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ANOTACE 

Za použití metod pedagogického výzkumu (kazuistiky jednotlivých dětí, 

pozorování dětí, rozhovoru a analýzy) byla v bakalářské práci zjišťována efektivnost 

odkladu školní docházky u jednotlivých dětí a skutečnost, které děti byly celkově 

úspěšnější dle vybraných faktorů v rámci jedné mateřské školy. Výzkum se týkal deseti 

dětí s odlišnými důvody odkladu školní docházky. Prokázalo se, že odklad školní 

docházky byl prospěšný zejména pro děti, které měly posudek z pedagogicko-

psychologické poradny. 

Na základě získaných výsledků by bylo možné pro děti připravit individuální 

vzdělávací program zaměřený na ty oblasti, ve kterých děti měly nejvíce problémy, 

neboť vstup do školy je důležitým mezníkem v životě každého člověka a byla by škoda 

v tomto období něco promeškat 
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ANNOTATION 

The author of the paper used different methods of pedagogical research (the 

observation of children, the interview and the analyses) to discover the effectiveness of 

deferring the start of school attendance for one year, according to the success of 

individual children in a nursery school, but also with regards to their differences as 

a group. The research was conducted using a sample of 10 children, all with different 

reasons for their school attendance being deferred. It was proved, that children who had 

been deemed necessary by a psychologist found deferment of school attendance useful. 

The data obtained from this research can be used for individual education 

programs based on a child's particular problems. The beginning of school attendance is 

an important part of human life, therefore it is imperative that steps are taken to ensure 

that is as beneficial to the child as can be. 
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ÚVOD 

Bakalářskou práci na téma Možnosti využití pedagogické diagnostiky u dětí 

s odkladem školní docházky jsem si vybrala, na základě realizace souvislé praxe na 

mateřské škole v dubnu minulého roku, kde jsem zjistila, že ze šesti dětí, které měly 

nastoupit povinnou školní docházku, nenastoupilo ani jedno, neboť všech šest dětí mělo 

odklad školní docházky. Jednalo se o smíšenou třídu, proto bylo v mateřské škole tak 

málo dětí ve věku šest až sedm let. Odklad školní docházky byl realizován u čtyř 

chlapců a dvou dívek. Problémy, které se týkaly odkladu mi učitelka mateřské školy 

nastínila. U jednoho chlapce se jednalo o problém v oblasti grafomotoriky. Zbylé děti 

nijak zvláštní problémy neměly až na dívku, která se narodila v srpnu, ale rodiče 

usoudili, že všechny děti půjdou společně na stejnou základní školu. 

Letos v květnu v rámci závěrečné praxe jsem působila na jiné mateřské škole, 

kde bylo dětí s odkladem školní docházky deset (této skupiny se týkalo i mé výzkumné 

šetření). Měla jsem šanci si ověřit, že počty odkladů školní docházky opravdu stoupají. 

Vstup do základní školy je charakterizován jako významný mezník v životě každého 

dítěte, proto je důležité rozpoznat děti, které potřebují speciální program a co nejvíce 

jim pomoci před vstupem do školy v oblastech, které jsou pro ně problematické. K tomu 

učitelkám mateřských škol pomůže cílená pedagogická diagnostika jednotlivých dětí, 

kdy na základě zjištěných dat mohou sestavit individuální vzdělávací program. 

Daná problematika mě tedy přivedla k myšlence intenzivněji se zabývat 

pedagogickou diagnostikou, která povede k zjištění, co děti před vstupem do školy umí 

a co by bylo ještě nutné procvičovat, aby vstup do školy nebyl pro děti stresující. .A na 

základě prostudované literatury posoudit složky školní zralosti a připravenosti 

s ohledem na individuální rozdíly jednotlivých dětí. Cílem mé bakalářské práce bylo 

provést průzkum, který se týká některých složek školní zralosti a připravenosti, 

porovnat rozdílné schopnosti dětí, ale také rozdíly mezi dětmi v rámci této skupiny 

a zjistit smysl odkladu školní docházky. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Vymezení termínu školní zralost v historii 

Otázka školní zralosti není nová, objevuje se již v díle J. A. Komenského. 

Později se s termínem školní zralost setkáváme u dalších autorů jako jsou například 

Charlotta Biihlerová, Z. Matějček, A. Kern, J. Jirásek, V. Tichá, J. Langmaier, a mnoho 

dalších. V šedesátých letech tento pojem nabýval významu, kdy se objevuje řada 

publikací na toto téma. (Vágnerová, M., 1996) 

J. A. Komenský se zmiňuje o školní zralosti ve své knize Informatorium školy 

mateřské (Komenský, J. A., vydání. 1992) v XI. kapitole „Jak dlouho mládež v škole 

mateřské zdržovati?", kde přirovnává dítě ke stromu. Doporučuje rodičům, že by se 

měli starat o své děti, tak jako se zahradník stará o stromy. Děti by podle Komenského 

před šestým rokem měly zůstat v mateřské škole z těchto důvodů: 

příliš nízký věk (dítě potřebuje větší péči) 

- děti se mohou učit, to co samy dokážou pochopit 

děti potřebují čas, aby byly zralé pro školní docházku 

Komenský však v žádném případě nedoporučuje nechávat šestileté dítě doma, jelikož 

by doma zahálelo. Dítě doma nemá dostatek podnětů a nemá se tedy čemu novému 

učiti. 

Pokrokovost a nadčasovost jeho pedagogického myšlení lze dokumentovat 

zdůrazněním, že u každého dítěte je vývoj individuální, a není nutné vývoj dítěte 

uspěchat nebo naopak pozdržet. K diagnostice školní zralosti uvádí kritéria pro 

posouzení (Komenský, J. A., 1992): 

- pokud dítě umí, co se v mateřské škole naučilo 

- jestliže dokáže udržet pozornost při kladení otázky a při odpovědi 
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Nejvhodnější věk pro vstup do školy J. A. Komenský doporučuje dovršení 

šestého roku dítěte. Zdůrazňuje však, že je nutné brát zřetel na individuální rozdíly mezi 

dětmi. Komenský uvádí první zkoušku školní zralosti: „dítě dostane na výběr mezi 

jablíčkem a mincí, a je-li školsky zralé, sáhne po minci." (Sturma, J., In: Říčan, P., 

Krejčířová, D., 1997, s. 225) 

Samotný termín „Schulreife" pochází z vídeňské psychologické školy Charlotty 

Bůhlerové z dvacátých let minulého století. Bůhlerová kladla hlavní důraz na zralost 

úkolovou neboli zralost pro práci, kdy děti samy přecházejí od hry k vytrvalejší, 

cílevědomější činnosti. (Langmeier, J., 1983y) ,,Postupně se tento termín vžil i u nás 

a zhruba od 60. - 70. let minulého století je běžně používán. " (Klégrová, J., 2003, s. 18) 

Školní zralost jako původní termín vycházel především z vývojové 

psychologie a z představ o vývojových změnách, které nastávají okolo šestého roku 

dítěte (Bůhlerová, Hetzerová, Baarová, Kern, aj.) Jednalo se především o změny ve 

fyziologické oblasti, jimiž by školně zralé dítě mělo projít. (Vágnerová, M., Valentová, 

L„ 1991) 

Německá profesorka psychologie Hetzerová uvádí, že existuje blízká souvislost 

mezi tělesným a duševním vývojem dítěte. Pokud dítě dosáhne v tělesném vývoji formy 

„školního dítěte", nemá problémy ani po duševní stránce s počátečními požadavky 

školy. (Jirásek, J., 1967) 

Naši psychologové zabývající se otázkou školní zralosti byli ovlivněni koncepcí 

A. Kerna. Modifikace Kernova testu školní zralosti J. Jiráskem se užívá dodnes. Pojetí 

školní zralosti A. Kerna bylo založeno na předpokladu, že rozdíly v úspěšnosti ve škole 

mezi dětmi jsou způsobeny odlišnou úrovní v oblasti psychofyzického zrání. Tyto 

rozdíly však nebyly vymezeny, a proto se tomuto pojetí vytýká jednostrannost. 

(Vágnerová, M., Valentová, L., 1991) 

V koncepci školní zralosti našich psychologů (Jiráska, Langmajera, Matějčka) je 

kladen důraz především na maturaci v souvislosti s environmentálními vlivy jako je 

působení rodiny a jiných výchovných institucí. Tyto instituce by měly podporovat 

a urychlovat rozvoj dispozic pro vstup do školy. Všichni tito psychologové se shodují 
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v tom, že školní zralost je ukončení jedné etapy, a to předškolního období a počátek jiné 

etapy, na kterou by dítě mělo být připraveno jak po tělesné, tak po duševní stránce. 

V sedmdesátých letech se objevuje zvláště u pedagogů termín školní 

připravenost jako výstižnější termín pro školní zralost, jelikož zdůrazňuje učení 

v širokém pojetí jako činitele určujícího stupeň úspěšnosti vstupu do školy. Vyskytl se 

také termín školní způsobilost, který se ovšem neujal díky tomu, že nelze říct, že je dítě 

pro školu nezpůsobilé. (Kropáčková, J., přednášky na pedagogické fakultě UK) 

Podporu školní připravenosti nacházíme především u Witzlacka, který nepovažuje 

školní zralost nutnou pro vstup do školy. Důležitý aspekt připravenosti pro školu 

nenachází v maturaci a vývoji dítěte, ale v souvislosti rozvoje dítěte s požadavky 

školy, které jsou na dítě kladeny. Není třeba dítě plně připravit, neboť tento úkol přebírá 

škola, jež má dispozice dítěte soustavně rozvíjet. Pojetí zralosti či připravenosti se díky 

pedagogům rozšiřuje o specifický vztah učitele a žáka. Učitel pomocí svých metod 

a učiva formuje žáka a rozvíjí jeho dispozice. (Vágnerová, M., Valentová, L., 1991) 

Oba tyto pojmy jak školní zralost, tak školní připravenost konvergují. Školní 

zralost bývá spojena se spontánním vývojem ovlivněným vnějším prostředím, v němž 

dítě vyrůstá a biologickým zráním daných funkcí a struktur. Školní připravenost 

zahrnuje vlivy vnější i vnitřní. (Šturma, J., In: Říčan, P., Krejčířová, D., 1997) 

Školní zralost jsou kompetence pro přípravu na školu podmíněné zráním a školní 

připravenost jsou kompetence podmíněné učením (viz příloha 1). Klíčové kompetence 

jsou v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání definovány jako: 

„soubory vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní 

rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě'". (RVP 

PV, s. 9 [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004 [citováno 25.října 2005]. 

Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/HTM/MJRVPPVDoVestnikupokorekture2. 

html>) Tyto soubory jsou vzájemně propojené a provázané. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 

kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a občanské (viz. příloha 2). 

„Úroveň kompetencí, obecně dosažitelná předškolním dítětem, vyjadřuje očekávaný 
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vzdělávací přínos předškolního vzdělávám, tedy to, čím může mateřská škola přispět 

k výbavě dítěte pro celoživotní učení dříve, než dítě zahájí povinné školní vzdělávání. 

Soubor klíčových kompetencí je ve svém celku ideálem, k němuž většina dětí nedospěje 

a dospět nemůže. To ani není smyslem jejich formulování. Soubor klíčových kompetencí 

nabízí pedagogům poměrně jasnou představu, kam směřovat, oč usilovat. Slouží 

především k vymezení odpovídajícího vzdělávacího obsahu jako prostředku k jejich 

vytváření (na úrovni rámcové, popř. i školní)." (RVP PV, s. 12 [online], Praha: 

Výzkumný ústav pedagogický, 2004 [citováno 25. října 2005], Dostupné na WWW: 

<http://www.msmt.cz/HTM/MJRVPPVdoVestnikupokorekture2.htm>) 

2. Definování pojmu školní zralost 

Školní zralost podle psychologického slovníku je: ,,způsobilost dítěte 

absolvovat školní vyučování, předpokládá určitý rozvoj jazyka a myšlenkových operací, 

schopnost aktivní pozornosti, soustředění. Předčasné zařazení do vyučování může mít 

za následek ztrátu sebedůvěry, neurotizaci, regresi" (návrat na předchozí etapu vývoje). 

(Hartl, P., 1996, s. 243) 

Podle pedagogického slovníku: ,,školní zralost v pedagogicko-psychologickém 

pojetí znamená stav dítěte, projevující se v takové úrovni jeho organismu, která mu 

umožňuje adaptaci na prostředí školy. Toto pojetí vychází z teorií vývojové psychologie, 

které vysvětlují, jak dítě dozrává ve své centrální nervové soustavě, ve svých mentálních 

schopnostech, vnímání, pozornosti, řečových a komunikativních dovednostech. 

Na základě toho byly zkonstruovány diagnostické testy měřící úroveň školní zralosti. 

V posledních letech se tento pojem používá souběžně s pojmem školní připravenost, 

respektive oba pojmy konvergují. " (Průcha,./., Walterová, E., Mareš, J., 2003, s. 252) 

Dále bych zmínila, jak definují školní zralost někteří psychologové, kteří se 

zabývali otázkou školní zralosti. J. Šturma definuje školní zralost jako: ,.dosažení 

takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti se zdarem si osvojovat školní znalosti 

a dovednosti. Je to komplexní jev. Termín zralost bývá spojován se spontánním vývojem, 

biologickým zráním příslušných struktur a funkcí. Vývoj však vždy probíhá v interakci 
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s vnějším prostředím, se záměrným i nezáměrným ovlivňováním i podněcováním 

v prostředí, v němž dítě vyrůstá. " fŠturma, J., In: Říčan, P., Krejčířová, D., s. 225) „J. 

Langmeier za školní zralost pokládá takový stav somato-psychického vývoje dítěte, který 

je vymezen přiměřenou výkonností, přizpůsobenost a subjektivním pocitem štěstí a je 

zároveň předpokladem pro plnění nových úkolů a nároků. J. Jirásek pojímá školní 

zralost jako:,, dosažení takového stupně ve vývoji, aby se dítě mohlo bez obtíží účastnit 

společného vyučování ve třídě." (Vágnerová, M., Valentová, L., 1991, s. 75). Podle 

Vágnerové je školní zralost: Jedním z předpokladů úspěšnosti ve škole. Jde především 

o určitou úroveň zralosti CNS, která se projevuje v celkové reaktivitě dítěte, zejména 

v odolnosti a schopnosti koncentrace pozornosti. Zráním CNS je podmíněna také 

lateralizace ruky a rozvoj senzomotorických dovedností. Na zrání závisí i rozvoj 

zrakového a sluchového vnímání. Školní úspěšnost je spojena s rozvojem poznávacích 

procesů, které jsou ovlivněny jak zráním, tak učením. Pro školní práci je potřebné, aby 

dítě uvažovalo logicky, na úrovni konkrétních logických operací. Přijatelná adaptace na 

školu vyžaduje určitý stupeň rozvoje autoregulačních procesů. Dítě by mělo být schopné 

respektovat obecně významnější motiv, tj. povinnost. " (Vágnerová, M., 1996, s. 155) 

2.1. Znaky školní zralosti 

Znaky školní zralosti podle Vágnerové (1996) jsou podmíněné zráním CNS, což 

se projevuje v oblasti pracovní, motorické, percepční, kognitivní a emoční zralosti: 

1. Pracovní zralost se vyznačuje reaktivitou, emoční stabilitou dítěte a odolností vůči 

zátěži. Dostatečná zralost vede k udržení pozornosti po delší dobu a snadné adaptaci 

na školní režim. (Vágnerová, M., 1996) Dítě by mělo umět rozlišit rozdíl mezi hrou 

a povinností. Dokázat vydržet u úkolu a dokončit ho, i přestože ho to nebaví nebo 

se vyskytnou problémy. Dítě kontroluje své okamžité nápady a impulsy, a dokáže 

svou pozornost zaměřit i k podnětům, které pro něj nejsou v daný okamžik lákavé. 

(Šturma, J., In: Říčan, P., Krejčířová, D., 1997) 

2. Motorická zralost souvisí s lateralizací ruky, zlepšením jemné motoriky 

a senzomotoriky i manuální zručnosti. (Vágnerová, M., 1996) Manuální zručnost je 
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velice důležitá, protože je nutná pro rozvoj psaní. Dítě by mělo umět manipulovat 

s drobným materiálem (stříhání, navlékání korálků, modelování, stavění ze 

stavebnice). (Kuchařská, A., Svancarová, D., 2004) Nezralost jemné motoriky může 

ovlivnit ovládání motoriky mluvidel, a tudíž mohou vzniknout problémy 

s výslovností některých hlásek. (Vágnerová, M., 1996) Rozvoj grafomotoriky 

(motorika psaní) je podstatnou složkou školní zralosti. Před nástupem do školy by 

dítě mělo umět správně držet tužku, aby ruka, prsty i klouby zápěstí byly uvolněné. 

Správné držení tužky je mezi ukazovákem a palcem jeden a půl centimetru od 

špičky tužky. Tužku lehce podpíráme prostředníkem. Je důležité dítě hned od 

začátku učit správnému držení tužky, jelikož si zafixuje chybné návyky, které se 

špatně odstraňují. Tlak na tužku by měl být přiměřený, čáry rovnější a přesnější. 

