49 6 6 58 - 18 

Střední Čechy CZ02 4 4 48 - 21 2 2 18 - 8 2 2 30 - 13 
Středočeský kraj CZ020 4 4 48 21 2 2 18 - 8 2 2 30 - 13 

Jihozápad CZ03 3 3 34 - 16 2 2 27 - 11 1 1 7 - 5 

Jihočeský kraj CZ031 1 1 7 - 5 - - - 1 1 7 - 5 

Plzeňský kraj CZ032 2 2 27 - 11 2 2 27 - 11 - - - - -

Severozápad CZ04 70 82 1 055 2 421 57 66 849 2 345 13 16 206 - 76 

Karlovarský kraj CZ041 13 19 243 - 83 8 12 153 - 59 5 7 90 - 24 

Ústecký kraj CZ042 57 63 812 2 338 49 54 696 2 286 8 9 116 - 52 

Severovýchod CZ05 14 16 177 - 72 9 10 113 - 45 5 6 64 - 27 

Liberecký kraj CZ051 5 7 74 - 23 3 4 48 - 15 2 3 26 - 8 

Královéhradecký kraj CZ052 6 6 67 - 32 4 4 41 - 20 2 2 26 - 12 

Pardubický kraj CZ053 3 3 36 - 17 2 2 24 - 10 1 1 12 - 7 

Jihovýchod CZ06 9 9 132 - 61 6 6 80 - 36 3 3 52 - 25 

Vysočina CZ063 3 3 38 - 14 2 2 24 - 8 1 1 14 - 6 

Jihomoravský kraj CZ064 6 6 94 - 47 4 4 56 - 28 2 2 38 - 19 

Střední Morava CZ07 8 9 91 - 33 3 3 38 - 15 5 6 53 - 18 

Olomoucký kraj CZ071 7 7 72 - 22 3 3 38 - 15 4 4 34 - 7 

Zlínský kraj CZ072 1 2 19 - 11 - - - - - 1 2 19 - 11 

Moravskoslezsko CZ08 22 27 292 - 134 17 22 241 - 108 5 5 51 - 26 

Moravskoslezský kraj CZ080 22 27 292 - 134 17 22 241 - 108 5 5 51 - 26 
Zdroj: databáze ÚIV 



Příloha č. 3 The Danish Education System 
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Příloha č. 4 
Zápisy do 1. ročníku ZŠ - počty dětí přicházejících к zápisu poprvé a po odkladu podle 
výsledku zápisu v letech 2008 a 2009 



Příloha č. 5 Záznamový arch - zápis do 1. třídy ZŠ 

Škola: 

Chlapec/dívka, rok narození: 2002 

Prostředí třídy: 

Způsob práce učitele: 

Pracovní listy a jednotlivé úkoly: 

Schopnosti a dovednosti dítěte: 

1. Základní znalosti (jméno, věk , rodiče, sourozenci, 

adresa bydliště) 

2. Znalost básně, říkanky, písničky: 

3. Úroveň komunikace, spolupráce s učitelem: 

4. Pojmenování základních i doplňkových barev: 

5. Početní představy: 

6. Výslovnost hlásek: 

7. Kresba (postavy): 

8. Lateralita: 



Příloha č. 6 
Rozhovor s pedagogem přípravné třídy 

Škola: „B" Datum: 12.1.2009 
Přípravná třída: školy „B" 
Třídní učitel: s aprobací 1. stupně, 2. rok v přípravné třídě 
Počet dětí: 18 chlapci: 8 dívky: 10 

1. Jakým způsobem j sou děti přijímány do přípravné třídy? 
Na základě žádosti rodičů, kterou dávají zároveň při zápise do 1. třídy. Potom jde dítě 
na vyšetření školním psychologem a logopedem. Často ale rodiče hlavně dětí pětiletých 
se přicházejí zapisovat až v září nebo v říjnu školního roku. Chodí, když jsi vzpomenou, 
že chtějí dát dítě do přípravky. Záleží to i na tom, jak se o přípravce dozvědí, často se to 
dozví až v září. Podmínkou přijetí j e i posouzení sociálně slabšího prostředí rodiny. 

2. Jaký je zájem ze strany rodičů o přípravnou třídu? 
Velký zájem o přijetí, ale docházka je horší. Během roku chodí tak 10 nebo 11 dětí. 
Rodiče, kteří pracují, tak děti do školy dávají, ale pokud některé matky jsou 
nezaměstnané, tak se jim nechce ráno vstávat a vodit dítě do školy. Třeba také nechodí 
v zimě, na podzim a na jaře celkem ano. Některé děti do školy chodí denně, některé jen 
jednou měsíčně. 

3. Přijímáte všechny zájemce do přípravné třídy? Mají některé děti „přednost"? 
Přijímáme děti většinou příbuzné těm, kteří už k nám do školy chodí. Ti se o přípravce 
dozví nejdříve. 

4. Kolik dětí má ve vaší třídě romský původ? 
Všech 18 dětí. 

5. Jak staré děti j sou ve Vaší třídě? 
- Nej mladší: chlapec/ dívka; rok narození: 6 dětí ve věku 5 let, 7 dětí ve věku 6 let 
- Nejstarší: chlapec/dívka; rok narození: 5 dětí ve věku 7 let (naroz. leden, únor 

2002) 

6. Je rozdíl mezi vyspělostí dívek a chlapců? V jaké oblasti? 
U sedmiletých žádný rozdíl není. U mladších dětí ano. Celkově jsou na tom lépe dívky 
ve všech oblastech rozvoje. 

7. Kolik dětí má odklad školní docházky? 12 dětí. 
8. Kolik dětí pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí? 

Nevím, celkově všichni rodiče mají nízký ekonomický příjem. Nezaměstnaní rodiče jsou 
na tom pochopitelně ekonomicky hůře než ti zaměstnaní. Ale musíme se na ně vše dívat 
v rámci jejich možností, které jsou jiné. Asi tak 15 dětí. 