(Klégrová, J., 2003) Pro adaptaci na školuje také důležitá hrubá motorika. Dítě by 

mělo bez problému zvládat některé pohybové dovednosti (jako jsou např. házení, 

chytání, skákání), jelikož neobratnost dítěte se může projevovat jako handicap 

v socializaci. (Vágnerová, M., 1996) Podle Sturmy (In: Říčan, P., Krejčířová, D., 

1997) v motorice dochází k ukázněnější, cílené pohybové aktivitě. Mizí nadbytečné 

pohyby, dítě své pohyby dokáže kontrolovat. 

3. Percepční zralost je spjata s rozvojem zrakového a sluchového vnímání jako 

součástí poznávacích procesů. Zrakové a sluchové vnímání na konci předškolního 

období je ve fázi, kdy je dítě schopno analýzy a syntézy vnímaného celku, což je 

předpokladem úspěšné výuky pro čtení a psaní. Dítě je schopno dívat se na věci tak, 

aby vnímalo celek jako soubor detailů, mezi kterými jsou některé základní vztahy. 

K. L. Seifert a R. J. Hoffnung, 1994 (In: Vágnerová, M., 1996) uvádí, že zralost 

zrakového vnímání předškolního dítěte souvisí s rozvojem vidění na blízkou 

vzdálenost, jež mu pomáhá při vnímání detailů, a tudíž je schopno lepší 

koncentrace. Dítě je také schopno vizuální diferenciace. To znamená, že dítě 

dokáže rozlišovat podobné předměty nebo obrázky resp. písmena. Dokáže najít 

shody i rozdíly mezi předměty nebo najít ukryté věci na obrázku. (Vágnerová, M., 

1996) Důležitá je také zralost očních pohybů. Dítě by mělo být schopno zafixovat 

svůj pohled na určitou věc po delší dobu. Jinak se oči dítěte pohybují neustále ve 

skocích, tak zvaných sakádách a vidění dítěte je tudíž méně přesné. (Matějček Z., 
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In: Vágnerová 1996). Vidění by mělo být koordinováno s pohyby, které dítě 

vykonává. Pokud dítě dostatečně nekontroluje své pohyby zrakem, mohou nastat 

problémy ve výuce psaní (přetahování,...). Sluchové vnímání se rozvíjí rychleji než 

zrakové vnímání. Dítě dokáže rozlišovat fonémy ve slově, přestože ještě neumí číst 

a psát. U vnímání řeči je důležitá souhra obou mozkových hemisfér a rovnoměrnost 

jejich zrání, jelikož v levé hemisfére se nachází centrum vnímání řeči a v pravé 

jednotlivých hlásek. Vnímání je úzce spjato s poznávacími procesy. Smyslové 

vnímání je stále základem poznávání, ale do pozadí ustupuje egocentrismus 

a fenomenismus. (Vágnerová, M., 1996) Dítě začíná chápat svět kolem sebe více 

realisticky. Je již méně závislé na svých přáních a okamžitých potřebách. 

(Langmeier, J., 1983) 

4. Kognitivní zralost (poznávací zralost) je spjata s rozvojem poznávacích procesů, 

jež jsou ovlivněny jak dědičností (hereditou) tak i stimulací. Kolem šestého roku 

dochází k důležitým změnám v poznávací činnosti dítěte. Důležitý je přechod ze 

stádia názorového myšlení (prelogického myšlení) do stádia konkrétních logických 

operací neboli do etapy operačního konkrétního myšlení. Pro toto stádium je typická 

tvorba pojmových systémů založených na zkušenosti a vytváření a upevňování 

konkrétních intelektových operací. (Vágnerová, M., 1996) V tomto období začíná 

dítě logicky myslet, ale pouze při konkrétních činnostech a na konkrétních 

předmětech. Dítě si více všímá podobností a rozdílů, začíná chápat vztahy 

a souvislosti mezi nimi na základě příčinnosti a následnost. Je schopné provádět 

tvoření tříd do celků, zahrnutí, řazení dle kvality. Dítě by mělo chápat jednoduché 

časové, prostorové, číselné představy. (Vágnerová, M., Valentová, L., 1991) Paměť 

je trvalejší a záměrnější, ale je stále spíše mechanická než logická (Sturma, J,, In: 

Říčan, P., Krejčířová, D., 1997). Pokud dítě nedosáhne určité úrovně rozvoje 

poznávacích procesů, nebude schopno pochopit školní učivo. Nezralé dítě si 

nedokáže uvědomit, že jeho vlastní pohled na realitu není jediný, který je možný. 

Dítě stále ulpívá na nápadných vlastnostech, jež zkreslují jeho vnímání a hodnocení 

skutečnosti. (Vágnerová, M., 1996) 

5. Emoční zralost souvisí s motivačně regulačními procesy, jejich úroveň ovlivňuje 

schopnosti dítěte. Emoční zralost je základem adaptace. Emočně zralé dítě se 
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projevuje vyšší emoční stabilitou, to znamená, že není podrážděné, přecitlivělé, 

nestřídá často nálady, dokáže být odolné vůči frustraci. Dokáže kontrolovat své city 

a impulsy. Dítě, které je emočně nezralé, nemá potřebu se ve škole učit, jelikož ho 

tato činnost neláká. Škola vyžaduje po dítěti určitý stupeň samostatnosti, což je pro 

emočně nezralé dítě příliš zatěžující. (Vágnerová, M., 1996) Emoční zralost úzce 

souvisí s mentální výkonností a zralostí pracovní. (Langmeier, J., 1983) Vývojem 

a zráním autoregulačních procesů (jakékoliv jednání vedoucí k dosažení 

emocionální vyrovnanosti) přechází dítě od jednání, které je zaměřeno na vlastní 

okamžité uspokojení k jednání, jež je na vyšší úrovni. Toto jednání je spojeno 

s důležitostí něčeho obecněji platného, s vědomím povinnosti. Dítě se tedy dokáže 

odpoutat od aktuálního uspokojení ve prospěch hodnotnějšího motivu, tímto 

motivem by měla být školní práce. Dítě se musí umět věnovat tomu, co je nutné 

a nemůže si hrát pod lavicí, kdy se mu zachce. (Vágnerová, M., 1996) 

6. Nezbytnou součástí školní zralosti, kterou Vágnerová nezmiňuje je také tělesná 

zralost. Do této oblasti patří tělesný a zdravotní vývoj dítěte, ale také věk dítěte. 

Tělesný vývoj posuzuje pediatr v rámci preventivních prohlídek během pěti let 

života dítěte. Tělesný vývoj nemusí být vždy v souladu s psychickou či sociální 

vyspělostí dítěte, proto je zapotřebí i dalších odborníků, kteří rozhodují o zralosti 

dítěte pro vstup do školy. Patří sem psycholog, neurolog, psychiatr, foniatr, logopéd 

nebo učitelka mateřské školy, která má možnost sledovat dítě po dobu docházky do 

mateřské školy a navíc srovnání s ostatními dětmi. (Šturma, J., In: Říčan, P., 

Krejčířová, D., 1997) Dítě v předškolním období prochází změnou tělesných 

proporcí. Dochází k celkovému protažení postavy („proceritas prima"), prodloužení 

končetin, zmenšení hlavy vzhledem k tělu, trup ztrácí dřívější podobu válcovité 

zaoblenosti. Lze odlišit hrudní část těla a břicho. Snižuje se množství podkožního 

tuku. (Langmeier, J., 1983) Je důležité brát v potaz hereditu (dědičnost) a sekulární 

akceleraci (urychlení vývoje dětí, které se týká všech generací). Po určitou dobu 

byla přeměna tělesných proporcí brána jako hlavní předpoklad školní zralosti. 

K určení školní zralosti sloužila tzv. Filipínská míra, což je jednoduchý (avšak 

neprokázaný) způsob jak určit, zda je dítě školsky zralé. (Kuchařská, A., 

Švancarová, D., 2004) Dítě se postaví zpříma, natáhne ruku do vzpažení a snaží se 
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dosáhnou obloukem přes hlavu protilehlého horní části ušního boltce. (Jirásek, J., 

1967). Se změnou tělesné stavby se také zlepšuje hrubá motorika a obratnost dítěte. 

Dítě by mělo být odolné vůči nemocem. Pokud je dítě často nemocné oslabuje to 

jeho organismus a ovlivňuje i jeho školní výsledky. (Klégrová, J., 2003) 

U předškolních dětí dochází k zakončení první dentice a osifikaci ruky (především 

zápěstních kůstek), což je důležité pro budoucí výuku psaní. Důležitou roli hraje 

také věk dítěte, jenž je u nás prvním rozhodujícím kritériem. U nás je povinná školní 

docházka stanovena pro děti, které dosáhly věku šesti let do 31. srpna daného roku. 

Na žádost rodičů je možno zařadit do školy i děti mladší, kterým bude šest let do 

konce roku. (Langmaier, J., 1983) 

Mezi znaky školní zralosti patří, jak již bylo zmíněno i vyhraněná lateralita, 

které je věnována následující samostatná část v této práci pro obsáhlost a důležitost 

tohoto pojmu. 

2.2. Lateralita 

,, Lateral i tou nazýváme vývojové odchylky v organismu podle jeho střední 

roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany těla proti druhé. Tato asymetrie se týká 

především párových orgánů, především končetin a orgánů smyslových. Funkční 

lateralita přináší rozdíly ve výkonnosti párových orgánů motorických a smyslových. Jde 

o rozdíly v mezích fyziologických, nikoliv o rozdíly podmíněné patologickými změnami. " 

(Lisá, L., Kňourková, M.,1986, s. 111) 

„ Tento náš ,, výběr,, upřednostnění, například pravé nebo levé ruky je odrazem 

dominance jedné z mozkových polokoulí - hemisfér. Dominantní hemisférou rozumíme 

hemisféru vedoucí, řídící. Platí, že pravá hemisféra řídí párové orgány na levé straně 

těla a levá na pravé, což souvisí s křížením nervových drah. K tomuto rozlišení hemisfér 

či přednostnímu užívání orgánů umístěných na levé či pravé straně těla došlo v průběhu 

vývoje člověka jako druhu. (Na počátku vývoje byl poměr praváků a leváků 1:1). 

Dominantní hemisféra má zásadní význam při zpracování podnětů. Dominantní orgán -

může to být orgán hybný (ruka, noha) nebo senzorický (oko, ucho) - vykonává 
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požadované úkony přesněji, rychleji, s menší námahou a lepším výsledkem než orgán 

druhý. " (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004, s. 29) 

Lateralita by měla být u dítěte zkoumána nejdříve od čtyř let, ale mezi pátým 

a šestým rokem by již mělo být rozhodnuto (ale nemusí), zdaje dítě pravák nebo levák. 

Důležité je brát v potaz individuální vývoj dítěte. 

„ Obvykle se dříve vyhraňuje praváctví. Uchopuje-li dítě v této době přednostně 

věci pravou rukou, s velkou pravděpodobností bude pravák. 1 když používá spíše levou 

ruku, může se stále ještě stát pravákem. K tomu dochází tehdy, je-li leváctví dítěte méně 

vyhraněné. Každý z nás se umístí na pomyslné stupnici praváctví či leváctví - od 

vyhraněného praváctví či leváctví přes méně vyhraněné až k nevyhraněnosti (tzv. 

ambidextrie), kdy stejně obratně využíváme obě ruce. " (Kuchařská, A., Švancarová, D., 

2004, s. 31) 

Při testování laterality je třeba zjišťovat míru pravé či levé preference. Důležité 

při testování laterality je rozhovor s rodičem a pozorování dítěte. Dítě by se v žádném 

případě nemělo ovlivňovat a neměl by se urychlovat vývoj. 

Do vývoje laterality někdy zasahujeme, aniž bychom si to uvědomili. Jde 

například o podávání tužky do jiné ruky, než jakou si dítě samo zvolilo, automatické 

pokládání pastelek či dalších pomůcek z pravé strany atd. Také zdůrazňování 

neplnohodnotnosti leváctví může být pro dítě důvodem změny preference ruky. Dospělí 

by si měli odpustit výroky typu „Na to, že je levák, je celkem šikovný", „Podívejte se 

na obrázek, ten je hezký, a on to nakreslil levou rukou!", které navozují v dětech 

pocity, že leváctví je méně hodnotné než praváctví. 

Pokud zjistíme, že dítě používá levou ruku, nijak to nekomentujeme. Měli 

bychom to však vzít na vědomí, respektovat to a měli bychom se postarat o přiměřený 

vývoj grafomotorických dovedností levé ruky. 

„Někdy je leváctví ovšem změna z nutnosti. Například dominantní ruka může 

být (po nemoci či úrazu) dočasně nebo trvale vyřazena z činnosti, nebo je nějak 

poškozena dominantní levá mozková hemisféra. V takovém případě je však nezbytné, 

aby při tomto ,,nuceném precvičovaní" pomohl odborník. " (Kuchařská, A., Švancarová, 

D., 2004, s. 31) 
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K diagnostice laterality lze využít test laterality (viz. příloha 3), který mohou 

využít i učitelky v mateřské škole v rámci pedagogické diagnostiky. Další pomocné 

testy laterality mohou být (testování jiných párových orgánů nebo končetin): 

Oko - jakým okem se dítě dívá do dalekohledu, kaleidoskopu nebo do klíčové dírky 

Noha - stoj na jedné noze, kopání do míče nebo chůze do schodů (jakou nohou začnu) 

Ucho - zvednutí sluchátka (jakým uchem poslouchám). 

Odborníci mohou lateralitu hodnotit kvalitativně i kvantitativně podle různých kritérií 

a začleňují ji do různých stupnic (Levoruké děti [online], Praha : Státní zdravotní ústav 

[citováno 25. října 2005]. Dostupné na WWW: <http://www.stripky.cz/nemoci/zdravi/le 

vorukost. html>): 

Třídy laterality - vyhraněné leváctví, méně vyhraněné leváctví, nevyhraněná či 

neurčitá lateralita, méně vyhraněné praváctví, vyhraněné praváctví. 

Typy laterality - určují se při diagnostice a léčbě vývojových poruch čtení a psaní 

a zjišťuje se vztah laterality rukou a očí: 

1. lateralita souhlasná - jestliže převažující ruka a oko jsou shodně pravé či levé 

2. lateralita neurčitá - jestliže převažující ruka, oko nebo obojí jsou obtížně určitelné 

(patří k nevyhraněné lateralitě) 

3. lateralita zkřížená - jestliže převažující ruka a oko jsou opačné. 

Tzv. index laterality - vyjadřuje poměr úloh vykonaných pravou a levou rukou 

nebo nohou, nebo pravým a levým okem. Tzv. kvocient pravorukosti - vyjadřuje počet 

pravostranných reakcí v procentech. 

Podle Kňourové (2003) přednostní užívání jednoho z párových orgánů 

neznamená užívání výhradní. Dominantně užívaný orgán je vedoucí a druhý orgán 
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koordinovaně pomáhá. Vedoucí ruka se uplatňuje ve velice specifických a jemných 

úkonech nebo tam, kde jde o zvýšené úsilí v jemné svalové koordinaci. 

Dítě pravák je pokládáno za typ nej výhodnější, jelikož při styku s veřejností 

nedochází k žádné konfrontaci. Od jeho dětství je podporována pravá ruka a tím se 

rozvíjí a podporuje jeho genotyp, s rozvojem motorických dovedností se rozvíjí i řeč. 

Dítě levák nepřecvičované má výhodu v tom, že rodiče ani nikdo jiný se nesnažil v jeho 

vývoji změnit skutečnost, že je dítě levák. Dítě se však dostává do konfliktu, když se 

setkává s okolním prostředím, které je převážně pravoruké. Dítě levák, které je 

přecvičované již vraném věku může mít problémy s jemnou motorikou i s vývojem 

řeči, protože jeho hlavní hemisférou je pravá a ta se po přecvičení neprojevuje 

a nerozvíjí se v dostatečné míře. Přeučování leváka na praváka může mít negativní 

výsledky, kterými mohou být koktání nebo tiky. Dítě s nevyjádřenou dominancí 

laterality je ambidexter, je to dítě, které je šikovné na obě dvě ruce. Postrádá dominanci 

jedné z hemisfér. Záleží na rodičích jakou ruku dítě bude v budoucnu používat více. 

V neposlední řadě také zmiňuje funkční dominanci jednoho oka, kterým člověk 

vidí lépe a lépe zaostřuje určité předměty. Je to oko, které používáme při dívání se do 

kukátka nebo do mikroskopu. Praváci mívají dominantní oko pravé a leváci levé -

souhlasná lateralita. Pokud je tomu naopak jedná se o zkříženou lateralitu. 

„ Zkřížená lateralita může spolu s jinými okolnostmi částečně ovlivňovat tempo 

při čtení, psaní nebo úroveň písemného projevu, síranově správný zápis písmen 

a číslic. " (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004, s. 30) 

Každý člověk bezděčně preferuje při svém koukání na svět pravé nebo levé oko, 

které v jeho mozku dominuje. Pozná se snadno: člověk se podívá jedním okem 

například do trubky: A zjistí, kterým okem se do trubky podíval, nebo kterým okem mu 

je to příjemnější. K určení oční dominance lze využít jednoduchý test (viz. příloha 4). 

Jiří Buchar se v časopise Psychologie dnes zmiňuje o zkřížené lateralitě typu P x 

L, kdy vedoucí ruka je pravá, ale vedoucí oko je levé. Zkřížená lateralita přináší 

problémy jednak v oblasti percepční, dále v oblasti zpracování v centrální nervové 

soustavě (CNS) a nakonec v oblasti výkonové - psychomotorické. 
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Při čtení textu člověkem se zkříženou lateralitou, kdy vedoucí oko je levé, 

přichází vnímaný text zakódovaný do nervových vzruchů převážně do centra zraku 

v pravé hemisfére. Ovšem pravá hemisféra není tak dobře vyvinuta pro porozumění 

verbálním informacím. Dochází k tomu, že informace s verbálním obsahem jsou 

převedeny přes corpus callosům do hemisféry levé, kde teprve dochází k úplnému 

a přesnému dekódování a tím také k pochopení verbálních informací. To, že k tomu 

dochází, je zřejmě dáno fylogenezí. A jestliže dochází k předávání - převádění 

informací verbálního obsahu z pravé neřečové hemisféry do levé řečové, znamená to 

rovněž, že cesta vedení je delší a složitější. Snáz tak dojde k nějakému porušení, chybě 

v přenosu a také v dekódování, a tím také k následné a výsledné chybě v konečném 

projevu žáka. Platí to při učení, psaní i při pouhém opisu, počítání, mluvení, pohybové 

aktivitě a dalších projevech. 

Není divu, že děti se zkříženou lateralitou mají mnoho velmi podobných obtíží 

ve školní práci. Nejde však o dyslexii, i když problémy se podobají i dalším 

specifickým vývojovým poruchám učení. Mnohdy se zároveň objeví také syndrom 

lehké mozkové dysfunkce. Zjištění laterality je snadné a rychlé a může být dále 

východiskem k rozšíření diagnostiky. A hlavně snad výhledově k upřesnění 

diagnostiky, pokud jde o uvedení příčiny. (Buchar, J., Stojí zkřížená lateralita za 

pozornost?, Psychologie dnes [online], 2001, č.2, [citováno 2005-10-25]. Dostupné na 

WWW: <http://www.studovna.cz/scripts/detail.asp?id=360>) 

2.3. Diagnostika školní zralosti 

V roce 1964 vytvořil J. Jirásek test školní zralosti, který dobře vypovídal 

o školní úspěšnosti. Tento test vznikl modifikací testu A. Kerna a je používán dodnes. 

Je časově nenáročný, má orientační a depistážní (vyhledávající) charakter. Bohužel sám 

autor mu vytýká, že je jednostranný v přístupu k dětské psychice a zanedbává verbální 

projev dítěte. Proto doporučuje doplnění testu o další složky (viz str. 15). (Zelinková, O., 

2001) 
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Orientační test školní zralosti se skládá ze tří následujících úkolů (Jirásek, J., 

Tichá, V., 1968): 

1. Kresba mužské postavy 

Nakreslená postava musí mít hlavu, trup a končetiny. Hlava je spojena krkem a není 

větší než trup. Na hlavě jsou vlasy nebo hlavu pokrývá čepice či klobouk. Hlava má 

i uši a v obličeji jsou zakresleny oči, nos a ústa. Končetiny jsou zakresleny dvojčarou. 

Paže jsou zakončeny rukou s pěti prsty. Nohy jsou dole zahnuté a je vyjádřeno mužské 

oblečení. Postava by měla být nakreslena tzv. syntetickým způsobem, což znamená, že 

je postava nakreslena obrysově a vcelku. Případné chybějící části jako jsou krk, vlasy 

nebo jeden prst u ruky (ne však část obličeje) se promíjí, pokud je postava nakreslena 

syntetickým způsobem. Avšak tolerujeme i u analytického způsobu kresby vynechání 

krku, uší, vlasů, oděvu, prstů a chodidel. Kresba musí především obsahovat tyto části 

hlavu, trup a končetiny, které jsou nakresleny dvojčarou. 

2. Napodobení psacího písma 

Písmo by mělo být dobře čitelnou napodobeninou napsané předlohy. Mělo by být 

možno rozpoznat alespoň čtyři písmena (minimálně dvě písmena) předlohy. Písmena 

však nemají být dvakrát větší než v předloze. Začáteční písmeno má mít výrazně 

patrnou výšku velkého písmene. Písmena by měla být spojena ve tři slova nebo by mělo 

být patrné členění alespoň na dvě části nebo, aby celek ještě tvořil řádku „písma". 

Nesmí chybět tečka nad písmenem i neboj. Opsaná věta se neodchyluje od vodorovné 

linie o více než 30%. 

3. Obkreslení skupiny bodů 

Napodobení obrazce by mělo být téměř shodné s předlohou. Napodobení předlohy 

nesmí být více než o polovinu větší, zmenšení je přípustné. Obrazec musí být 

vodorovný s předlohou, avšak toleruje se jakékoliv pootočení i o 180°. Toleruje se malé 

vychýlení jednoho až tří bodů z řádky nebo sloupce. Teček dokonce nemusí být stejný 

počet, ale nesmí jich být víc než dvacet a méně než sedm. Obrazec se v nejhorším 

případě nepodobá předloze, ale skládá se alespoň z teček, jiné tvary než tečky nejsou 

přípustné. 
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Test školní zralosti bývá doplněn o Napodobení geometrických tvarů (není však 

součástí Jiráskova testu) Jedná se o trojice geometrických obrázků kruh, čtverec, 

trojúhelník, obdélník a křížek a kosočtverec. Za výsledek v tomto subtestu považujeme 

součet nakreslených trojic v obou řádcích dohromady. Trojici musí tvořit obrázky ve 

stejném pořadí jako v předloze. Tolerujeme nepřesnosti kresby jako jsou: šišatý kruh, 

nerovnostranný čtverec nebo trojúhelník, nedotažení pravého úhlu v křížku, čtverci 

a obdélníku. (Orientační test školní zralosti [online] Praha: Specializační studium 

výchovného poradenství [citováno 25. října 2005]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ssvp.wz.cz/Texty/testskolzral.html>) 

Součástí vyšetření školní zralosti podle Jiráska (1968) by také měl být: 

Test mentální úrovně a poměru složky verbální a názorové (test Terman-Merrillové 

nebo Weschlerův test). (Jirásek, J., Tichá, V., 1968) Test Terman-Merillové je druhou 

revizí Stanford-Binetovy zkoušky, která byla provedena v roce 1937. V roce 1972 byla 

vydána škála v úpravě K. Adamoviče pro naše podmínky. Test má normy od dvou let 

do dospělosti, ale u nás se nejčastěji používá u dětí v předškolním věku a v mladším 

školním věku. Může se používat i u starších dětí, které mají těžší stupeň mentální 

retardace. Tento test má své výhody a nevýhody. Mezi výhody patří, že je tento test 

z hlediska validity nejlepším ukazatelem školní úspěšnosti. Nevýhodou však je, že dnes 

má již zcela neadekvátní normy. Celý test se v současnosti výrazně nadceňuje. Tento 

test se skládá z hodnocení vývojové úrovně myšlení (třídění, porovnávání, podobnosti 

a rozdíly na obrázku), sociálního porozumění, úrovně řeči, obrázkových úkolů 

(nedokončené a absurdní obrázky, podobnosti a rozdíly,...), úrovně jemné motoriky 

a vývoje senzomotorických dovedností, paměti a pozornosti. Wechslerův inteligenční 

test pro předškolní děti je určen pro 4-61eté děti. Dělí se na verbální a neverbální část. 

Verbální část tvoří 6 subtestů zaměřených na informace (zachycuje míru 

informovanosti, schopnost získávat informace a schopnost uchovávat informace 

v paměti), slovník (úroveň řeči, jazykových schopností), porozumění (schopnost 

pochopit realitu, schopnost sociálního úsudku), podobnosti, aritmetika, subtest věty. 

Neverbální část se skládá z doplňování obrázků (zaměřený na zrakovou percepci 
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a pozornost) bludiště, kostek, kódování, geometrie (reprodukce geometrických 

obrazců). (Říčan, P., Krejčířová, D., 1997) 

Test DOJ (doplnění řadou otázek pro předškolní děti DOl 1), který je zkouškou 

duševního obzoru a informovanosti. Tento test zachycuje míru celkové informovanosti 

dítěte. Testy informovanosti zachycují převážně informace, které si děti osvojují 

převážně mimo školu, především stykem se svým sociálním prostředím. Předpokladem 

je, že se v úrovni informovanosti dítěte projeví jeho stupeň rozumových schopností, 

zvídavost, sociální aktivita a podpora prostředí, ve kterém žije. (Říčan, P., Krejčířová, 

D„ 1997) 

Projekční inctoda, která je prostředkem k proniknutí do rodinné atmosféry z pohledu 

vyšetřovaného dítěte, (slovní metoda Thomas-Geisslerové a obrázková metoda 

Jaksonové, která je v dnešní době užívána v praxi pouze některými staršími psychology 

(Říčan, P., Krejčířová, D., 1997)). V náročnějších případech lze použít i test 

meziosobních vztahů v rodině Bene-Antony. 

Volný rozhovor s dítětem o jeho světě (hry, prázdniny, večer doma, mateřská škola, 

dárky k svátku, narozeninám nebo Vánocům aj.), posouzení jeho odpovědí 

i spontánních projevů po stránce obsahové i výrazové. 

Rodinná anamnéza (rodová) a osobní se zvláštním zaměřením na přímé i vzdálené 

souvislosti s nedostatky a nápadnostmi v psychické oblasti. 

Záznam všech lékařských nálezů a zpráv o případných ústavních léčeních jako 

podklad k objektivnímu posouzení zdravotního stavu dítěte. 

Na základě poznatků získaných pomocí těchto metod lze sestavit psychologický 

obraz a následně dítě zařadit do uvedených oblastí příčin selhání v psychické činnosti: 

• Děti opožděné v intelektovém a sociálním vývoji (z důvodu nepodnčtného prostředí 

- výchovné zanedbání, dlouhodobé nemoci) - projevuje se podprůměrnými výsledky 

v inteligenčních testech, chudou slovní zásobou, neobratné zacházení s tužkou, přítulné 

chování provázené nejistotou a nesamostatností nebo vzpurné chování zapříčiněné 

sociální a emocionální nezralostí. 
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• Opoždění v duševním vývoji a zpožděného dosažení školní zralosti - tj. opoždění 

somatické. Následky recidivujících onemocnění (spalničky, zápaly plic, bronchitídy), 

gastrointenstinální obtíže, alergie, dětské úrazy, děti tělesně oslabené, smyslové vady. 

• Neurotické příčiny selhání v orientačním testu školní zralosti 

• Lehké poškození CNS 

• Těžké poškození CNS 

Při opakovaném užívání tohoto testu by mohlo dojít k tomu, že se veřejnost 

předem seznámí s obsahem testu a nacvičí příklady před vyšetřením, proto je vhodné při 

aplikaci tohoto testu připravit různé stejně obtížné obměny. S výjimkou prvního úkolu, 

kterým je kresba lidské postavy. Někdy je i tento úkol obměněn a to kresbou stromu. 

(Jirásek,.!., Tichá, V., 1968) 

2.3.1 Pedagogická diagnostika 

„Pedagogickú diagnostika je komplexní proces jehož cílem je poznávání, 

posuzování a hodnocení výchovného i vzdělávacího procesu a jeho aktérů". (Zelinová, 

O., 2001, s. 12) Pomocí pedagogické diagnostiky zjišťujeme jak výchovně-vzdělávací 

proces ovlivňuje dítě, dosaženou úroveň jeho vědomostí, dovedností, návyků 

a emocionálně-sociální úroveň dítěte. (Zelinová, O., 2001) 

Pedagogická diagnostika v mateřské škole je důležitá, jak pro výchovně-

vzdělávací obsah, tak i pro dítě a jeho rodiče. Rozlišujeme vstupní, průběžnou 

a závěrečnou diagnostiku. Učitelka může využívat tyto metody pedagogické 

diagnostiky: pozorování, rozhovor, dotazník (pro rodiče), didaktické testy (pracovní 

listy), analýza hry a rozbor produktů (např. rozbor kresby). Pomocí těchto metod 

zjišťuje úroveň a rozvoj těchto oblastí: jemné a hrubé motoriky, pravolevou 

a prostorovou orientaci, kinestetické vnímání, percepci, hmat, grafomotoriku, motivaci, 

rozumové schopnosti, temperament, úroveň koncentrace, vnímání sebe samého, 

prožitky a zkušenosti, paměť, řeč, zájmy, sebepojetí, sebehodnocení. (Zelinová, O., 

2001) 
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Na základě zjištěných údajů učitelka mateřské školy připraví či pozmění 

program na individuální rozvoj dětí v potřebných oblastech nebo doporučí odbornou 

pomoc. 

v 

2.4. Problematika vstupu do ZS 

Pro dítě vstup do školy znamená výraznou změnu v jeho životě. Ze světa her 

vstupuje do svčta povinností, a tím se i přibližuje dospělým. A tím také roste jeho 

sociální prestiž. Mění se společenský status a i společenská role dítěte. Jeho postavení 

nabývá vážnosti. Pro rodiče je nástup jejich dítěte do základní školy potvrzení, že 

všechno probíhá normálně bez obtíží. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004) 

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které 

dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku 

kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním 

roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce." 

(Zákon č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělání, §36, odst. 3) 

V našem kulturním prostředí je vzdělání většinou vysoce hodnoceno. Vzdělání 

se podílí na uplatnění jedince v naší společnosti. Nároky na děti stoupají a rodiče si to 

bezesporu uvědomují. Sledují vývoj svého dítěte mnohem pečlivěji než v předchozích 

letech. Na vstup do školy je dítě připravováno dopředu. Rodiče kupují aktovku, penál, 

tužky a další pomůcky, které jsou pro školu nutné. Zájem okolí ujišťuje dítě, že vstup do 

školy je něco významného a začíná se těšit na proměny, které nastanou v jeho životě. 

(Klégrová, J„ 2003) 

Vstup do školy však znamená pro většinu dětí velkou zátěž. Děti, které 

nenavštěvovaly mateřskou školu, se musí na delší dobu odloučit od rodičů, zapojit se do 

kolektivu ostatních dětí a podřídil se autoritě paní učitelky. Dítě, které mateřskou školu 

navštěvovalo má situaci snazší, ale organizace školní práce je odlišná. Liší se zejména 

způsobem práce učitele, stojícího čelem vůči kolektivu, který je zapojen do stejné 
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činnosti. Očekává se, že se děti během celé vyučovací hodiny přiměřeně soustředí 

a budou dodržovat pravidla školní kázně. Není divu, že některé děti vykazují po určité 

době jisté známky nepřizpůsobení. (Langmeier, J., 1983) Tyto známky mohou dříve 

nebo později vymizet, ale mohou se také stupňovat. Pokud dítě na počátku školní 

docházky nestačí požadovanému tempu, přechází do dalšího období s velkými 

nedostatky, které mu nedovolí pochopit složitější látku. Proto je důležité těmto 

aspektům předejít včasnou prevencí a zařadit do základní školy pouze děti školně zralé 

a připravené. 

I pro rodiče nástup jejich dítěte do školy bude znamenat určitou změnu. 

Přibudou jim nové povinnosti a i oni si budou muset zvyknout na školní režim. 

Z počátku budou dítě doprovázet do školy a vyzvedávat ho, k tomu musí přizpůsobit 

i svou pracovní dobu. Měli by trávit s dítětem určitý čas nad domácími přípravou, 

podepisovat úkoly, kontrolovat notýsek. Je třeba také kontrolovat, zda má dítě 

připravené pomůcky na příští den a jestli jsou v pořádku (ořezané tužky,...). Je nutné 

připravovat pomůcky pečlivě, jelikož děti se cítí nejisté, pokud jim ve škole něco chybí. 