9. Kolik dětí navštěvovalo dříve mateřskou školu? Kolik romských dětí ji navštěvovalo? 
Jen 2 děti. 

10. Přibližuje se podle Vás režim dne v přípravné třídě spíše základní škole nebo mateřské 
škole? Jakým způsobem probíhá Vaše běžná výuka během dne? 
Podle dětí, co jim vyhovuje. Výuka probíhá v blocích, obvykle ve čtyřech nebo ve dvou. 
Mají 4 hodiny denně a končí v 11.45. Vše ale přizpůsobuji dětem, přestávky apod. 

1 



11. Jaké dlouhodobé cíle si kladete ve Vaší výuce? 
Úspěšný vstup do 1. třídy. Aby se romské děti naučily samostatně pracovat, aby si více 
věřily. Často se stává, že děti již předem odmítají splnit úkol, protože si nevěří, že ho 
zvládnou. Podporuji je ve zkoušení nových věcí, i když je tolik neumí. 

12. Co by podle Vás měly děti zvládnout během přípravné třídy? 
To, co by měl žák zvládnout než jde do školy. 

13. Jakým způsobem děti hodnotíte? 
Většinou ústně pochvalou, dávám jim razítko každý den. To už musí hodně zlobit, aby ho 
nedostaly. Nedostávají žádné tresty. 

14. V čem mají děti při výuce největší problémy? 
Zejména ve slovní zásobě a ve významu slov. Dříve se nesetkaly s hračkami, neznaly 
pastelky, papíry a nevěděly co je to puzzle. Pokud jim dám domácí úkol, tak ho 
neudělají, protože nemají doma pastelky. 

15. Jakým způsobem jsou u dětí rozvinuté následující schopnosti a dovednosti? 

Fyzická vyspělost (koordinace pohybů) 
Jsou na tom dobře, čtyři hodiny denně zvládají. 

Samostatnost 
• hygienické návyky: 
V rámci jejich možností rodinného zázemí j e to v pořádku. 
• samostatnost v oblékání: 
V pořádku, myslím. 
• samostatnost při jídle: 
V pořádku, musím jim vše ale připomínat. 
• pořádek ve svých věcech: 

V pořádku, také jim vše připomínám, samy by si neuklidily. 

Orientace v okolí 
• povědomí o svém bydlišti, škole a okolí školy: 
To jim nedělá problémy, vědí, kde je škola. Jsou z okolí. 
• orientace v novém prostředí 
To nevím, ale asi bez problému. 
Citová samostatnost 
• odloučení od rodičů: 
Jeden chlapec přišel v tomto roce z dětského domova a na začátku roku měl časté 
záchvaty vzteku. Dnes je vše v pořádku, bál se, že ho zase matka odložila. 
• kontrola svého chování (vystupovat samostatně, být emočně stálý, přizpůsobit se 
určité činnosti): 
Většina dětí bez problému. 

Jazyková dovednost 
To je největší problém. 
• výslovnost všech hlásek: 
Většina má problémy, chodí k logopédovi jednou týdně. 
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• rozeznání spisovného a nespisovného jazyka: N 
• dostatečná slovní zásoba: 
Nemají dostatečnou slovní zásobu. 
• porozumění významu slov: 
Záleží na slovní zásobě, ale někteří nevědí základní zvířata, barvy, apod. 
• porozumění významům slov (nad, pod, dole, nahoře, vlevo, vpravo,...) 
S porozuměním slov mají obecně problémy všichni. 
• znalost říkanky, písničky a znalost klasických pohádek: 
V rodině se nesetkávají vůbec s knížkami, ani s písničkami. V přípravce to vidí vlastně 
poprvé, ale vše se rychle učí. 
• dovednost vyprávění, mluvení ve větách: N 
• dovednost vyjadřování se: 
Velice špatně se vyjadřují. 
• mluvit gramaticky správně: 

Nemluví gramaticky správně. Mají takové to „já tomu nechápu ". 

Komunikace 
Celkově je velice dobrá, protože ve škole máme pro děti zajištěné odpolední aktivity. 
Všichni se znají, mají tady sourozence, znají se z venku nebo chodí odpoledne na 
kroužky. Také mám ve třídě asistentku, velice mi pomáhá s výukou chlapce s ADHD a i 
s jinými dětmi. 
• dodržování společenských pravidel - pozdravit, požádat o něco,... 
Ano, to se naučí velice dobře. 
• komunikace s ostatními dětmi ve třídě - poradit druhému, pomoci,... 
Velice dobrá. 
• spolupráce ve skupině, ve dvojici N 
• řídit se dle pokynů učitele 
Ano, dobrá. 
Vyhraněná lateralita ruky 
Jeden chlapec má nevyhraněnou. 
• zručnost 
• držení tužky 
V držením tužky i třeba s prácí s nůžkami mají problémy všichni. Doma to nikdy 
nedělaly. 

Diferencované vnímání 
• rozlišování barev a tvarů 
Na začátku roku ne, dnes již většina ano. 
• rozlišování hlásek (zvuků) N 
• rozlišování rozdílů N 

Myšlenkové operace 
• porovnání vlastností předmětů (malý/velký) 
Bez problému, stále vše procvičujeme. 
• třídění dle určitého kritéria 
Velice dobře, orientují se v lehkých úkolech. Na začátku roku měly děti se vším 
obrovské problémy, ale teď udělaly v tomto největší pokrok. Dnes zvládají i náročné 
úkoly jako o 1 méně, o 1 více. 
• vyjmenování číselné řady N 
• řeší hádanky, rébusy N 
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Pozornost a soustředěnost 
• soustředit se cca 10-15 minut 
Ano, dokáží, ale musím střídat často činnosti. 
• postupovat dle pokynů, nevyrušovat ostatní žáky,...N 

16. V jakých oblastech vidíte u dětí největší pokrok? 
Po všech stránkách.Každé dítě je jiné, je to dáno i intelektem. Myslím, že jeden rok je 
pro některé děti málo, zavedla bych přípravku tak od čtyř a půl let. 

17. V jaké oblasti se rozvíjí děti pomaleji? 
V jazykové oblasti, hlavně ve slovní zásobě a ve významu slov. 

18. Jakým způsobem spolupracujete s učiteli 1. tříd? 
Během roku, píši slovní hodnocení. 

19. Jakým způsobem spolupracujete s rodiči? Je podle Vás tato spolupráce dostatečná? 
S některými je dobrá, ale s některými složitější. Stává se mi, že rodiče nemluví pravdu, 
slibují a nedodržují to, co si domluvíme. Dříve, tak před 15 lety, musely děti chodit i do 
družiny, kde měly oběd zdarma. Dělala se i tam jejich příprava a rodiče nemusely platit 
obědy, proto tam děti vodili. 

20. Spolupracujete s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny? Jakým způsobem? 
Školní psycholog dochází do třídy každou středu a také děti hodnotí. Vede u nás kroužek 
jógy-

21. Používáte tzv. záznamový arch pro sledování rozvoje dítěte? 
Ano, ale já na žádné papírování nejsem. Na konci roku píšeme o každém dítěti slovní 
hodnocení. 

22. Mají děti ve vaší třídě vypracovaný individuální plán? 
Ano mají. 
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Příloha č. 7 
Rozhovor s pedagogem 1. třídy Datum: 12.1.2009 
Škola: základní škola „B" 
Třída: 1. třída školy „B" 
Třídní učitel: s aprobací 1. stupně, 14 let praxe ve škole „B" 
Počet dětí: 16 chlapci: 8 dívky: 8 

1. Kolik dětí z Vaší třídy docházelo v loňském roce 2007/2008 do přípravné třídy? 
Chodí ke mně jen 4 děti z loňské přípravky, dva kluci chodili do jiné školy do přípravky. 
Romské rodiny se často stěhují a v 1. třídě už u nás nenastoupí. Většinou ani nevíme 
proč, přijdou к zápisu do 1. třídy, ale v září nedají ani vědět a už se tu neobjeví. 

2. Kolik těchto dětí má romský původ? V celé třídě je 15 dětí romských. 
3. Kolik dětí pochází ze sociálně znevýhodněného prostředí? Všech 16 dětí. 
4. Jakým způsobem se děti z přípravné třídy adaptovaly do kolektivu v 1. třídě? 

Velice dobře, nemají vůbec problémy se sociálním zařazením. 

5. Věnujete dětem z přípravných tříd větší pozornost? Pokud ano, jakým způsobem? 
Věnuji se více těm, které do přípravky nechodily. Děti z přípravky jsou dobře připravené 
a oproti ostatním dětem, které do přípravky ani do mateřské školy, jsou na tom daleko 
lépe. Mají problémy v jazykové oblasti jako ostatní, nerozumí některým slovům, nebo se 
špatně gramaticky vyjadřují, ale jsou tak o dva kroky před ostatními. 

6. V čem maj í děti z přípravných tříd při výuce nej větší problémy? 
Nemají problém s komunikací, ale třeba s významem slov, nerozumí základním slovům 
v říkankách. Dnes třeba nevěděly, co je to seno. 

7. Jakým způsobem jsou u dětí rozvinuté následující schopnosti a dovednosti? 

Fyzická vyspělost (koordinace pohybů) 
Není problém. 

Samostatnost 
• hygienické návyky 
U těchto čtyř dětí je vše v pořádku, záleží vždy na rodině, ze které děti pocházejí. U 
ostatních je to horší. 
• samostatnost v oblékání 
• samostatnost při jídle 
• pořádek ve svých věcech 

Orientace v okolí 
• povědomí o svém bydlišti, škole a okolí školy 
Jsou to děti z okolí, znají moc dobře okolí školy. 
• orientace v novém prostředí N 

Citová samostatnost 
• odloučení od rodičů 
Jsou samostatné. Díky tomu, že se všichni většinou znají, tak se ve škole cítí velice 
dobře. 
• kontrola svého chování (vystupovat samostatně, být emočně stálý, přizpůsobit se 
určité činnosti) N 
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Jazyková dovednost 
• výslovnost všech hlásek: 
Stále mají děti problém. Chodí k logopédovi, ale vidím, že stále s tím bojují. 
• rozeznání spisovného a nespisovného jazyka: 
Pokudje na to upozorním, tak si dávají pozor, ale samy na to nepřijdou. 
• dostatečná slovní zásoba: 
To určitě nemají. 
• porozumění významu slov: 
Ne všem slovům, základním ano, ale pokud si něco čteme, tak se ptají. 
• porozumění významům slov (nad, pod, dole, nahoře, vlevo, vpravo,...) N 
• znalost říkanky, písničky a znalost klasických pohádek: 
Ano, znají některé z přípravky, ale dost zapomínají. 
• dovednost vyprávění, mluvení ve větách: 
To zatím moc nedokáží. 
• dovednost vyjadřování se: N 
• mluvit gramaticky správně: 
Také ne. 

Komunikace 
• dodržování společenských pravidel - pozdravit, požádat o něco,... 
• komunikace s ostatními dětmi ve třídě - poradit druhému, pomoci,... 
Děti se velice dobře znají i mimo školu. Mám nového romského asistenta, je velice 
dobrý. 
• spolupráce ve skupině, ve dvojici 
• řídit se dle pokynů učitele 
Ke každému přistupuji individuálně. Už vím, co na které dítě platí. Po těch letech vidím, 
co každý potřebuje. 
• schopnost dialogu 

Vyhraněná lateralita ruky 
Ano, všech 6 mají. 
• zručnost 
• držení tužky 
Neustále všechno opakuji a vysvětluji, když je na to upozorním, tak je to lepší. 

Diferencované vnímání 
• rozlišování barev a tvarů 
Bez problémů. 
• rozlišování hlásek (zvuků) 
• rozlišování rozdílů 

S hláskami mají někdy problémy, s rozlišováním rozdílů také. 