Začátek školy by měl být pro všechny radostnou událostí, i přestože s nástupem do 

školy přibývají nové starosti. (Klégrová, J., 2003) 

Pokud dítě není dostatečně připravené a zralé pro vstup do školy existuje ze 

zákona možnost odkladu školní docházky. Naopak pokud je dítě tělesně i duševně 

vyspělé dříve, než dovrší šestý rok věku a požádá-li o to jeho zákonný zástupce může 

nastoupit do školy předčasně 

3. Definování pojmu školní připravenost 

Pedagogický slovník definuje školní připravenost jako: „souhrn předpokladů 

pro úspěšné zvládání školního života a nároků vyučování. Školní připravenost je 

komplexní charakteristika, která zahrnuje jak úroveň biologického a psychického vývoje 

dítěte, tak dispozice vytvářených na základě učení a vlivem konkrétního sociálního 

prostředí. Pro úspěšné zvládnutí role školáka musí dítě dosáhnout určité socializační 

úrovně, tj. např. umět se vhodně chovat ve vztahu k učiteli a spolužákům, být schopno 
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.v nimi komunikovat, znát a přijímat určité morální hodnoty a normy, a tak být pozitivně 

motivováno k učení a školnímu vzdělávání. V praxi vznikají problémy z toho, že školní 

připravenost některých dětí není dostačující, a to především vlivem znevýhodněného 

sociokultumího prostředí jejich rodin aj. K vyrovnání tohoto nedostatku slouží 

přípravné třídy. " (Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J., 2003, s. 241) 

Termín školní připravenost se nachází až v novějších vydáních pedagogických 

slovníků. V předchozích vydáních byl tento termín součástí školní zralosti. 

Podle Vágnerové základem školní připravenosti jsou: „kompetence vázané na 

učení a jsou tudíž závislé na specifickém působení sociálního prostředí. Jde o chápání 

hodnoty a významu školního vzdělání, které ovlivňuje především motivaci dítěte. Při 

nástupu do školy musí dítě dosáhnout určité socializační úrovně v oblasti rozlišování 

a zvládání různých rolí, v oblasti verbální komunikace a v systému běžných norem 

chování (které by mělo být schopné reálně respektovat.) V socializačním procesu hraje 

nej důležitější roli rodina, ovlivněná dalšími sociálními skupinami jako je např. církev 

nebo sociální vrstvou do níž patří, etnickou skupinou, atd." (Vágnerová, M, 1996, 

s. 162) 

Při vstupu dítěte do základní školy se ukáže, jak bylo dítě stimulováno 

v předcházejících obdobích. Zde se zúročuje péče rodičů, podněcování dítěte nebo 

i případné navštěvování mateřské školy. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004) 

3.1. Znaky školní připravenosti 

Mezi znaky školní připravenosti podle Vágnerové (1996) patří: 

1. Hodnota a smysl školního vzdělání 

Nástup do školy je v naší společnosti brán jako určitá sociální prestiž. Přináší do 

života určitou změnu, a to nejen pro dítě, ale i pro rodinu. Dítě si přináší z rodiny 

určité kompetence, které by mu měly pomoc k úspěšnému zvládnutí role školáka. 

Záleží na tom, jaké hodnoty rodina uznává, což se týká i motivace ke škole a ke 

vzdělání (Vágnerová, M., 1996). Podle Štecha (Štech, In: Vágnerová, M., 1996). 
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V sociálně slabších rodinách není dítě dostatečně stimulováno. Rodiče mohou na 

dítě působit verbálně o důležitosti školy a vzdělání, ale pokud dítě neuvidí, že oni 

sami se tím řídí, pocítí určitý rozpor. Škola se pro ně stane zbytečnou povinností, 

kterou je třeba respektovat. Pokud nebude rodiči motivováno, nebude mít pro něj 

škola smysl a přestane se učit. Smysl školy se tedy odráží i v motivaci ke školní 

práci. Děti, které mají problémy v rodině (rozvod, úmrtí,...) nebo děti často 

nemocné mohou být zaujati vlastním problémem a když se objeví první překážky, 

nejsou schopny je překonat. 

2. Schopnost rozlišení různých rolí 

K tomu, aby dítě zvládlo roli žáka a škola splnila svou úlohu a zbytečně dítě 

nezatěžovala nepřiměřenými požadavky, musí dítě dosáhnout určitého stupně 

socializační úrovně. Dítě by se mělo umět vhodně chovat ve vztahu k učiteli a ke 

spolužákům, být schopno s nimi komunikovat, znát a přijímat určité morální 

hodnoty a normy. Dítě by učitele mělo brát jako autoritu, která má určité 

pravomoci, jež dítě musí respektovat. Dítě, které není sociálně zralé, má tendence 

vytvářet si k učiteli příliš osobní vztah. Vnímá učitele jako tetu, které může tykat 

nebo se chce u ní pochovat. Naopak se může stát, že dítě bere učitele jako autoritu 

příliš. Tento pocit vyvolává u dítěte strach z učitele, kdy dítě přestane s učitelem 

komunikovat. Jedná se o selektivní mutismus, který po určité době sám odezní. 

(Vágnerová, M., 1996). Důležitá je i schopnost dítěte začlenit se do skupiny 

vrstevníků, navázat a udržet s nimi kontakt. To znamená, že se umí přizpůsobit 

a bere ohledy na ostatní. Děti se učí spolupráci a vzájemné pomoci, i přestože pro 

období mladšího školního věku je charakteristická soutěživost mezi dětmi. (Šturma, 

J., In: Říčan, P., Krejčířová, D., 1997) 

3. Schopnost verbální komunikace 

Významnou roli v adaptaci dítěte na školu hraje schopnost verbální komunikace. 

Neporozumění sdělení učitele vede dítě k pocitům nejistoty až strachu. Pokud se 

vyskytnou problémy v komunikaci mezi učitelem a dítětem, učitel se začne 

komunikaci vyhýbat, a tak zůstává dítě sociálně izolováno. Dítě raději nemluví, 

protože je mu to nepříjemné. To se projevuje i ve výsledcích jeho školní práce. Na 
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začátku školní docházky se můžeme setkat i s různými neurotickými poruchami 

řeči, jako je koktavost. Především u dětí sociálně nepřipravených (často 

disponovaných určitým způsobem), které nezvládají zátěž, která je na ně ve škole 

kladena (Vágnerová, M., 1996). Dítě by mělo mít i dostatečnou slovní zásobu, 

neboť na znalosti jazyka závisí značná část výuky. Dítě by mělo znát přibližně 3000 

- 5000 slov, které chápe, rozumí jim, ale umí se jimi i vyjádřit. To znamená mluvit 

ve větách a jednodušších souvětích, bez agramatismů (nesprávné mluvnické tvary). 

Mělo by umět správně vyslovovat všechny hlásky a dobře artikulovat i obtížnější 

slova (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004). Přesto dyslalie (neschopnost 

vyslovovat určité hlásky v rámci jazykové normy) bývá zjišťována až u 20% žáků 

prvních tříd. (Šturma, J., In: Říčan, P., Krejčířová, D., 1997) 

4. Orientace v hodnotovém systému a normách chování 

Základní hodnoty a normy sociálního chování, které by dítě školně připravené mělo 

chápat a respektovat, vychází především z rodiny. Zde se ovšem může vyskytnout 

určitý rozpor. Škola nemusí tyto hodnoty brát jako přijatelné. Děti, které nedokáží 

respektovat potřebné normy chování, mají problémy s adaptací na školní prostředí. 

Hodnotová orientace šestiletého dítěte závisí na postojích dospělých, na dané 

situaci a na aktuálních potřebách dítěte. Dítě s postupným chápáním pojmu času si 

začíná vysvětlovat některé hodnoty a normy ve vztahu k budoucnosti. Dítě musí 

samozřejmě nejprve porozumět jejich významu. Dítě by mělo před vstupem do 

základní školy znát a uznávat základní morální normy jako principy lidského 

jednání. Dítě ví, co je správné a co je nesprávné (má to v sobě zafixované). Tyto 

normy chápe jako danost, jež nelze zpochybnit bez ohledu na vliv autority. 

L. Kohlberg (In: Vágnerová, M., 1996) nazývá toto stadium morálního vývoje jako 

stádium „hodného dítěte". V tomto stádiu dítě klade důraz na plnění sociálního 

očekávání. Hodnota norem je v této fázi spjata s představou odnětí či přijetí lásky 

autority, na kterou je dítě citově vázané. Nestačí však jen, aby dítě dané normy 

akceptovalo a identifikovalo se s nimi, mělo by se podle daných norem řídit, což by 

ho mělo vést k motivaci pro určitou žádoucí činnost. Děti většinou vědí, že mají 

určité normy dodržovat, ale v rámci priority osobního uspokojení nastává konflikt 

a výsledkem bývá popření povinnosti. (Vágnerová, M., 1996) 
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Pokud dítě není zralé a připravené na školuje vhodné uvažovat o odsunutí povinné 

školní docházky o 1 rok. 

4. Odklad školní docházky 

Odklad školní docházky o jeden rok je preventivní opatření, které má školně 

nezralé děti chránit před selháváním. (Klégrová, J., 2003) Ve výjimečných případech 

lze požádat o druhý odklad školní docházky. Tato žádost musí být podložena odborným 

nálezem. Pro dítě se připraví program zaměřený na jeho individuální nedostatky 

a problémy, který se bude uskutečňovat během ročního odkladu. (Langmeier, J., 1983) 

Nástup do školy vyžaduje po dítěti určitý stupeň školní zralosti i školní 

připravenosti. Pokud dítě nebude mít dobrý začátek, může to mít následky do budoucna 

a ovlivnit jeho školní výsledky nebo postoj ke vzdělání jako takovému. (Klégrová, J., 

2003) Předčasný nástup do školy tedy dítě školsky nezralé či nepřipravené velmi 

znevýhodňuje, dítě nestačí požadavkům, které jsou na ně kladeny a je vystaveno 

dlouhodobé stresové situaci. Dítě si přestává věřit a tím se může stát neoblíbeným mezi 

ostatními spolužáky. Každé dítě se s takovou situací dokáže vyrovnat jinak, přesto je 

lepší předčasnému nástupu do školy předejít. Jestliže se vyskytnou jakékoliv 

pochybnosti o dosažené vývojové úrovni dítěte, je třeba vyhledat odbornou 

poradenskou službu jako je např. pedagogicko-psychologická poradna, kde se provádí 

vyšetření školní zralosti. Ne vždy musí být vývojové odchylky důvodem pro odklad 

školní docházky. Někdy stačí pro tyto děti vypracovat a realizovat pedagogickou terapii 

zaměřenou na nedostatky v dané oblasti před nástupem do školy. Někdy je možné podat 

žádost o umístění dítěte do tzv. vyrovnávací třídy. Což je třída s menším počtem žáků, 

kde dítěti může být věnována větší péče učitele s ohledem na jeho dílčí potíže. Tato 

třída je jednou z prvních tříd základní školy, není však zřízena na každé škole. Od běžné 

první třídy se liší pouze nižším počtem žáků (nejvíce patnáct). Nejde v žádném případě 

ani o třídu zvláštní školy ani o přechod mezi třídami normálními a zvláštními. Po 

jednom, maximálně po třech letech pobytu v této třídě se dítě zařazuje do zcela běžné 
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třídy na základní škole, kam bylo původně zapsáno. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 

2004) 

4.1. Kdo rozhoduje o odkladu školní docházky 

Podmínky pro odklad školní docházky upravuje školský zákon č. 561/2004 Sb., 

který uvádí: „není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně 

vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek 

povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek 

povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku." (Zákon c. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání, §37, odst. 1) 

Zákonný zástupce, který se u svého dítěte rozhodne pro odklad školní docházky 

si vyzvedne u zápisu do první třídy formulář pro odklad školní docházky. Tento 

formulář vyplní a nechá potvrdit pediatrem, případně dalším specialistou, jako je např. 

neurolog, psycholog, psychiatr nebo logopéd. Povinné je i vyjádření z pedagogicko-

psychologické poradny, kde se provádí psychologické vyšetření, které je zaměřené na 

posouzení školní připravenosti a školní zralosti dítěte. (Dříve toto vyjádření povinné 

nebylo a dítěti mohl být udělen odklad školní docházky pouze na doporučení pediatra, 

které nemuselo být vždy objektivní). Vyšetření mohou poskytnout i speciálně 

pedagogická centra, která se zaměřují na péči o děti se smyslovými vadami nebo 

mentálním postižením. Žádost o odklad školní docházky je poté důkladně posouzena 

a rozhodnutí zasláno zákonnému zástupci dítěte poštou. (Záčková, H., Jucovičová, D., 

1998) 

Pediatr posuzuje tedy zdravotní a tělesný stav dítěte. Nejčastější důvody odkladu 

školní docházky ze zdravotního hlediska je častá nemocnost a oslabení organismu. 

Pediatr má většinou možnost sledovat tělesný vývoj dítěte od narození, proto může 

objektivně posoudit, zda je tělesný vývoj dítěte opožděn nebo jeho organismus oslaben. 

Je nutné zvážit odklad školní docházky i v případě plánované operace s dlouhodobou 
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rekonvalescencí běhen prvního ročníku základní školy. Dále bychom měli brát v potaz 

fyzickou vyspělost dítěte. Především u dětí, které jsou nápadně drobné, s nižší tělesnou 

váhou, u kterých se nejedná o rodinnou dispozici. Tyto děti mohou být rychleji 

unavitelné vzhledem k psychické, ale i fyzické zátěži, která je na ně ve škole kladena. 

(Klégrová, J„ 2003) Naproti tomu je nutné řádně posoudit děti, které jsou sice fyzicky 

vyspělé, ale nejsou psychicky ani sociálně zralé. (Žáčková, H., Jucovičová, D., 1998) 

K posouzení školní zralosti slouží pětiletá hodnocení, které provádějí dětští 

lékaři u všech dětí. Tato pětiletá hodnocení bývají často impulsem k odeslání dítěte do 

pedagogicko-psychologické poradny, logopedické poradny a doporučením docházky 

dítěte do mateřské školy nebo prvním podnětem k odkladu školní docházky. Dříve byla 

tato hodnocení prováděna jednotně. V dnešní době spojuje pětileté prohlídky pouze 

časový limit, kdy má být pětiletá prohlídka provedena a to v rozmezí tří měsíců před 

nebo po dosažení 5. roku. Dítě je k prohlídce pozváno společně s rodiči a hodnocení 

dítěte probíhá v rámci rozhovoru s rodičem a rozboru grafického a výtvarného projevu 

dítěte. Někteří pediatři používají záznamové archy, jejichž objektivnost je sporná, 

jelikož úkoly nejsou prakticky přezkoušeny, ale záleží pouze na odpovědi rodičů. 

(Kropáčková, J., Kdy je dítě připravené jít do školy, Informatorium 3-8, 2004, č. 1, s. 

10, 11) Rodiče by si tudíž měli uvědomit, že pravdivost jejich odpovědí ovlivní 

spolehlivost tohoto vyšetření. 

Další, kdo se podílí na rozhodování o odkladu školní docházky dítěte, je 

základní škola při zápisu do prvních tříd. Forma zápisu by měla být organizována tak, 

aby škola získala důležité informace o dosažené vývojové úrovni dítěte a jeho 

sociálních dovednostech. Jedná se především o děti, které nenavštěvovaly minimálně 

rok před vstupem do základní školy školu mateřskou. Jejich rodiče nemají možnost 

srovnání s ostatními dětmi a chybějí jim informace od nezaujaté osoby, kterou je 

učitelka mateřské školy. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004) Zápisy probíhají ve 

slavnostní atmosféře, pod vedením nej zkušenějších, zpravidla třídních učitelek 

budoucích prvních tříd. 

V neposlední řadě se na rozhodování o odkladu školní docházky podílí i učitelka 

mateřské školy, která cíleně provádí pedagogickou diagnostiku. Pokud v rámci 

závěrečné diagnostiky objeví závažnější problémy, dává rodičům signál, že něco není 
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s jejich dítětem v pořádku a doporučuje jim odborné pracoviště, které posoudí, z d a j e 

dítě připravené pro vstup do základní školy. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004) 

4.2. Dodatečný odklad školní docházky 

Dodatečný odklad školní docházky je v zákoně definován takto: „Pokud se 

u žáka prvního ročníku základní školy v průběhu prvního pololetí školního roku projeví 

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce, může ředitel školy po 

projednání se zákonnými zástupci dítěte dodatečně odložit plnění povinné školní 

docházky na následující školní rok. " (Zákon č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, §37, odst.3) 

Před dodatečným odkladem školní docházky však varují nejenom pedagogové, 

ale i psychologové, neboť návrat dítěte zpět do mateřské školy v průběhu školního roku 

je pro dítě traumatizující. Dítě se sice s návratem do mateřské školy vyrovná, ale do 

budoucna dodatečný odklad školní docházky v něm může zanechat pocit nejistoty 

a nedůvěru ve své vlastní schopnosti. Dodatečný odklad se proto využívá velmi zřídka, 

jako opatření na ochranu těch dětí, u kterých se včas nepodařilo podchytit, že jsou ještě 

školně nezralé. Pokud ovšem dítě výrazně zaostává za ostatními spolužáky, není nutné 

vyčkávat, jak to dopadne, ale volit možnost dodatečného odkladu školní docházky. 