Myšlenkové operace 
V této oblasti jsou na tom děti daleko lépe než v jazykové. 
• porovnání vlastností předmětů (malý/velký) 
• třídění dle určitého kritéria 
• vyjmenování číselné řady 
Ano, to vše zvládají dobře. 
• řeší hádanky, rébusy 
To ne, většinou nějaké těžší úkoly jsou na ně moc těžké. Někdy to ani nezkusí. 
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Pozornost a soustředěnost 
• soustředit se cca 10-15 minut 
Ne, v pořádku. 
• postupovat dle pokynů, nevyrušovat ostatní žáky,...N 

8. Jsou u dětí z přípravných tříd znát nějaké výrazné odlišnosti od ostatních? 
Jiné než jsem zmínila ne. 

9. Jaká pozitiva vidíte v myšlence přípravných tříd? 
Děti se v přípravce rozvíjí ve všech směrech. Jsou ve znalostech napřed, mají větší 
všeobecný přehled, orientují se v okolních věcech, barvách, už znají číselnou řadu a 
pojmy nahoře/dole. 

10. Jakým způsobem spolupracujete s učitelem/učitelkou z přípravné třídy? 
Společně si o dětech povídáme, on učitelky přípravné třídy dostávám závěrečné 
hodnocení o každém dítěti, které nastupuje do 1. třídy. 
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Příloha č. 8 
Hodnocení žákyně přípravné třídy školy „В" к 19.6. 2008, nar. 4.2.2002 

Zuzanka navštěvovala přípravný ročník s častou absencí, stále trpí na nachlazení, kašle, rýmy, 
záněty středního ucha. Rodina bydlí ještě s dalšími příbuznými v babiččině bytě a společně se 
starají o další čtyři děti jejich příbuzných, kterým byly odebrány. Zuzanka tak bydlí s dalšími 
šesti dětmi a je z nich nejmladší. To je pro ni výhodou nevýhodou, starší děti ji učí různým 
dovednostem, ale trochu ji i rozmazlují. Matka i babička spolupracují s třídní učitelkou dobře. 
Zuzančina praktická samostatnost má menší nedostatky z důvodů výše uvedených. Sociální 
samostatnost je v některých ukazatelích na velmi dobré úrovni. Také po stránce citové 
samostatnosti je Zuzanka hodnocena dobře, přiměřeně reaguje na drobný neúspěch, projevuje 
se jako emočně stálá. 
Dívenka bez větších problémů rozlišuje podstatné znaky předmětu, bezpečně rozlišuje zvuky, 
dokáže najít rozdíly, dovede složit obrázek z několika tvaru, postřelme změny v okolí. 
Také její logické a myšlenkové operace, porovnávání, třídění, řazení, číselné představy a 
řešení problémů jsou dobré, odpovídají jejímu věku. 
Zuzka se dovede bez problémů soustředit na práci a to i na činnosti, které nejsou aktuálně 
zajímavé. 
Dívenka je к dospělým а к dětem velmi milá, dovede se vcítit do potřeb druhého dítěte, umí 
pracovat ve skupině a dobře spolupracuje. 
Ve výslovnosti má malé nedostatky, vyslovuj e špatně r a ř. Její slovní zásoba, gramatická 
správnost řeči, schopnost rozumět pojmům vyjadřujícím časoprostorovou orientaci a užívání 
časoprostorových pojmů by v jejím věku mohlo být na lepší úrovni, ale má jen dílčí 
nedostatky. Barvy a číselnou řadu do deseti umí. 
Grafomotorika je u ní dobrá, tužku drží správně, dokáže vést stopu tužky a napodobit 
základní geometrické obrazce a různé tvary. Je zručná. 

Závěr 

Zuzanka po dobu docházky do přípravné třídy byla rozvíjena podle ŠVP-PV s 
psychologicko-pedagogickou podporou v oblasti percepčních, kognitivních, sociálních a 
komunikačních funkcí. Lze konstatovat pokrok ve vývoji dívky. Úroveň školní připravenosti 
Zuzanky je dobrá, její úspěšnost se bude odvíjet od její pravidelné docházky na vyučování. 



Příloha č. 9 
Hodnocení žákyně přípravné třídy školy „В" к 19.6. 2008, nar. 17.8.2002 

Nellinka navštěvovala přípravnou třídu s dobrou docházkou, spolupráce s matkou je dobrá. 
Dívenka je pilná, pracuje svědomitě, pečlivě a samostatně. Ve všech oblastech během 
školního velmi pokročila. Slovní zásobu má na dobré úrovni, mluví gramaticky správně, 
rozumí pojmům vyjadřujícím Časoprostorovou orientaci, užívá správně uvedených 
časoprostorových pojmů, má bohatou slovní zásobu konkrétních pojmů. Zná bezpečně 
pojmosloví tvarů, dokáže správně pojmenovat barvy. 
К dospělým i к dětem se chová mile, dovede se zapojit do práce ve skupině, dobře 
spolupracuje s ostatními, dokáže a ráda vede ostatní. Když je třeba, umí se prosadit. Má ráda i 
samostatnou práci. 
V sociální informovanosti je na dobré úrovni, rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, 
situacím. Má základní poznatky o světě přírody i o životě lidí. Ve známém prostředí se 
pohybuje a vystupuje samostatně. 
Diferencované vnímání má na dobré úrovni, rozlišuje podstatné znaky předmětů, slyší hlásku 
ve slově, dovede pracovat se strukturou slov, umí složit obrázek z několika tvaru. Sluchová 
analýza a syntéza odpovídá úrovni jejího věku. 
Také logické a myšlenkové operace zvládá spolehlivě. Dovede třídit předměty podle kritéria, 
seřadit podle velikosti vzestupně j sestupně, vyjmenuje číselnou řadu do dvaceti a spočítá 
počet prvků, dokáže řešit hádanky, rébusy. 
Nelly je zručná, velmi hezky kreslí, má barevné cítění, dokáže napodobit základní 
geometrické obrazce, různé tvary. Ráda zpívá a tancuje. 
Přípravný ročník Nellince velmi prospěl, naučila se sžít s kolektivem, ztratila ostýchavost a 
všestranně se zlepšila, udělala velké pokroky, nejvíce v sociální informovanosti, kde měla 
zpočátku největší nedostatky. 