(Klégrová, J., 2003) 

Stejně tak i bezdůvodný odklad školní docházky může negativně ovlivnit vývoj 

dítěte. Rodiče, kteří se rozhodnou prostřednictvím odkladu školní docházky prodloužit 

svému dítěti dětství, můžou promeškat dobu vhodnou pro nástup do školy. Dítě může 

ztratit motivaci ke školní práci a díky odlišné vývojové úrovni může docházet 

k neporozumění s ostatními spolužáky. (Kuchařská, A., Švancarová, D., 2004) 
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4.3. Předčasný nástup 

Předčasný nástup podle školského zákona je: ,,případ, kdy dítě, které dovrší 

šestý rok věku v době počátku školního roku do konce kalendářního roku, může být 

přijato do školy, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný 

zástupce. " (Zákon č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

ajiném vzdělání, §36, odst. 3). 

Jedná se především o děti, které již umí číst i psát a dokáží jednat jako 

intelektově vyspělé, ale není jim k 1. 9. ještě šest let. Pokud by dítě nenastoupilo do 

školy, mohlo by to způsobit stagnaci ve vývoji. To však posoudí pedagogicko-

psychologické poradny, kde dítěti udělají kompletní vyšetření. Většinou se jedná o děti 

s nerovnoměrným vývojem psychických funkcí. To znamená, že tyto děti v určitých 

oblastech jsou až výjimečné, ale v jiných se naopak vyskytují známky nižší zralosti. 

Doporučuje se tedy další rozvoj dítěte, ale rozhodně se nedoporučuje předčasný nástup 

do školy. Nástupem do školy bychom mohli dítě předčasně vystavit nárokům, na které 

dosud není připravené a mohlo by zažít zbytečný neúspěch. (Kuchařská, A., 

Švancarová, D., 2004) 

Pokud se dítěti schválí předčasný nástup do školy, musí být ve svém vývoji 

zřetelně napřed oproti ostatním dětem. Dítě musí stačit svým starším spolužákům ve 

všech oblastech, dokázat se adaptovat na školní práci, mít radost ze vzdělání i pobytu ve 

škole a samozřejmě mít i dobré studijní výsledky. Jedná se o děti, pro které by byl další 

pobyt v mateřské škole zbytečný a zbrzdil by jejich rozvoj. (Klégrová, J., 2003) 

U velmi nadaných dětí, které nastupují v běžném roce se svými vrstevníky 

a jejich schopnosti jsou nadále výjimečné, je možné za určitých podmínek přeskočit 

ročník. Je však nutné, aby dítě nepřeskakovalo hned začátek první třídy. (Klégrová, J., 

2003) 

Je nutno zmínit i možnost domácího vzdělávání, které je v ČR povoleno od roku 

1998. Jedná se o individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve 

vyučování ve škole. Tento způsob vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně 
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základní školy a rozhoduje o tom ředitel školy, který také rozhoduje o zrušení 

individuálního vzdělávání. Domácí vzdělávání je povoleno pokud: 

- jsou udány závažné důvody pro individuální vzdělávání 

- jsou zajištěny optimální podmínky 

osoba, která bude uskutečňovat vzdělávání má minimálně střední školu s maturitou 

- jsou zajištěny vhodné učebnice podle, kterých má žáka vzdělávat jeho zákonný 

zástupce 

Tito žáci jsou povinni konat každé pololetí zkoušky z příslušného učiva ve škole, do 

které byli přijati k plnění povinné školní docházky. (Zákon č. 561/04 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání, §41). Domácí vzdělávání má 

své výhody i nevýhody. Mezi výhody patří individualizace a značná flexibilita výuky. 

Mezi nevýhody patří omezené sociální vztahy s vrstevníky (popřípadě zážitky ze školy, 

o které mohou být tyto děti ochuzeny). 

4.4. Zápis do školy 

Zápis do první třídy tedy probíhá na všech základních školách v období od 

15. ledna do 15. února. Rodiče své děti na zápis většinou trochu připraví, aby zápis 

proběhl bez větších problémů. Dítě bude muset před paní učitelkou předvést, to co již 

umí a příprava usnadní průběh celého zápisu. Týká se to především dětí, které jsou 

bojácnější a necítí se nejlépe v cizím prostředí. (Klégrová, J., 2003) Rodiče by však 

neměli záměrně nacvičovat úkoly, o kterých vědí, že se u zápisu realizují. Mohlo by.pak 

dojít k tomu, že nebude dítěti poskytnuta případná odborná pomoc nebo nebude vědět, 

jaké dovednosti by mělo více procvičovat. Příprava na zápis do školy by měla probíhat 

v rámci celého předškolního období. (Kuchařská, A., Zápis do první třídy [online]. 2002 

[citováno 25. října 2005], Dostupné na WWW: <http://pedagogika.studovna.cz/ 

scripts/detail.asp? id=480>) 

,, Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, 

a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 
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povinnou školní docházku. " (Zákon č. 561/04 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělání, §36, odst. 4). Rodiče přihlašují své děti nejčastěji 

v tzv. spádové škole. Mohou samozřejmě zvolit i jinou školu, ale jejich dítě nemusí být 

přijato z důvodů kapacity nebo jiných důvodů. 

Zápis do první třídy na každé škole probíhá jinou formou a záleží pouze na 

škole, jak chce svůj zápis zrealizovat. V posledních letech na některých základních 

školách dochází k „přísnějšímu" hodnocení dětí. Jednak proto, aby bylo dítěti v případě 

výrazného selhání doporučeno vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Ale 

také z důvodu rozřazení dětí do tříd, v rámci vyváženosti tříd na škole. Nebo škola může 

rodičům nabídnout pomoc ještě před vstupem dítěte do školy a realizovat individuální 

vzdělávací program zaměřený na konkrétní nedostatky v oblasti školní zralosti, ještě 

před rozhodnutím o odkladu školní docházky. (Kuchařská, A., Zápis do první třídy 

[online]. 2002 [citováno 25. října 2005]. Dostupné na WWW : <http://pedagogika.studo 

vna.cz/ scripts/detail.asp? id=480>) 

Součástí zápisu bývá pohovor s dítětem, ve kterém získají učitelky základní 

orientaci o zralosti dítěte pro vstup do školy. Učitel sleduje jeho schopnost komunikovat 

a kvalitu mluveného projevu. V rámci různých úkolů učitel posuzuje jeho schopnost 

držet tužku, poznávat barvy, početní představy a další elementární dovednosti nutné pro 

bezproblémový vstup do školy. Dále hodnotí paměť a zrakové a sluchové vnímání 

dítěte. Nemělo by se zapomenout také na pracovní zralost a sociální dovednosti dítěte. 

K příjemné atmosféře zápisu na mnoha školách přispívají starší budoucí spolužáci, kteří 

pro nastupující žáčky vyrábějí a předávají drobné dárečky a upomínky. (Suchoradský, 

O., Zápisem to začíná [online], 2003 [citováno 25. října 2005]. Dostupné na WWW: 

<http://www.rodina.cz/clanek2936.htm>) 

4.5. Statistika odkladů školní docházky 

Každoročně si většina rodičů klade otázku, zda je jejich dítě zralé pro vstup do 

školy. Každý rok také přibývá odkladů školní docházky. (Klégrová, J., 2003) Během 35/j' 

let dochází k výraznému nárůstu odkladů školní docházky. V 80. a 90. letech se 
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pohyboval počet odkladu okolo 20%. V roce 2001 počet dětí, u kterých byl uskutečněn 

odklad školní docházky dosáhl 26%. Je to především proto, že se celkově změnil postoj 

veřejnosti. Rodiče se nebojí vyšetření školní zralosti svého dítěte jako dříve a často 

žádají sami o odklad školní docházky. V některých případech jako např. u chlapců 

narozených v letních měsících je navržen odklad školní docházky téměř automaticky. 

(Mertin, Gilnerová, 2003) 

Rodiče mají v mnoha případech obavy, neboť u zápisu se setkají s dětmi výrazně 

staršími, než jsou ty jejich. Polekají se a rozhodnou se, že své dítě nebudou vystavovat 

takové konkurenci. A tímto vzniká začarovaný kruh. (M. Šrámková, Lidové noviny 22. 

11.2002) 

Školy se snaží, jak se dá, aby přilákaly rodiče svých budoucích žáků. Někde za 

zapsání dítěte nabízí finanční odměnu, kterou hradí zřizovatel školy. Na jiných školách 

zase nabízejí různé zájmové aktivity, rozšířenou výuku jazyků nebo sportovní zaměření. 

Vzniká tedy situace, kdy některé školy mají žáků přebytek a jiné nedostatek. 

(Suchoradský, O., Zápisem to začíná [online], 2003 [citováno 25. října 2005], Dostupné 

na WWW: <http://www.rodina.cz/clanek2936.htm>) 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo na rok 2004 projekt 

Ústavu pro informace ve vzdělání na sběr informací o přijímání žáků do základních škol 

tedy o zahájení povinné školní docházky (viz. příloha č. 5). Jedná se o první sběr, tudíž 

jsou to informace pouze orientační. Tento projekt byl realizován pomocí Internetu, kdy 

všechny základní školy (bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem školy) vyplňovaly 

formuláře týkajících se zahájení povinné školní docházky. Sběr dat se netýkal škol při 

zdravotnických zařízeních a škol při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné péče. 

Sběru dat se účastnilo 4 694 škol. (Zpráva o průběhu a výsledcích šetření o zahájení 

povinné školní docházky [online], Praha: Ústav pro informace ve vzdělání, 2004 

[citováno 25. října 2005], Dostupné na WWW: <http://www.uiv.ez//soubor/701>) 
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Statistika přijímání žáků do základních škol z roku 2004: 
T a b u l k a č. 1 

chlapci dívky celkem 
n % n % n % 

nerozhodnuto 2.700 4,5 1.600 3,0 4.300 3,8 
získalo odklad 9.100 15,1 4.900 9,4 14.000 12,5 
zapsáno 48.600 80,3 45.400 87,5 94.000 83,7 
celkem přišlo k zápisu 11.800 19,6 6.500 12,4 112.400 100,0 

Gra f č. 1: 

Výsledky zápisu podle pohlaví 

• nerozhodnuto 

n získalo odklad 

n zapsáno 

zapsáno 
získalo odklad 

chlapci 

Gra f č. 2: 

V ý s l e d k y z á p i s u 2 0 0 4 

4 . 3 0 0 1 4 . 0 0 0 

9 4 . 0 0 0 

Onerozhodnuto 
Cl získalo odklad 
• z a p s á no 
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5. Jak připravují učitelky mateřských škol děti na ZS 

Nedílnou součástí vzdělávacího působení v každé etapě vývoje dítěte je příprava 

na další životní období. Kvalitní příprava na základní školu je jedním z cílů výchovné 

práce v mateřské škole. Základní škola obecně staví na výsledcích práce mateřské školy 

a současně má řadu požadavků, které dítě nezíská prostým zráním, přítomností ve 

společnosti a někdy ani pouze rodinnou výchovou, ale je k tomu zapotřebí specifický 

trénink. Důležitá je jasná návaznost mezi oběma institucemi, aby se některé dovednosti 

získané v mateřské škole přechodem do základní školy neztrácely a aby mateřská škola 

připravovala na požadavky základní školy. (Mertin, V., Gilnerová, I., 2003) 

V prosinci roku 2004 byl vydán závazný Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání (RVP PV byl vydán již v roce 2001, který byl vydán prozatím 

jako doporučený) a v únoru 2005 vypracován a zveřejněn Manuál k přípravě školního 

programu mateřské školy. RVP PV je jediným zákonem daným pedagogickým 

dokumentem pro odbornou vzdělávací práci učitelek mateřských škol. (Smolíková, K., 

Žádný strach ze ŠVP [online]. 2005 [citováno 25. října 2005], Dostupné na WWW: 

<http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=370>) 

Vzdělávací obsah předškolního vzdělávání je formulován v RVP PV a je členěn 

do několika vzdělávacích oblastí, které jsou vzájemně propojeny. Jedná se 

o biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentálni 

oblast. Tyto oblasti jsou nazvány: Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten 

druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět. Každá oblast zahrnuje vzájemně propojené 

kategorie: dílčí cíle (záměry), vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané 

výsledky). Tyto kategorie slouží k naplnění vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích 

cílů. 

V Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání je jedním 

z hlavních úkolů předškolního vzdělávání „vytváření předpokladů pro pokračování ve 

vzdělání". (RVP P V, s. 5 [online], Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2004 

[citováno 25. října 2005], Dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/HTM/MJRVPPV 

DoVestnikupokorekture2.html>) 

40 

http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=370
http://www.msmt.cz/HTM/MJRVPPV


„Předškolní příprava se v podstatě uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, 

které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytují.'''' (Klégrová, J., 2003, s. 42) Už jenom 

fakt, že dítě navštěvuje mateřskou školu je důležitý pro jeho budoucí roli školáka. 

Každá mateřská škola do svého programu zařazuje i cílenější předškolní přípravu. Týká 

se dětí, které nastupují do školy a samozřejmě u dětí které mají odklad školní docházky. 

Učitelky se zaměřují především na oblasti (záleží však na individuálních potřebách 

dětí), které jsou podstatné pro rozvoj funkcí důležitých pro budoucí výuku čtení, psaní 

a počítání. Jedná se o rozvoj smyslového vnímání (zrakového vnímání, prostorové 

a pravolevé orientace a sluchového vnímání), paměti a pozornosti, řeči a myšlení, 

matematických představ, motorických, senzomotorických funkcí, motorické koordinace 

a rytmičnosti. (Žáčková, II., Jucovičová, D., 1998) Příklady her a cvičení podněcujících 

rozvoj těchto oblastí (viz. příloha 6). 

Důležitý je i pravidelný kontakt učitelky s rodiči, kdy učitelka může pohovořit 

o otázce nástupu dítěte do školy. Učitelka v rámci pravidelného pozorování dítěte ví, jak 

se dítě chová ve skupině svých vrstevníků, zda pracuje pečlivě a trpělivě. Jak je šikovné 

ve srovnání s ostatními dětmi v hrubé, jemné motorice a grafomotorice. V případě 

projevů nezralosti může doporučit odbornou pomoc. (Klégrová, J., 2003) Některé 

mateřské školy spolupracují s pedagogicko-psychologickou poradnou, která může pro 

učitelky mateřských škol připravit záznamový arch k posouzení školní zralosti (viz. 

příloha č. 7). 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Vymezení cíle, úkolů 

Popsat možnosti využití pedagogické diagnostiky u dětí s odkladem školní 

docházky na mateřské škole na základě realizovaného průzkumu. Ze zjištěných dat 

posoudit nutnost pedagogické diagnostiky jako jednoho z důležitých faktorů pro určení 

školní zralosti. 

Cíl: 

Na základě praxe realizované na mateřské škole s větším počtem dětí s odkladem školní 

docházky (dále OŠD) provést průzkum, který se týká některých složek školní zralosti 

a připravenosti jednotlivých dětí a tím zjistit, zda pro děti měl odklad školní docházky 

smysl a zda nastal určitý posun od loňského roku. Dále dle vybraných faktorů zjistit, 

jaké děti dosáhly lepších výsledků. 

Úkoly 

1. Vypracovat pedagogickou diagnostiku jednotlivých dětí a zhodnotit, v jakých 

oblastech mají děti nejvíce problémy. 

2. Posoudit úroveň některých složek důležitých pro vstup do základní školy pomocí 

pracovních listů a kresby lidské postavy a zhodnotit materiály získaných 

výzkumem. 

3. Porovnat zjištěná data s informacemi získanými v rozhovoru s učitelkou. 
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2. Metody výzkumu 

Při zjišťování jednotlivých dat byly použity tyto metody výzkumu: 

A. Pedagogická diagnostika (dotazník, pozorování) 

B. Analýza - rozbor kresby, pracovních listů 

C. Rozhovor 

Hlavní metodou byla pedagogická diagnostika dětí. Při pedagogické diagnostice 

jsem využívala dotazník, který jsem vyplnila na základě interpretovaných dat učitelky 

mateřské školy, rozhovoru s dětmi včetně zadávání různých úkolů a pozorování dětí. 

Jelikož jsem na této mateřské škole působila během své 14ti denní praxe ve třetím 

ročníku, měla jsem možnost děti poznat již z dřívějšího období. Mé pozorování bylo 

prováděno v průběhu dne během herních činností, řízených činností, spontánních 

činností, v kolektivu i individuálně. Interpretovaná data učitelky mateřské školy jsem 

použila především, protože učitelka zná děti mnohem lépe a je s nimi v každodenním 

kontaktu. Abych se sama přesvědčila o tom, co děti již umí a poznala i jejich řečové 

schopnosti vyplňovala jsem část dotazníku s dětmi sama. 

Další metodou, kterou jsem využila byla analýza dětské kresby, pracovních listů 

a zhodnocení úrovně předmatematických představ. Pomocí analýzy jsem zjistila 

vývojovou úroveň jednotlivých dětí, a tím i jejich školní zralost v určitých oblastech. 

Poslední metodou, kterou jsem zvolila byl rozhovor s učitelkou mateřské školy. 