Závěr 

Nelly po dobu docházky do přípravné třídy byla rozvíjena podle ŠVP-PV s psychologicko-
pedagogickou podporou v oblasti percepčních, kognitivních, sociálních a komunikačních 
funkcí. Lze konstatovat významný pokrok ve jejím vývoji. Úroveň školní připravenosti 
Nellinky je velmi dobrá. 



Příloha č. 10 

Záznamový arch pro dítě v přípravné třídě základní školy 

Záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte 
v přípravné třídě základní školy 

(podklad pro cílenou podporu vzdělávacích pokroků dítěte z pohledu jeho školní 
způsobilostí) 

Jméno dítěte:. Datum narození: 

Data jednotlivých z á z n a m Ъ . Ж ^ Щ ^ Ж ^ Ш ^ Ж А Щ } . . . 

Jméno učitelky: Г.- ...L?..!.. 

Dítě navštěvovalo -^lenavštěvovalo mateřskou školu 

Dítě /má - nemá odloženou školní docházku 

Kdy a jak záznamový arch používat 

Dítě, které absolvuje přípravnou třídu základní školy, by mělo být na takové úrovni svého rozvoje a učení, aby 
bylo způsobilé zvládat s uspokojením život ve školním prostředí, dorozumět se v českém jazyce, bez vážnějších 
problémů zvládat školní práci a strukturované učení. V přípravné třídě je zapotřebí zaměřit se zejména na tyto 
oblasti a podporovat rozvoj dovedností, jejichž osvojení dítěti školní začátky usnadní. 

Záznamový arch umožňuje sledovat deset základních dovedností . Jsou formulovány v podobě očekávaných 
výstupů, к nimž by vzdělávání v přípravné třídě mělo směřovat. Nejsou to výstupy povinné, ale pouze 
orientační, j ichž každé dítě může dosahovat v j iné kvalitě či v j iné úrovni dokonalosti, dle svých osobpích 
dispozic a možností. Tyto výstupy jsou však určující pro pedagogické úsilí učitelky, která by se měla 
snažit poskytnout každému dítěti takovou podporu a pomoc, aby dosáhlo maxima svých 
Individuálních možností . 

Záznamový arch může sloužit ke zjištění toho, na jaké úrovni rozvoje a učení je dítě při vstupu do přípravné 
třídy (můžeme jeho pomocí provést základní vstupní diagnostiku dí těte a spolehlivěji rozpoznat jeho 
konkrétní vzdělávací potřeby). V průběhu školního roku pak může sloužit učitelce к postupnému sledování 
vzdělávacích pokroků dí těte a ověřování toho, zda a v jaké míře si dítě sledované dovednosti osvojuje či 
nikoli. Dle zjištění pak učitelka v rámci individuálního vzdělávacího plánu upravuje vzdělávací nabídku. 

Záznamový arch postačuje pro čtyři záznamy (má sloupce /. - IV.). Rubriku na poznámky u jednotl ivých 
dovedností lze využít tehdy, má-li dítě v konkrétní dovednosti vážnější problémy a potřebuje-li výraznější 
intervenci. Tuto rubriku muže učitelka využít také к upřesnění zápisu, popř. к uvedení j iných důležitých 
skutečností, které se zjištěním souvisejí. 

Prostor pro pracovní poznámky (na poslední straně archu) učitelka využije pro závěry z jednotl iyých etap, 
kdy hodnotí vzdělávací pokroky dítěte. Zapisuje zde konkrétní podněty pro pedagogickou práci do další etapy a 
zároveň zhodnotí i konkrétní pedagogická opatření, která byla uskutečněna (zda a nakolik byla či nebyla 
opatření či intervence účinná). Má tak možnost získávat průběžně zpětnou vazbu a podle toho pak plánovat, 
usměrňovat či korigovat svoje další vzdělávací kroky. 

Při práci s archem zapisujeme v příslušném sloupci к jednot l ivým dovednostem, na jaké úrovni j i dítě zvládá. 
Hodnotíme podle stupnice 1 - 4 . Pokud nemáme dostatek podnětů k tomu, abychom úroveň určité 
dovednosti zhodnotili, zapíšeme N (např. u dítěte, které se dostatečně neprojevuje, dosud mluví špatně česky 
apod.). V další etapě se pak pokusíme skutečnost zjistit a údaj doplnit. 

Stupnice pro hodnocení dítěte v jednotlivých dovednostech (způsobilostech): 

1 - dosud nezvládá (má vážnější obt íže) 

2 - zvládá s vynaložením maximálního úsilí 

3 - přetrvávaj í problémy (občasné, dílčí) 

4 - zvládá spolehlivě, bezpečně 

N - není hodnoceno (nelze říci, neprojevuje se) 
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Záznamový arch pro dítě v přípravné třídě základní školy 

1. Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha) 

I. II. III. IV. Poznámky 
• j e dostatečně fyzicky vyspělé 
• jeho pohyby jsou koordinované (hází a chytá 

míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, 
skáče, v běžném prostředí se pohybuje 
bezpečně) 

S f ¥ 
• samostatně se obléká s ŕ 
• j e samostatné při jídle j ŕ * 
• j e samostatné při zvládání pravidelných 

denních úkonů osobní hygieny s t 
• udržuje kolem sebe pořádek ( je schopné 

samostatně připravit či uklidit pomůcky, 
srovnat hračky apod.) 5 ŕ 

• dovede si samo poradit s běžnými problémy 
(např. uklidí po sobě papír od sušenky, nalije 
si nápoj, utře rozlitý čaj, zalije květiny apod.) S f ŕ 

• dokáže se postarat o své věci 3 ŕ f 

2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, v okolním světě i v praktickém 
životě) 

I. II. III. IV. Poznámky 
• vyzná se ve svém okolí (ví, kde bydlí, kam 

chodí do školky aj.) / с / ŕ 
• rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, 

situacím, s nimiž se setkává (má základní 
poznatky o světě přírody i o životě lidí) 

/ č ž 
• ve známém prostředí se pohybuje a 

vystupuje samostatně i ŕ ï 
• s pomocí dospělého se dovede zorientovat 

v novém prostředí Ĺ t 
• dovede vyřídit drobný vzkaz ŕ 
• dokáže si vhodně říci o to, co potřebuje L 
. odhadne nebezpečnou situaci, neriskuje f * * 

3. Citová samostatnost (emoční stabilita, schopnost kontrolovat a řídit své 
chování) 

I. п. т. IV. Poznámky 
• zvládá odloučení od rodičů (po určitou část 

dne) У t P 
• vystupuje samostatné, má svůj názor, 

dokáže vyjádř i t souhlas i nesouhlas z ý 
• projevuje se jako emočně stálé, bez 

výrazných výkyvů v náladách у/ ŕ 
• reaguje přiměřeně na drobný neúspěch JL » 
• dovede odložit přání na pozdější dobu ZL 
. dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či 

situaci Z з ŕ 

2 



Záznamový arch pro dítě v přípravné třídě základní školy 

4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění se ve skupině 
vrstevníků, komunikace, spolupráce, spolupodílení se) 

I. II. III. IV. Poznámky 
• uplatňuje základní společenská pravidla (umí 

pozdravit, požádat, poděkovat, omluvit se) L f ¥ 
• dovede se vcítit do potřeb druhého dítěte L ¥ tŕ 
• dokáže vyslovit a obhajovat svůj názor Z f 
• dokáže vyjednávat a dohodnout se £ # 
• dovede se zapojit do práce ve skupině, bez 

projevů prosazování se či naopak 
nezúčastnění se / 4 

• komunikuje a spolupracuje s ostatními dětmi У t 
• při skupinových činnostech se snaží přispět 

svým podílem / ¥ ŕ 
• pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se 

j imi řídit / í * 

5. Výslovnost, gramatická správnost řeči, slovní zásoba, úroveň komunikace 

I. II. III. IV. Poznámky 
• vyslovuje správně všechny hlásky S s 5 
• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, 

popsat situaci apod. У s 
ŕ — 

• mluví gramaticky správně (t j . užívá správně 
rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj .) й с/ č 

• rozumí většině slov a výrazů běžně 
užívaných v prostředí 1 3 * 

• má bohatou slovní zásobu konkrétních pojmů L s в 
• rozumí pojmům vyjadřujícím 

časoprostorovou orientaci (např. nad, pod, 
dole, nahoře, dlouhý, krátký, malý, velký, 
těžký, lehký, dříve, později, včera, dnes 
atd.) 

/ 5 ъ 

• užívá správně uvedených časoprostorových 
pojmů £ 3 

• zná bezpečně pojmosloví tvarů ( kruh, 
čtverec, trojúhelník atd.) a správně j ich užívá У s 

• dokáže správně pojmenovat barvy 
• běžně komunikuje s dětmi i dospělými, je 

schopno dialogu, v komunikaci si je j isté 
(nevyskytují se pravidelná nedorozumění) У 

6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky 

I. II. III. IV. Poznámky 
• upřednostňuje užívání pravé či levé ruky při 

kreslení či v j iných činnostech, kde se 
preference ruky uplatňuje t f t 

• je zručné při zacházení s předměty, 
hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se 
stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí apod.) I б 

. tužku drží správně, t j . t řemi prsty, 
s uvolněným zápěstím l 3 3 

• dokáže vést stopu tužky a napodobit základní 
geometrické obrazce, různé tvary, (popř. 
písmena) 

У í U 

3 



Záznamový arch pro dítě v přípravné třídě základní školy 

7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza a syntéza) 

I. II. III. IV. Poznámky 
• rozlišuje podstatné znaky předmětů 

(rozlišuje barvy, tvary, figuru a pozadí) /1/ i t 
• rozlišuje zvuky (slyší hlásku ve slově) /1/ /У ö 
• dovede pracovat se strukturou slov (zvládá 

hrát slovní fotbal, odebere počáteční či 
konečnou hlásku ve slově, dovede vytleskat 
ve slově slabiky) 

№ с? г 
• dokáže najít rozdíly na dvou obrazcích či na 

dvou podobných slovech i i ь 
• dovede složit obrázek z několika tvarů a 

slovo z několika slabik 3 
• postřehne změny ve svém okolí у в & 

8. Logické a myšlenkové operace (porovnávání, třídění, řazení, číselné 
představy, řešení problémů) 

I. II. III. IV. Poznámky 
• dovede porovnávat vlastnosti předmětů 

(velikost, tvar aj.) L 3 ŕ 
• dovede třídit předměty dle daného kritéria 

(roztřídí korálky do skupin podle barvy, 
tvaru, velikosti) l í ¥ 

• dovede seřadit předměty podle velikosti 
vzestupně i sestupně (např. pastelky) í 3 if 

• vy jmenuje číselnou řadu a spočítá počet 
prvků v rozsahu do pěti (deseti) У Ý f 

• přemýšlí, uvažuje (odpovídá na položené 
otázky, řeší jednoduché problémy a situace, 
slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy) / č 4 

9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení 

I. II. III. IV. Poznámky 
• dovede soustředit pozornost na činnosti po 

určitou dobu (cca 10-15 min.), neodbíhá od 
nich 4 i 

i $ 
• soustředí se i na ty činnosti, které nejsou pro 

ně aktuálně zajímavé (které mu byly zadány) 4 â •ь 
• dokáže si záměrně zapamatovat co prožilo, 

vidělo, slyšelo, j e schopno si toto po 
přiměřené době vybavit a reprodukovat N i 

i 
z 

10. Pracovní chování, soustředěná pracovní (učební) činnost, záměrné učení 

I. II. III. IV. Poznámky 
. dokáže při jmout úkol či povinnost í- f £ 
. dokáže postupovat podle pokynů t л 
• zadaným činnostem se věnuje soustředěně, 

neodbíhá к j iným, dokáže vyvinout úsilí 
к jejich dokončení g / 

• dovede odlišit hru od systematické práce M f f 
. „nechá" se získat pro záměrné učení i ï 4< 
• neruší v práci ostatní Л7 // f 