Rozhovor jsem použila především, protože učitelka měla přehled, jaké děti byly na 

začátku školního roku a jestli byl pro ně OSD prospěšný či nikoliv. Rozhovor jsem 

zaznamenala na diktafon a posléze zapsala. 
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3. Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumné šetření bylo realizováno v mateřské škole s právní subjektivitou 

Praha 5 Smíchov, Náměstí 14. října 9a, byla zřízena ke dni 1. ledna 2001. Provoz 

mateřské školy je zajišťován ve čtyřech homogenních třídách v rámci standardního 

denního provozu 6:30 - 17:00. 

Mateřská škola je umístěna v klidné části mimo hlavní ulici. Interiér tříd je 

vybaven přiměřeným množstvím hraček, didaktických pomůcek a dětským nábytkem. 

Zahrada mateřské školy je prostorná se čtyřmi pískovišti, zahradními průlezkami, 

kolotoči, skluzavkami, houpačkami. V souladu s podmínkami Evropské unie se během 

letních prázdnin v roce 2005 uskutečnila renovace. Mateřská škola má svou vlastní 

saunu. Saunování dětí probíhá v zimním období, pokud nejsou chřipkové epidemie a to 

1 x týdně každá třída. Mimo jiné mateřská škola od října 2001 sleduje telefonicky stav 

ovzduší a pobyt dětí venku řídí dle hlášení. 

V zimním období, když je sníh, využívá mateřská škola na zahradě mírný svah 

k bobování a sáňkování. V létě má škola k dispozici bazén. Záměrem mateřské školy je 

postupná modernizace estetického a materiálního vybavení školy i zahrady. 

Škola má vypracovaný vlastní školní vzdělávací program „Svět očima dětí", 

který je zaměřen na všestranný rozvoj dětské osobnosti. Především v těchto oblastech: 

kultura - zdraví - sport - ekologie. Cílem je optimálně rozvinuté dítě po stránce 

psychické, tělesné, sociální i duchovní - na základě jeho možností a zájmů. Velký důraz 

je kladen na spolupráci s rodiči a ostatními partnery škol. Mezi nejčastější realizované 

formy spolupráce v této mateřské škole patří: 

a) Spolupráce s rodiči 

- mateřská škola se snaží, aby spolupráce s rodiči probíhala v partnerské rovině 

postup adaptace dětí při vstupu do mateřské školy za přítomnosti rodičů pouze 

v 1. třídě 

společenské hry, vstupy do tříd během celého školního roku 

individuální konzultace o chování dětí, nástin společného řešení problémů 

zapůjčení odborné literatury 
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- prezentace článků z periodik, týkající se problematiky předškolních dětí a jejich 

výchovy 

- dostatečná a jasná informovanost rodičů o škole a provozu - orientační cedule, 

nástěnky, webové stránky (zatím ve výstavbě), prezentace projektu výchovně-

vzdělávací práce na jednotlivých třídách 

- organizace společných akcí 

- členské a třídní schůzky - informativní na začátku školního roku, v pololetí 

s přednáškou ke školní zralosti, na konci školního roku s rodiči nově příchozích 

dětí, schůzka před školou v přírodě 

- zhotovení informativního letáku k zápisu pro rodiče nově příchozích dětí 

- úklid zahrady za spolupráce s rodiči 

rozloučení s předškoláky 

sponzorské dary rodičů škole (na opravu bazénu na školní zahradě) 
v 

b) Spolupráce se ZS 

- v případě zájmu okolních ZS 

Na mateřské škole jsou pravidelně organizovány i další aktivity, které jsou 

rodičům nabízeny: 

náprava řeči (1 x týdně pod vedením logopedického asistenta) 

- anglický jazyk (2 x týdně - agentura English private school) 

- plavecký výcvik (1 x týdně - s inštruktorkou v Radlicích) 

hudebně pohybový kroužek (1 x týdně) 

Mateřská škola v průběhu školního roku zajišťuje i nepravidelné návštěvy 

divadla a každoročně organizuje školu v přírodě. Především v rámci školy v přírodě se 

uskutečňuje environmentálni výchova. Děti mají možnost poznávat přírodu a přírodní 

jevy. 

V mateřské škole se můžeme setkat i s cizími státními příslušníky. Jedná se 

o dvě děti z Vietnamu a jedno dítě z Albánie. Děti mají možnost se touto cestou 

seznámit s cizím jazykem a jinou kulturou. Bohužel se mezi rodiči těchto dětí 

a učitelkami vyskytuje jazyková bariéra. 
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Školné v mateřské škole činí 300,- Kč za celý den a 200,- Kč za poloden. 

Předškolní děti školné platit nemusí. Dále se platí stravné, které činí 28,-Kč včetně 

odpolední svačiny. Pokud jdou děti po obědě domů dostávají svačinu s sebou. 

K 30.6. 2004 odešlo z mateřské školy 15 dětí do základní školy a u deseti dětí 

byl udělen odklad školní docházky. 

Důvody odkladu školní docházky: 

na základě specifického zdravotního posudku a žádosti rodičů 

rizikové aspekty v anamnéze 

- osobnostní nejistota a nevyzrálost emociální a sociální 

logopedické vady 

Způsob zajištění péče: 

individuální práce podle individuálních plánů 

logopedická náprava (logopedické asistentky v mateřské škole) 

Mateřská škola nespolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, 

speciálně pedagogickým centrem, speciálním pedagogem, ale na základě výsledků 

z pedagogicko-psychologické poradny realizuje nebo doporučuje rodičům péči v dané 

oblasti. 

4. Organizace výzkumného šetření 

Průzkum jsem prováděla ve školním roce 2004/2005 během května a června 

v mateřské škole na Náměstí 14. října 9a, Praha 5 - Smíchov. Průzkum jsem prováděla 

na skupině dětí, u kterých byl realizován odklad školní docházky. Tato skupina se 

skládala z deseti dětí v rámci jedné homogenní třídy. Jednalo se o 8 chlapců a 2 dívky 

ve věku 6 - 7 let. 
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Dětem byly zadány tyto úkoly: 

1. Nakreslit lidskou postavu 

2. Pracovní listy zaměřené na předmatematické myšlení 

3. Pracovní list zaměřený na rozvoj pozornosti kresbou (P03 - vybarvi na prázdném 

obrázku stejná pole jako v předloze) 

4. Pracovní listy zaměřené na rozvoj analytického a syntetického myšlení, třídění, 

srovnávání, zobecňování (M 1 - spoj čarou, co se k sobě hodí, M2 - které víčko 

patří na kterou nádobu?) 

5. Pracovní list zaměřený na plošné vnímání - nácvik orientace v ploše (Z6 - dokážeš 

spojit tečky stejným způsobem?) 

6. Grafomotorické listy (smotej mamince klubíčko, vlnky, popř. kouř z komína) 

7. Pracovní list zaměřený na pozornost - děti měly podle diktátu přiřazovat obrázky do 

políček nad obrázky (diktát) 

8. Pracovní list zaměřený na logické myšlení (tento pracovní list jsem zařadila na 

zkoušku, jelikož jsem nepředpokládala, že by ho některé z dětí vypracovalo pro 

svou obtížnost správně) 

Dále jsem v rámci pedagogické diagnostiky posoudila: 

- Lateralitu 

Jemnou motoriku 

Hrubou motoriku 

Percepční a kognitivní vývoj 

- Vývoj jazyka a řeči 

- Paměť 

Pozornost 

- Vůli 

Sociální vývoj 

Emoce 

Kresbu 

- Hru 
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5. Vlastní výzkum 

5.1. Kazuistiky jednotlivých dětí 

Pedagogickou diagnostiku jsem realizovala pomoci dotazníku (viz. příloha č. 8), 

na základe pozorování dětí, rozhovoru s učitelkou a rozhovoru s dětmi včetně zadávání 

různých úkolů. 

Marek 

Marek se narodil v květnu v roce 1998. Pochází z neúplné rodiny, žije pouze s matkou 

a nemá žádné sourozence. Je české národnosti. Důvodem odkladu školní docházky byly 

zdravotní důvody, především špatná výslovnost. Marek je stále v logopedické péči. Jeho 

tělesný vývoj je v pořádku, jen občas působí nemotorně, umí jezdit na kole, chodí na 

plavání. Jeho orientace v prostoru a v tělním schématu je v pořádku. Neplete si pravou 

a levou ruku. Má vyhraněnou lateralitu jako pravák. Nerad kreslí a nemá žádná oblíbená 

témata. Psát neumí, ale. umí se podepsat, držení tužky je v pořádku, jen občas hodně 

tlačí na tužku. Nůžky umí používat, ale vystřihuje hodně nepřesně. Zavázat tkaničky 

umí. Rozeznává hlásky na začátku a na konci slova, dokáže vytleskat stejný rytmus. 

Hledání souvislostí jako např. Co mají společného stůl, židle, skříň, věděl bez problémů. 

Umí počítat a pozná čísla do deseti. Umí již hodiny, ale nezná názvy dnů v týdnu 

a měsíců v roce. Slovní zásobu má dostatečnou, avšak má řečovou vadu, neumí 

vyslovovat písmena R a Ř. Ale přesto, že je mu někdy špatně rozumět, nestydí se 

mluvit. Nevěděl, kde bydlí a kdy má narozeniny, přestože to s učitelkou před měsícem 

procvičovali. Jména rodičů a jejich zaměstnání znal (i otce, který s nimi nežije). Špatně 

se učí básničky, ale dokáže se soustředit i na delší dobu. Dokáže ovládat své okamžité 

potřeby a přání. Je kamarádský, nepreferuje vtah pouze k jednomu dítěti, není agresivní. 

S učitelkou komunikuje bez problému, jen se mu občas nechce. Jeho oblíbené hračky 

jsou stavebnice lego nebo vláček. Z kolektivních her má nejraději pohybové hry. 

Lukáš 

Lukáš se narodil v srpnu 1998. Pochází z neúplné rodiny, žije s matkou, která má 

v současné době nového přítele. Má jednoho sourozence, a to čtyřletého bratra. Je české 
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národnosti. Lukáš začal navštěvovat mateřskou školu teprve od školního roku 

2004/2005. Důvodem odkladu školní docházky byl posudek z PPP, který zní: „Lukáš je 

levostranný, má nevyhraněnou lateralitu, nedokáže udržet pozornost, má nižší orientaci 

v okolí a opožděný řečový vývoj". Lukáš je velmi drobný na svůj věk, ale zřejmě 

k tomu má dispozice (jeho matka je také drobná). Jeho hrubá motorika je v pořádku, 

umí jezdit na kole a plavat. Orientace v prostoru a v tělním schématu je v pořádku. 

Pozná, jaká ruka je pravá a jaká je levá. Lateralita je již vyhraněná, je levák. Rád kreslí. 

Jeho oblíbená témata jsou auta a budovy. Dokáže se podepsat, ale psát neumí. Držení 

tužky je v pořádku. Dobře stříhá. Neumí si ještě zavázat tkaničky. Jemná motorika je 

v pořádku. Neumí rozeznávat hlásky ve slově. Dokáže reprodukovat vytleskaný rytmus. 

Hledání souvislostí měl na velice dobré úrovni. Umí počítat a rozeznává čísla do osmi. 

Hodiny ještě neumí a nezná ani názvy dnů v týdnu a měsíců v roce. Jeho slovní zásoba 

je v pořádku, je velice sdílný. Neumí vyslovovat R a Ř. Věděl jména rodičů, jejich 

zaměstnání, kde bydlí, ale nevěděl, kdy přesně má narozeniny. Jeho paměť je 

v pořádku, básničky i písničky se učí bez problémů. Nedokáže se soustředit na určitou 

činnost delší dobu a často se vzteká. To se týká především kolektivních činností, kdy 

často vyrušuje a upoutává na sebe pozornost. V individuálních činnostech pracuje dobře 

a je velice snaživý. K ostatním dětem se snaží být kamarádský, ale jelikož neustále 

žaluje, ostatní děti ho odmítají vzít mezi sebe. Preferuje tedy vztah k učitelce. Z počátku 

měl problémy s oslovováním učitelky, ale asi to bylo tím, že nikdy předtím 

nenavštěvoval mateřskou školu. Nyní učitelku bere jako autoritu. Časté změny nálady 

nemá, ale je občas uzavřený. Mezi jeho oblíbené hry patří stavebnice lego a jiné 

stavebnice. Z kolektivních her jsou to především pohybové hry, nejvíce má rád hru Na 

obra. 

Anička 

Anička se narodila v srpnu 1998. Žije v úplné rodině. Má jednoho bratra, kterému je 12 

let. Je české národnosti. Důvod odkladu školní docházky byl ze zdravotních důvodů 

(častá nemocnost). Její tělesný vývoj je v pořádku, oproti ostatním dětem je dost 

vysoká. Umí jezdit na kole, plavat, lyžovat. Dokáže se orientovat v prostoru, v tělním 

schématu, ví, jaká ruka je pravá a levá. Má vyhraněnou lateralitu jako pravák. Psát ještě 
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neumí, ale umí se podepsat. Jemná motorika včetně správného držení tužky je 

v pořádku. Nůžky používat umí, je velice pečlivá. Dokáže si zavázat tkaničky. Ráda 

kreslí a její oblíbená témata jsou hlavně květiny a princezny. Umí rozeznávat hlásky na 

začátku, na konci a někdy i uprostřed slova. Bez problému vytleská stejný rytmus dle 

ukázky. V hledání souvislostí neměla problémy. Užívá řadové číslovky, počítá do deseti 

a rozeznává čísla do deseti. Hodiny ještě neumí, ale zná názvy dnů v týdnu a měsíců 

v roce. Její slovní zásoba je v pořádku, jen je občas stydlivá a nejistá. Mluví 

srozumitelně, bez řečové vady. Věděla jména rodičů, jejich zaměstnání, kdy má 

narozeniny i kde bydlí. Její paměť je v pořádku, snadno se učí písničky a básničky. 

Dokáže se soustředit po delší dobu a ovládá své aktuální tužby. Je kamarádská, 

preferuje vztah k více dětem. Učitelku bere jako autoritu. Dokáže se bez problému 

zapojit do vzdělávacího procesu a je pozorná a samostatná, avšak není příliš aktivní. 

Není agresivní a nevyskytují se u ní časté změny nálady. Je schopna odloučit se od 

rodiny, jezdí každoročně na školu v přírodě. Její nej oblíbenější hračky jsou panenky 

a domeček (dřevěný domeček ve třídě s kuchyňkou). Nej oblíbenější hry jsou pohybové 

hry. Pravidelně navštěvuje kroužek angličtiny. 

Tomáš 

Tomáš se narodil v květnu v roce 1998. Žije v úplné rodině. Má jednoho sourozence, 

starší sestru, které je 14 let. Je české národnosti. Důvod odkladu školní docházky byl 

posudek z pedagogicko-psychologické poradny, který zněl: „nevyhraněná, zkřížená 

lateralita, nezralá kresba, nezralost v oblasti percepce". Tělesný vývoj u Tomáše je 

v pořádku, jeho pohyby jsou koordinované. Umí plavat a jezdit na kole. Orientace 

v prostoru a v tělním schématu je v pořádku. Pozná pravou i levou ruku. Jeho lateralita 

je již vyhraněná, je pravák. Rád kreslí, podle učitelky však nerad. O kreslení má zájem, 

dokáže si sám od sebe sednout ke stolu a něco nakreslit. Na otázku s čím si nejraději 

hraje, odpověděl, že rád kreslí. Jeho oblíbená témata jsou baráky, auta a silnice. Držení 

tužky je v pořádku, jen dost tlačí na tužku. Umí používat nůžky a stříhání ho baví. Psát 

ještě neumí, ale umí se podepsat (pouze Tom). Neumí si zavázat tkaničky. Dokáže 

rozeznat hlásky na začátku a na konci slova. Nedokáže přesně reprodukovat vytleskaný 

rytmus. V hledání souvislostí neměl problémy. Umí užívat řadové číslovky. Počítá do 
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deseti a pozná číslovky do deseti. Neumí hodiny, vyjmenovat dny v týdnu a měsíce 

v roce. Jeho slovní zásoba je dostatečná, mluví srozumitelně bez řečové vady. Věděl 

jména a zaměstnání svých rodičů, nevěděl však adresu, kde bydlí a kdy má narozeniny. 

Jeho paměť je v pořádku. Dokáže si zapamatovat bez problému písničky i básničky. 

Nedokáže se soustředit po delší dobu. Vůči ostatním dětem je kamarádský, nepreferuje 

vztah k jednomu dítěti, baví se bez problémů se všemi. Učitelku bere jako autoritu, jen 

je nejistý a nevěří si. V zapojení do vzdělávacího procesu často vyrušuje a je 

neukázněný. Pokud mu některá činnost nejde nebo ho nebaví, často to vzdává z důvodu, 

že to neumí. Dokáže být někdy i agresivní. Jeho nejoblíbenější hra je pohybová hra Na 

sochy. 

Kryštof 

Kryštof se narodil v lednu 1998. Pochází z úplné rodiny a má jednu sestru, které jsou tři 

roky. Je české národnosti. Důvod odkladu školní docházky byly zdravotní důvody. 

Kryštofova maminka oznámila učitelce, že má Kryštof LMD a nezkoordinovanou 

motoriku. Učitelka však od rodičů neobdržela žádné vyjádření vyšetření z PPP. Tělesný 

vývoj Kryštofa je v pořádku. Nosí brýle, má dost silné dioptrie (je krátkozraký). Hrubá 

motorika je v pořádku, jen obratnost a koordinovanost pohybů je na horší úrovni. 

Minulý rok chodil s ostatními dětmi na plavání. Letos však přestal z důvodu časté 

nemocnosti. Nejezdí na kole, ani nelyžuje. Orientace v prostoru a v tělním schématu je 

v pořádku. Pozná levou i pravou ruku. Má vyhraněnou lateralitu, je to pravák. Nerad 

kreslí, nemá o kreslení vůbec zájem. Umí již psát, ale číst ještě neumí. Držení tužky je 

v pořádku. Nůžky umí používat, ale špatně. Jemná motorika je v pořádku. Umí si 

zavázat tkaničky. Dokáže rozeznat hlásky na začátku, na konci i uprostřed slova. 

Dokáže reprodukovat vytleskaný rytmus. V hledání souvislostí neměl problémy. Užívá 

řadové číslovky. Umí počítat do třiceti. Pozná číslovky od 1 - 10. Neumí hodiny, 

vyjmenovat měsíce v roce. Dny v týdnu vyjmenovat umí. Jeho slovní zásoba je 

v pořádku. Mluví srozumitelně bez řečové vady. Věděl zaměstnání svých rodičů, 

adresu, kde bydlí. Nevěděl, kdy má narozeniny a křestní jména svých rodičů. Z důvodu 

nedostatku koncentrace si těžko zapamatovává. Dokáže se pouze krátkodobě soustředit 

na určitou činnost. Své tužby dokáže ovládat. Kryštof je introvertní typ, hraje si 
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většinou sám. Preferuje vztah k jednomu dítěti ze třídy. Učitelku bere jako autoritu. Ve 

vzdělávacím procesu často vyrušuje. Je často uzavřený sám do sebe, často lže, přestože 

ho učitelka vidí a ví, že to udělal on. Jeho oblíbené hračky jsou auta a zvířátka. Mezi 

nejoblíbenější hry patří pohybové hry. 

Honza 

Honza se narodil v srpnu v roce 1998. Pochází z úplné rodiny. Má jednoho sourozence, 

sestru, které je 10 let. Je české národnosti. Důvodem odkladu školní docházky byly 

zdravotní důvody. Jeho tělesný vývoj je v pořádku, na svůj věk je poměrně dost vysoký. 

Hrubá motorika je také v pořádku. Umí jezdit na kole a plavat. Orientace v prostoru 

a v tělním schématu je v pořádku. Občas si plete pravou a levou ruku. Má vyhraněnou 

lateralitu, je levák. Rád kreslí, jeho oblíbená témata jsou zloději a lupiči. U kreslení 

dokáže vydržet poměrně dlouho. Psát ještě neumí, ale dokáže se podepsat. Nůžky 

používá dobře, stříhání je plynulé. Dokáže si zavázat tkaničky. Jemná motorika je na 

dobré úrovni. Nedokáže rozeznávat hlásky na začátku a na konci slova. Reprodukce 

vytleskaného rytmu byla v pořádku. V hledání souvislostí měl trochu problémy, 

nevěděl, co mají společného stůl, postel, židle, skříň. Užívá řadové číslovky, počítá do 

třinácti, ale pozná číslovky pouze do pěti. Hodiny již umí, umí vyjmenovat dny v týdnu, 

ale měsíce v roce ještě neumí. Jeho slovní zásoba je v pořádku, mluví srozumitelně, ale 

trochu chraptí. Věděl jména svých rodičů, kde pracují, adresu, kde bydlí, ale nevěděl, 

kdy má narozeniny. Špatně si vybavuje, krátké říkanky, které slyšel před chvilkou a má 

je zopakovat. Ale básničky a písničky, které se učí ve školce si dokáže zapamatovat 

i vybavit. Dokáže udržet pozornost delší dobu. Své aktuální tužby příliš neovládá, často 

se vzteká, pokud není něco tak, jak chce on. Vůči ostatním dětem je kamarádský, ale 

občas je hodně panovačný a rád ostatním dětem říká, co mají dělat. Preferuje vztah 

k jednomu dítěti ze třídy (Dominikovi). Učitelku bere jako autoritu, ale dokáže s ní bez 

problému komunikovat, je velice sdílný. V zapojení do školní práce je velice aktivní, 

někdy za učitelku okřikuje ostatní děti, aby se uklidnily a poslouchaly. Je velice 

soutěživý. Jeho oblíbené hračky jsou stavebnice lego a puzzle. Mezi nejoblíbenější hry 

patří pohybové hry a hry s prvky dramatické výchovy. 
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Dominik 

Dominik se narodil v červenci 1998. Pochází z úplné rodiny a nemá žádného 

sourozence. Je české národnosti. Důvodem odkladu školní docházky byly zdravotní 

důvody. Tělesný vývoj je v pořádku. Dominika vedou rodiče hodně ke sportu. Hraje 

hokej, jezdí na skateboardu, jezdí na kole, plave a lyžuje. Orientace v prostoru 

a v tělním schématu je v pořádku, jen má problémy, která ruka je pravá a která levá. Má 

vyhraněnou lateralitu, je levák. Rád kreslí a jeho oblíbená témata jsou převážně auta. 

Vydrží u kreslení delší dobu, má o kreslení velký zájem. Psát ještě neumí, ale umí se 

podepsat. Nůžky používá dobře, stříhání je plynulé. Držení tužky a jemná motorika jsou 

v pořádku. Dokáže si zavázat tkaničky. Nedokáže rozeznávat hlásky na začátku a na 

konci slova ani reprodukovat vytleskaný rytmus. V hledání souvislostí neměl problémy. 

Užívá řadové číslovky, umí počítat do dvaceti, ale číslovky pozná do deseti. Hodiny 

ještě neumí. Umí vyjmenovat dny v týdnu a měsíce v roce. Jeho slovní zásoba je 

v pořádku, nemá žádnou řečovou vadu a mluví srozumitelně. Věděl zaměstnání svých 

rodičů, jména rodičů, adresu, kde bydlí, ale nevěděl, kdy má narozeniny. Paměť má 

v pořádku, snadno si zapamatuje básničky i písničky. Dokáže udržet pozornost po delší 

dobu. Své aktuální tužby umí ovládat. Dominik je kamarádský vůči ostatním dětem. Ale 

preferuje vztah k jednomu dítěti (Honzovi). Učitelku chápe jako autoritu. Agresivní 

není, ale pokud se vyskytne nějaký konflikt, řekne někomu z dětí, ať to vyřeší za něj. 

Nemá časté změny nálady. V zapojení do školní práce je aktivní, pečlivý, nevyrušuje 

a je velice soutěživý. Jeho oblíbené hračky jsou stavebnice a autodráha. Mezi 

nejoblíbenější hry patří honičky. Pravidelně navštěvuje kroužek angličtiny. 

David 

David se narodil v dubnu v roce 1998. Pochází z úplné rodiny. Má jednoho sourozence, 

mladší sestru, které jsou 3 roky. Je české národnosti. Důvodem odkladu školní 

docházky byly zdravotní důvody. Jeho tělesný vývoj je v pořádku, jen je oproti ostatním 

dětem malý a hodně drobný. Má k tomu však dědičné dispozice. Hrubá motorika je 

v pořádku. Lukáš se učí plavat, umí lyžovat a jezdí na koloběžce. Orientace v prostoru 

a v tělním schématu je v pořádku. Dokáže určit, která ruka je pravá a která je levá. 

Lateralitu má vyhraněnou, je pravák. Rád kreslí, mezi jeho oblíbená témata patří auta 
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a budovy. Psát ještě neumí, ale dokáže se podepsat. Nůžky používá dobře, stříhání je 

plynulé. Držení tužky a jemná motorika jsou v pořádku. Umí si zavázat tkaničky. 

Dokáže rozeznat hlásky na začátku a na konci slova. Reprodukuje vytleskaný rytmus 

bez problému. V hledání souvislostí neměl žádné problémy. Užívá řadové číslovky. 

Počítat umí do padesáti a poznává číslovky do deseti. Hodiny ještě neumí, umí 

vyjmenovat dny v týdnu a měsíce v roce. Slovní zásoba je na dobré úrovni, mluví 

srozumitelně a nemá žádnou řečovou vadu. Věděl, kde pracují jeho rodiče, jak se 

jmenují křestním jménem, kde bydlí i kdy má narozeniny. Paměť je v pořádku, dokáže 

si bez problému zapamatovat a vybavit, to co se naučil. Ovládá své aktuální tužby 

a dokáže udržet pozornost po delší dobu. K ostatním dětem je kamarádský, ale dost 

často na ně žaluje. Nepreferuje vztah k jednomu dítěti, ale k celému kolektivu. Učitelku 

bere jako autoritu. V zapojení do vzdělávacího procesu nevyrušuje, je pozorný a aktivní. 

Neprojevují se u něj časté změna nálady. Nejraději si hraje s autodráhou a stavebnicemi. 

Mezi nejoblíbenější hry patří pohybové hry. 

Adam 

Adam se narodil v červenci 1998. Pochází z úplné rodiny a je jedináček. Je české 

národnosti. Tělesný vývoj je v pořádku, je stejně drobný jako David. Má k tomu 

dědičné dispozice. Adamovi rodiče vlastní rekreační chatu v Harrachově, proto bydlí 

s rodiči během zimy v Harrachově a zbytek roku v Praze (dost často jezdí do 

Harrachova i bčhem roku). Adam v zimním období mateřskou školu v Praze vůbec 

nenavštěvoval. Hrubá motorika je v pořádku. Umí jezdit na kole a lyžovat, hraje fotbal, 

ale plavat ještě neumí. Orientace v prostoru a v tělním schématu je v pořádku. Pozná, 

jaká je pravá a levá ruka. Motoriku má vyhraněnou, je pravák. Kreslí rád a mezi jeho 

oblíbená témata patří květiny se zahradou. Umí již psát i číst. Držení tužky a jemná 

motorika jsou v pořádku. Nůžky používá dobře a stříhání je plynulé. Zavazovat 

tkaničky ještě neumí. Dokáže rozeznat hlásky na začátku a na konci slova. Bez 

problémů reprodukuje vytleskaný rytmus. V hledání souvislostí neměl žádné problémy. 

Užívá řadové číslovky a dokáže počítat do sta. Číslovky poznává do deseti. Umí již 

hodiny, vyjmenovat měsíce v roce, ale neumí vyjmenovat dny v týdnu. Slovní zásobu 

má na dobré úrovni, mluví srozumitelně bez řečové vady. Věděl, kde pracují jeho 
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rodiče, jak se jmenují křestním jménem, kdy se narodil, adresu kde bydlí. Paměť má 

v pořádku. Snadno si zapamatuje i vybaví básničky a písničky. Dokáže se soustředit po 

delší dobu, ovládá své aktuální potřeby. Vůči ostatním dětem je přátelský, ale dost často 

chybí, proto si k nim nevytvořil bližší vazbu. Učitelku bere jako autoritu. Je hodně 

komunikativní, rád se předvádí, co už umí. V zapojení do vzdělávacího procesu 

nevyrušuje, je pozorný a dokáže se zaujmout pro každou činnost. Nejoblíbenější 

hračkou jsou auta a nejoblíbenější hraje Krtek a myš. 

Terezka 

Terezka se narodila v červenci 1998. Pochází z úplné rodiny a má mladší sestru, které 

jsou 3 roky. Její národnost je česká. Důvodem odkladu školní docházky byl posudek 

z pedagogicko-psychologické poradny, který zněl: , je stále dětská a hravá, důležitý 

trénink grafomotoriky, hry se slovy". Terezka dost často chyběla, protože byla na 

plastické operaci uší. Její tělesný vývoj je v pořádku. Hrubá motorika je také v pořádku. 

Umí lyžovat, plavat, jezdit na kole. Orientace v prostoru a v tělním schématu je 

v pořádku. Pozná pravou a levou ruku. Lateralitu má vyhraněnou, je pravák. Ráda 

kreslí, mezi její oblíbená témata patří princezny a květiny. Číst a psát ještě neumí, ale 

dokáže se podepsat. Držení tužky má v pořádku. Používat nůžky umí, stříhá dobře 

a plynule. Zavazovat tkaničky také umí. Dokáže rozeznat hlásky na začátku a na konci 

slova. Reprodukuje vytleskaný rytmus bez větších obtíží. V hledání souvislostí nemá 

žádné problémy. Užívá řadové číslovky, umí počítat do dvanácti a poznává číslovky do 

deseti. Hodiny již umí, umí vyjmenovat dny v týdnu, ale měsíce v roce ještě ne. Slovní 

zásobu má na dobré úrovni. Nemá žádnou řečovou vadu, mluví srozumitelně. Věděla 

křestní jména svých rodičů a adresu, kde bydlí. Nevěděla zaměstnání rodičů a kdy má 

narozeniny. Paměť má v pořádku, dokáže si bez problému zapamatovat i vybavit 

básničky a písničky. Soustředí se na delší dobu a ovládá své aktuální potřeby a přání. 

Vůči ostatním dětem je kamarádská, nepreferuje vztah k jednomu dítěti. Učitelku bere 

jako autoritu, je komunikativní. V zapojení do vzdělávacího procesu je velice pečlivá, 

ale stále na sebe upozorňuje. Nejraději si hraje s panenkami a mezi nejoblíbenější hry 

patří hra na honěnou. 
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Získané informace a jejich interpretace: 
t abulka i. 2 

Diagnostika M a r e k L u k á š A n n a T o m á š Kryštof H o n z a D o m i n D a v i d A d a m Tereza 

1. Sourozenec - věk 0 4 12 14 3 10 0 3 0 3 

2. Lateralita p L P P P L L P p P 

3. Do kolika umí počítat 10 8 10 10 30 13 20 50 100 12 

4. Pozná čísla 1 - 10 + 8 + + + 5 + + + + 

5. Tělesný vývoj + + + + + + + + + + 

6. Hrubá motorika - obratnost - + + + - + + + + + 

7. Pravo-levá orientace + + + + + - - + + + 

8. J emná motor ika - nůžky 0 + + + 0 + + + + + 

9. Kreslí rád - + + + - + + + + + 

10. Rytmičnost + + + - + + - + + + 

1 1. Logické myšlení + + + + + + + + + + 

12. Zavazování tkaniček + - + - + + + + - + 

13. Sluchová analýza a syntéza + - + + + - - + + + 

14. Hledání souvislostí + + + + + + + + + + 

15. Umí hodiny + - - - - + - - + + 

16. Umí číst - - - - - - - - + -

17. Umí psát - - - - + - - - + -

18. Chápe pojem polovina + + + + + + + + + + 

19. V y j m e n u j e měsíce v roce - - + - - - + + + + 

20. V y j m e n u j e dny v týdnu - - + - + + + + - -

21. Zná hodnotu peněz + - - - - + + + + + 

22. Slovní zásoba + + + + + + + + + + 

23. N e m á vadu řeči - - + + + + + + + + 

24. Zná adresu, kde bydlí - + + - + + + + + + 

25. Ví, kdy má narozeniny - - + - - - - + + -

26. Zná j m é n a rodičů + + + + - + + + + + 
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27. Ví zaměstnání rodičů + + + + + + + + + -

28. Paměť - + + + - - + + + + 

29. Pozornost + - + - - + + + + + 

30. Ovládá své přání, potřeby + - + + + - + + + + 

31. Social izace + - + + - + + + + + 

32. Zapojen í do vzděl. procesu + - + - - + + + + + 

Hodnocení (počet +) 18 14 25 17 16 20 22 26 27 24 

+ splnil * nechtěl spolupracovat 

0 umí, ale ne dobře 

- nesplnil 

Sourozenec - věk - číslice udává věk sourozence dítěte (nikdo z dětí neměl víc jak 

jednoho sourozence), 0 znamená, že dítě nemá žádného sourozence. P / L znamená, že 

je dítě pravák nebo levák. Do kolika umí počítat - zadaná číslice vystihuje číslo do 

kolika umí dítě počítat. Pozná čísla 1 - 10 - číslice udává do kolika pozná dítě čísla, 

v případě, že nepozná čísla do deseti 

Při zhodnocení pedagogické diagnostiky jsem dospěla k závěru, že nej lepších 

výsledků dosáhl Adam. Nejhůře dopadl Lukáš. Zjistila jsem, že ve skupině dětí 

s odkladem školní docházky se nachází 3 jedináčci, 3 děti se starším sourozencem 

a 4 děti s mladším sourozencem ( 3 - 4 let). Dále se tato skupina skládá ze tří leváků 

a sedmi praváků. Výrazně se lišily schopnosti dětí v otázce, do kolika umí děti počítat. 

Některé umí počítat pouze do osmi jiní až do sta. Což se netýkalo čtení a psaní, jelikož 

číst a psát umí pouze jedno dítě. 