4 



Záznamový arch pro dítě v přípravné třídě základní školy 

Pracovní poznámky učitelky - závěry z jednotlivých etap hodnocení 

Datum záznamu Aktuální vzdělávací potřeby dítěte a závěry pro pedaqogickou práci v další etapě 

Ä i W 

M.100 S 

^ d Á n ^ á ^ M j / f ^ - jjUbL- ŕ" • / / ^ / y f ^ ^ > 

j ^ r f - ^ â ^ V s í á J t f ^ ^ 
/П /rtŕÚy j / a u ^ Л/А 

5 



Příloha č. 11 

Pro zápis žáků do Ltříd školy „В" 

Zjišťuje se: 

1. Úroveň komunikativních dovedností 

Jak se jmenuješ 
Víš, kolik je ti let 
Kde bydlíš 
Jak se jmenuje tvůj tatínek Jak 
se jmenuje tvoje maminka Máš 
nějaké sourozence 

2. Výslovnost: 
C,S,Z (opakuj po mně citron, sýr, zima) 
Č,Š,Ž ("čáp, šála, žába) 
L (lítá, bolí, Láďa, Pavel) 
R, Ř (ryba,rak,drak,řeka,řepa,peřina) 
Měkčení - Běta,К věta, spěchá,měsíc,děti 

3. Úroveň expresivní řeči: 
opakuj po mně: sušené švestky. Čím se češe zajíc v lese. Naše malá Kamila bavila se 
bavila. Leží kapr v kapradí, pranic mu to nevadí. Mařenka s Jiřinkou přikryly se 
peřinkou. 

4. Barvy - základní, doplňkové 

5. Početní představivost: 
Do kolika umíš počítat (v řadě), kolik je 1 oříšek a 1 oříšek dohromady (sklad a 
rozklad do 5). 

6. Úroveň grafických dovedností -kresba spontánní - namaluj co umíš (držení tužky, 
kresebná dovednost apod.) 
Kresba postavy - test školní zralosti ( psycholog) 

7. Lateralita - levák, pravák, nevyhraněnost 



Příloha č. 12 
Stupnice pro hodnocení dětí v jednotlivých dovednostech: 
1 - dosud nezvládají (mají vážnější obtíže) 
2 - zvládají s vynaložením maximálního úsilí 
3 - přetrvávají problémy (občasné, dílčí) 
4 - zvládají spolehlivě, bezpečně 
N - není hodnoceno (nelze říci) 

Tabulka č. 1 - Srovnávací tabulka 

Přípravná 
třída A 

Přípravná 
třída В 

Přípravná 
třída С 

Přípravná 
třída D 

Dovednost Výstup К lednu 2009 К lednu 2009 К březnu 2009 Ke květnu 
2009 

praktická 
samostatnost 

fyzická 
vyspělost 

4 4 v rámci 
možností dětí 

4(3) 4 

koordinace 
pohybů 

4 4 4 4 

hygienické 
návyky 

3 
1 chlapec - 2 

4 4 4 

samostatnost 
v oblékání 

3 4 3 4 

samostatnost 
při jídle 

4 4 3 4 

pořádek ve 
svých 
věcech 

3 4 3 4 

orientace 
v okolí 

povědomí o 
svém 
bydlišti 

romské - 4 
neromské - 3 

4 4 4 

povědomí o 
okolí školy 

romské - 4 
neromské - 3 

4 4 4 

orientace 
v novém 
prostředí 

4 4 4 N 

citová 
samostatnost 

odloučení 
od rodičů 

4 4 2 4 
1 dívka - 1 

kontrola 
svého 
chování 

romské - 3 
neromské - 4 

3 3 4 
1 dívka - 1 

vystupovat 
samostatně 

4 4 3 4 

být emočně 
stálý 

N 3 2 N 

přizpůsobit 
se určité 
činnosti 

3 4 4 4 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

Přípravná 
třída A 

Přípravná 
třída В 

Přípravná 
třída С 

Přípravná 
třída D 

Dovednost Výstup К lednu 2009 К lednu 2009 К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

jazyková výslovnost 
všech hlásek 

3 
1 chlapec - 1 

2 2 1 

rozeznání 
spisovného a 
nespisovného 
jazyka 

2 1 3 1 

dostatečná 
slovní zásoba 

2 1 3 3 

porozumění 
významu slov 

2 1 2 3 

porozumění 
významům slov 
(nad, pod, dole, 
nahoře, vlevo, 
vpravo,...) 

2 1 N N 

znalost říkanky, 
písničky 

1 1 1 3 

znalost 
klasických 
pohádek 

1 1 1 3 

dovednost 
vyprávění, 
mluvení ve 
větách 

1 1 3 2 

dovednost 
vyjadřování se 

1 1 3 2 

mluvit 
gramaticky 
správně 

1 1 3 1 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

Přípravná 
třída A 

Přípravná 
třída В 

Přípravná 
třída С 

Přípravná 
třída D 

Dovednost Výstup К lednu 2009 К lednu 2009 К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

komunikace dodržování 
společenských 
pravidel -
pozdravit, 
požádat o něco 

4 4 44 4 

komunikace 
s ostatními 
dětmi ve třídě -
poradit 
druhému, 
pomoci 

4 4 4 4 

spolupráce ve 
skupině, ve 
dvojici 

4 4 4 4 

řídit se dle 
pokynů učitele 

4 4 4 4 

schopnost 
dialogu 

4 4 4 4 

Tabulka č. 4 - Srovnávací tabulka 

Přípravná 
třída A 

Přípravná 
třída В 

Přípravná 
třída С 

Přípravná 
třída D 

Dovednost Výstup К lednu 2009 К lednu 2009 К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

vyhraněná 
lateralita 
ruky 

4 4 
1 chlapec - 1 

4 
5 dětí - 1 

4 

zručnost držení tužky 2 3 2 3 
práce s 
nůžkami 

1 3 2 3 

diferencované 
vnímání 

rozlišování 
barev a tvarů 

3 3 4 3 

rozlišování 
hlásek 
(zvuků) 

3 3 4 2 

rozlišování 
rozdílů 

3 N 4 3 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

Přípravná 
třída A 

Přípravná 
třída С 

Přípravná 
třída В 

Přípravná 
třída D 

Dovednost Výstup К lednu 2009 К lednu 2009 К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

myšlenkové 
operace 

porovnání 
vlastností 
předmětů 
(malý/velký) 

4 4 4 4 

třídění dle 
určitého 
kritéria 

4 4 4 4 

vyjmenovaní 
číselné řady 

4 4 4 4 

řeší hádanky, 
rébusy 

3 4 4 N 

pozornost a 
soustředěnost 

soustředit se 
cca 10-15 
minut 

3 3 4 
2 chlapci - 2 

3 

postupovat 
dle pokynů, 
nevyrušovat 
ostatní 
žáky,... 

3 4 4 4 



Příloha č. 13 
Stupnice pro hodnocení dětí v jednotlivých dovednostech: 
1 - dosud nezvládají (mají vážnější obtíže) 
2 - zvládají s vynaložením maximálního úsilí 
3 - přetrvávají problémy (občasné, dílčí) 
4 - zvládají spolehlivě, bezpečně 
N - není hodnoceno (nelze říci) 

Tabulka č. 1 - Srovnávací tabulka 

1.třída A 1. třída Cl 1. třída C2 1. třída D 
Dovednost Výstup К lednu 2009 К březnu 2009 К březnu 2009 Ke květnu 

2009 
praktická 
samostatnost 

fyzická 
vyspělost 

4 4 4 4 

koordinace 
pohybů 

4 4 4 4 

hygienické 
návyky 

3 4 
1 chlapec - 3 

Romské 3 
Neromské 4 

4 

samostatnost 
v oblékání 

3 4 Romské 3 
Neromské 4 

4 

samostatnost 
při jídle 

3 4 Romské 3 
Neromské 4 

4 

pořádek ve 
svých 
věcech 

3 4 3 4 

orientace 
v okolí 

povědomí o 
svém 
bydlišti 

4 3 4 4 

povědomí o 
okolí školy 

4 3 4 4 

orientace 
v novém 
prostředí 

4 3 3 3 

citová 
samostatnost 

odloučení 
od rodičů 

4 4 
2 chlapci - 2 

4 4 

kontrola 
svého 
chování 

4 4 4 4 

vystupovat 
samostatně 

4 3 4 4 

být emočně 
stálý 

4 3 N 3 

přizpůsobit 
se určité 
činnosti 

4 4 4 4 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

1. třída A 1.třída Cl 1. třída C2 1 .třída D 
Dovednost Výstup К lednu 2009 К březnu 

2009 
К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

jazyková výslovnost 
všech hlásek 

3 4 3 4 

rozeznání 
spisovného a 
nespisovného 
jazyka 

3 3 3 3 

dostatečná 
slovní zásoba 

4 2 2 3 

porozumění 
významu slov 

4 2 2 3 

porozumění 
významům slov 
(nad, pod, dole, 
nahoře, vlevo, 
vpravo,...) 

N 2 N 3 

znalost říkanky, 
písničky 

3 2 2 2 

znalost 
klasických 
pohádek 

3 2 2 2 

dovednost 
vyprávění, 
mluvení ve 
větách 

2 2 3 2 

dovednost 
vyjadřování se 

2 2 3 2 

mluvit 
gramaticky 
správně 

2 1 2 3 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

1. třída A 1. třída Cl 1. třída C2 1. třída D 
Dovednost Výstup К lednu 2009 К březnu 

2009 
К březnu 
2009 

К březnu 
2009 

komunikace dodržování 
společenských 
pravidel -
pozdravit, 
požádat o něco 

4 4 4 4 

komunikace 
s ostatními 
dětmi ve třídě -
poradit 
druhému, 
pomoci 

4 2 4 4 

spolupráce ve 
skupině, ve 
dvojici 

4 2 4 4 

řídit se dle 
pokynů učitele 

4 4 4 4 

schopnost 
dialogu 

3 2 4 4 

Tabulka č. 4 - Srovnávací tabulka 

1. třída A 1. třída Cl 1. třída C2 1. třída D 
Dovednost Výstup К lednu 2009 К březnu 

2009 
К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

vyhraněná 
lateralita 
ruky 

4 4 4 4 

zručnost držení tužky 3 3 3 3 
práce s 
nůžkami 

N 3 3 4 

diferencované 
vnímání 

rozlišování 
barev a tvarů 

4 4 4 4 
2 chlapci - 1 

rozlišování 
hlásek 
(zvuků) 

3 2 4 4 

rozlišování 
rozdílů 

3 2 3 4 



Tabulka č. 2 - Srovnávací tabulka 

1. třída A 1. třída Cl 1. třída C2 1. třída D 
Dovednost Výstup К lednu 2009 К březnu 

2009 
К březnu 
2009 

Ke květnu 
2009 

myšlenkové 
operace 

porovnání 
vlastností 
předmětů 
(malý/velký) 

4 3 3 4 

třídění dle 
určitého 
kritéria 

4 3 3 4 

vyjmenování 
číselné řady 

4 4 4 4 

řeší hádanky, 
rébusy 

4 2 1 1 

pozornost a 
soustředěnost 

soustředit se 
cca 10-15 
minut 

4 4 3 3 

postupovat 
dle pokynů, 
nevyrušovat 
ostatní 
žáky,... 

4 4 4 4 