Všechny děti obstály u bodu č. 5, 11, 14, 18, 22. Bod č. 5 se týkal tělesného 

vývoje. Žádné dítě nemělo výrazné problémy s výškou a váhou. U bodu č. 8 týkajícího 

se správného držení nůžek uspěly všechny děti, jen některé nedržely nůžky správně, 

nebo stříhaly neplynule a křivě. Bod č. 11 se týkal logického myšlení. Ptala, jsem se 

dětí, která věta je správná, jestli pomeranč je kyselejší než citrón nebo citrón je kyselejší 

než pomeranč. Všechny děti, některé s menším zaváháním, odpověděly správně. Bod 
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č. 14 se týkal hledání souvislostí, děti dostaly za úkol určit, co mají společného stůl, 

postel, židle, skříň nebo růže, pampeliška, narcis, tulipán. Bod č. 18 se týkal pochopení 

pojmu polovina, dala jsem dětem obrázek koláče a zeptala se, kdyby měl každý z nás 

dostat polovinu, kolik by dostal, poté jsem jim dala deset pastelek a řekla jsem ať si 

nechají polovinu. Bod č. 22 se týkal slovní zásoby, kterou všechny děti měly na dobré 

úrovni. 

Zajímavé bylo, že ač s dětmi jejich paní učitelka procvičovala dny v týdnu 

a měsíce v roce, hodně dětí nedokázalo zodpovědět tuto otázku. Všechny děti 

spolupracovaly velmi ochotně a bez problémů. 

5.2. Kresba lidské postavy 

Dětem byl zadán úkol, aby nakreslily nějakého pána, tak jak nejlépe dovedou 

(viz. příloha č. 9). Pokud některé z dětí nechtěly kreslit pána, mohly nakreslit paní 

(převážně dívky si vybraly tuto možnost výběru). Tento úkol byl zadán v rámci 

výtvarné chvilky v červnu 2005. Děti kreslily černou tuží pomocí špachtle u stolů. Poté 

co tuž zaschla, každý si mohl vybarvil pastelkami svůj obrázek. Pro porovnání jsem děti 

nechala nakreslit postavu ještě jednou tužkou (pastelkami), pokud by někomu z dětí 

práce s tuží činila problémy. Kresby byly téměř totožné. 

Marek 

Kresba lidské postavy se Markovi přesto, že nerad kreslí, celkem povedla. Nakreslená 

postava má všechny důležité části jsou to: hlava, trup a končetiny, kdy hlava je spojena 

s trupem krkem, ale spíše než o krk se jedná o tělo. Na hlavě jsou vlasy, uši a v obličeji 

zakreslen nos, oči a ústa. Nohy jsou dole zahnuté a je vyjádřeno mužské oblečení. Celá 

postava však není zakreslena syntetickým způsobem a hlava je o dost větší než trup. 

Prsty jsou sice zakresleny, ale počet neodpovídá realitě. 

Lukáš 

Lukáš sice nakreslil postavu syntetickým způsobem, ale nohy původně vyjádřil pouze 

jednoduchými čarami. Posléze se opravil. Kresba obsahuje veškeré detaily jako jsou 
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vlasy, uši, nos, ústa a oči. Trup je spojen s hlavou krkem a nohy jsou dole zahnuté. Prsty 

zakreslil na každé ruce pouze tři drápovitým způsobem. Když kreslil postavu podruhé 

tužkou, zapomněl na uši. Lukáš rád kreslí, ale mezi jeho oblíbená témata patří auta 

a budovy. 

r p r v 

I omas 

Tomáš nakreslil postavu analytickým způsobem. Končetiny jsou zakresleny dvojčarou, 

nohy jsou dole zahnuté a je zobrazen správný počet prstů na ruce drápovitým 

způsobem. Hlava je krkem spojena s tělem. Tomáš zapomněl na velice podstatné detaily 

jako jsou uši a nos. Oči jsou zakresleny tak velké proto, že mu kápla tuž na papír a chtěl 

obě oči udělat souměrně. 

Anička 

Anička si využila možnost výběru a místo pána chtěla kreslit paní. Kresba postavy je 

zakreslena analytickým způsobem. Končetiny jsou zobrazeny dvoučarou se správným 

počtem prstů na ruce. Dolní končetiny jsou zahnuté. Na hlavě jsou vlasy a v obličejové 

části nos, oči a ústa. Anička zapomněla zakreslit uši, ale spíše je zakrývají vlasy, které 

původně chtěla nakreslit jinak. Hlava je větší než trup a není spojena s trupem krkem. 

Nezapomněla vyjádřit ženské oblečení. 

Kryštof 

Kryštof nekreslí rád a je to vidět i na jeho zobrazení lidské postavy. Nedokáže se 

soustředit na delší dobu a tím i vydržet u kreslení. Jedná se o primitivní analytickou 

kresbu. Končetiny jsou zakresleny pouze jednoduchými čarami, když jsem se zeptala, 

kde má pán kalhoty, tak ho oblékl. Na hlavě jsou nakresleny vlasy i uši a v obličejové 

části oči nos i ústa. Hlava není spojena s trupem krkem a chybí přesný počet prstů. 

Honza 

Honza nakreslil velice zdařilou kresbu lidské postavy. Postava má téměř všechno, co 

má mít. Jediné co se dá vytknout, je zapomenutý krk a hlava by mohla být vůči trupu 
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trochu menší. Honza rád kreslí. Mezí jeho oblíbená témata patří zloději a lupiči, čímž 

má možnost si kresbu lidské postavy zautomatizovat. 

Dominik 

Dominik se rozhodl nakreslit sám sebe na fotbalovém hřišti. Postava je nakreslena 

analytickým způsobem. Nechybí vyjádření fotbalového dresu. Na hlavě jsou vlasy a uši. 

V obličejové části je zakreslen nos, oči i ústa. Hlava je spojena s trupem krkem a je 

přiměřeně velká k tělu. Končetiny jsou zakresleny dvoučarou. Ruce jsou zakončeny pěti 

prsty, vyjádřeny drápovitým způsobem. Nohy původně nakresleny jednoduchou čarou 

zřejmě proto, že nevěděl, jak zakreslit šortky. Nohy jsou dole zahnuté. 

David 

David kreslil svého tatínka. Kresba je zakreslena analytickým způsobem. Končetiny 

jsou zobrazeny dvoučarou. Nohy jsou dole zahnuté, je vyjádřena obuv. Ruce jsou 

zakončené pěti a čtyřmi prsty. Na hlavě jsou vlasy a vousy, uši zapomněl nebo jsou 

schované pod vousy. V obličejové části je zakreslen nos, oči i ústa. Hlava není spojena 

krkem s tělem. 

Adam 

Adam nakreslil postavu analytickým způsobem. Hlava je s trupem spojena krkem. Na 

hlavě jsou vlasy a uši. V obličejové části jsou zakresleny oči, ústa i nos. Končetiny jsou 

nakresleny dvoučarou a paže jsou zakončeny pětiprstou rukou. Nohy jsou dole zahnuté. 

Tereza 

Tereza se rozhodla nakreslit pána s brýlemi. Postava je zakreslena syntetickým 

způsobem. Hlava je s tělem spojena krkem. Na hlavě jsou vlasy a uši a v obličejové 

části jsou oči s brýlemi, ústa a nos. Končetiny jsou zakresleny dvoučarou. Paže jsou 

zakončeny rukou, kde není přesný počet prstů. Paže jsou vůči tělu dost krátké. Nohy 

jsou dole zahnuté a na obuvi jsou zakresleny tkaničky. Je vyjádřeno mužské oblečení. 

Pokus o znázornění pohybu. Kresba je bohatá na detaily. 
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Získané informace a jejich interpretace: 
tabulka č. 3 

K r e s b a l id ské p o s t a v y Marek Lukáš Anna Tomáš Kryštof Honza Domi. David Adam Tereza 

Úspěšnost 

jednotlivých 

prvků 

1. Správné proporce - - - - - - + - + + 3 

2. Syntetický způsob kresby - + - - - + - - - + 3 

3. Zobrazení oblečení + - + + + + + + + + 9 

4. Zobrazení nosu + + + - + + + + + + 9 

5. Zobrazení očí + + + + + + + + + + 1 0 

6. Zobrazení úst + + + + + + + + + + 1 0 

7. Zobrazení uší + - + - + + + - + + 7 

8. Zobrazení vlasů + + + + + + + + + + 1 0 

9. Zobrazení krku - + - + - - + - + + 5 

10. Nohy dvoučarou + + + + - + + + + + 9 

11. Ruce dvoučarou . + + + + - + + + + + 9 

12.1'čt prstů - - + + - + + - + - 5 

13. Bohatá kresba na detaily - - - - - + + - - + 3 

14. Obočí - - - - - - - - - - 0 

C e l k o v é z h o d n o c e n í k r e s b y 2 2 2 3 3 , 5 1 1 , 5 3 2 1 , 5 

+ splnil 

- nesplnil 

Celkové zhodnocení kresby lidské postavy jsem prováděla pomocí orientačního 

testu školní zralosti, proto nezáleží na počtu splněných úkolů, jelikož některé jsou 

prominutelné a jiné jsou považovány za nezbytné. Nejlepší kresbu lidské postavy podle 

testu školní zralosti má Honza, nejméně se povedla Kryštofovi. 

Dále jsem hodnotila určité konkrétní prvky postavy, abych zjistila, v čem děti 

nejvíce chybovaly a naopak, kdy splnily požadavky bez problémů. Zjistila jsem, že 

dětem dělalo nejvíce problémy zakreslit postavě obočí, správné proporce, nakreslit 
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kresbu bohatou na detaily a syntetický způsob vyjádření. Děti neměly žádné problémy 

se zakreslením očí, úst a vlasů. 

5.3. Pracovní listy 

Pracovní listy, které jsem dětem zadala, byly zaměřené na rozvoj pozornosti 

kresbou, na rozvoj analytického a syntetického myšlení, třídění, srovnávání, na plošné 

vnímání - nácvik orientace v ploše, grafomotoriku, pozornost (diktát) a logické 

myšlení. Veškeré práce dětí viz. příloha č. 9. Děti tyto pracovní listy vypracovávaly 

samostatně (po vysvětlení zadání) v průběhu dvou týdnů. Bohužel listy zaměřené na 

grafomotoriku nevypracovaly všechny děti. 

Získané informace a jejich interpretace: 
t a b u l k a C. 4 

Jméno dítčte 
Věk Po 3 M 1 M 2 Z 6 Graf. Graf . Diktát Logika 

Úspěšnost 

dítěte v % 

Kryštof 7,3 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 0 
68,75 

Tereza 6,8 0,5 1 1 0,5 * * 1 0 
66,67 

Dominik 6,8 0,5 1 0 1 1 1 1 0 
68,75 

Marek 7,0 0 1 0 1 0 1 0 0 
37,5 

Lukáš 6,75 0 1 0 1 1 1 1 0 
62,5 

Anička 6,8 1 1 1 0,5 1 0 0,5 0 62,5 

Honza 6,8 0 1 0 1 1 0 1 0 50 

T o m á š 7,0 1 1 1 1 1 * 1 1 100 

David 7,1 1 1 1 0,5 1 0 1 0 68.75 

A d a m 6,8 0,5 1 1 1 * 1 1 0 78,57 

Úspěšnost 

úkolu v % 
50 100 60 80 87,5 62,5 80 10 

1 - splnil 
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0,5 - splnil, ale ne úplně dobře 

0 - nesplnil 

* - nebyl přítomen 

Hodnocení jednotlivých pracovních listů jsem prováděla na základě splnění 

zadaného úkolu. Pokud dítě úkol splnilo, ale ne úplně dobře dostalo 0,5 bodu, týkalo se 

to především úkolu Po3 (zakreslení obrazce do čtvercové sítě podle předlohy) a Z6 

(spojování teček podle předlohy). Děti úkol sice splnily, ale zrcadlově, čímž si 

usnadnily práci. U diktátu děti dostaly 0,5 bodů za chybu, kterou si vědomě samy 

opravily. 

Nej lepších výsledků dosáhl Tomáš, který však bohužel nevypracoval jeden 

z pracovních listů zaměřených na grafomotoriku. A nejhůře se podařilo vypracovat 

pracovní listy Markovi. 

Podle obtížnosti zadaných pracovních listů bylo pro děti nejobtížnější 

vypracovat (jak jsem předpokládala) pracovní list zaměřený na logiku, kdy děti měly do 

každého řádku a každého sloupce nakreslit určitý obrázek pouze jednou. Tento úkol se 

povedl vypracovat pouze Tomášovi, který sice chyboval, ale dokázal si chybu sám 

opravit. Vůbec žádné obtíže nečinil dětem pracovní list Ml , zaměřený na vzájemné 

vztahy mezi předměty (co se k sobě hodí). 

5.4. Předmatematické představy 

Předmatematické představy jsem realizovala pomocí úkolů zaměřených na 

utváření číselných představ v oboru do deseti (viz. příloha č. 10) a dvou pracovních listů 

(viz. příloha č. 9) zaměřený na znalost čísel do deseti (Umíš dobře počítat?, Kolik jich 

napočítáš?). 

S dětmi jsem pracovala jednotlivě, aby neměly možnost ovlivnění svého úsudku 

ostatními dětmi. Pracovala jsem s nimi u stolku. Pracovní listy děti vyplňovaly 

samostatně poté, co jim byl zadán úkol, co mají udělat. Předmatematických představ se 

bohužel účastnilo pouze devět dětí, jelikož Adam byl zrovna v té době s rodiči 

v Harrachově. 
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Získané informace a jejich interpretace: 
t abu lka č. 5 

Jméno 

dítěte 
Věk Č. l Č.2 Č.3 Č.4 Č.5 Č.6 Č.l Č.8 Č.9 Č.10 Č. l 1 Č. l 2 

Úspěšnost 

dítčte v % 

Kryštof 7,3 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 75 

Tereza 6,8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 83,33 

Dominik 6,8 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 75 

Marek 7,0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 66,66 

Lukáš 6,75 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 91,66 

Anička 6,8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 83,33 

Honza 6,8 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 66,66 

T o m á š 7,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 83,33 

David 7,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 91,66 

A d a m 

Úspěšnost 

úkolu v % 
100 100 33,33 100 88,89 100 100 66,67 33.33 100 55,56 77,78 

1 - splnil 

0 - nesplnil 

Nej lepších výsledků ze všech dětí dosáhli Lukáš a David, kteří nesplnili pouze 

jeden úkol. Lukáš nesplnil úkol číslo 8, který byl zaměřen na rytmičnost a David 

nesplnil úkol číslo 9, který byl zaměřen na koncentraci sluchového vnímání 

a schopnosti spočítání počtu zvuků. Nejhůře si s těmito úkoly poradili Honza a Marek. 

Dále jsem zkoumala náročnost jednotlivých úkolů. Podle náročnosti byly pro 

děti nejtěžší úkoly č. 3 a 9. Úkol číslo 3 se týkal schopnosti zobrazit určitý počet na 

prstech jiným způsobem než jak jsou děti zvyklé. Tento úkol splnily pouze 3 děti. Mezi 

nejméně náročné úkoly patřily úkoly č. 1,2, 4, 6, 7, 10, které splnily všechny děti. 
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5.5. Rozhovor s učitelkou mateřské školy 

1. Mají děti doklad o odkladu školní docházky? 

Děti, které mají odklad školní docházky ze zdravotních důvodů mají doklad 

pouze od pediatra z důvodu častého nebo dlouhodobého onemocnění. U každého dítěte 

je to ovšem individuální. Například Adamovi rodiče jsou podnikatelé a vlastní horskou 

chatu v Harrachově. Čili bylo pro ně pohodlné Adamovi odložit školní docházku 

z důvodu častého dojíždění. Adam navštěvoval dvě mateřské školy jednu v Harrachově 

a jednu v Praze. Do školy nyní nastupuje v Harrachově. 

2. Mají děti vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny? 

Vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny mají pouze tři děti a to: Tereza, 

která měla tento posudek - je stále dětská a je u ní důležitý trénink grafomotoriky a hry 

se slovy. Lukáš je levostranný, nemá vyhraněnou lateralitu, nedokáže udržet pozornost, 

má nižší orientaci v okolí a má opožděný řečový vývoj. Lukáš dříve nenavštěvoval 

žádnou mateřskou školu, proto měl občas problémy jednat s ostatními dětmi. Tomáš má 

nevyhraněnou zkříženou lateralitu, nezralou kresbu a nezralost v oblasti percepce. 

3. Měla jste rozhovor s rodiči ohledně dětí s odkladem školní docházky ze 

zdravotních důvodů? 

Ne. Rodiče mi pouze oznámili, že byli s dětmi u doktora, který jim doporučil 

odklad školní docházky nebo mi donesli posudek z pedagogicko-psychologické 

poradny. Pouze Kryštofova maminka mi oznámila, že Kryštof má LMD, že je 

nedonosený a má nezkoordinovanou motoriku. Posudek z pedagogicko-psychologické 

poradny však učitelce neodevzdala. 

4. Měla jste pro děti vytvořený individuální vzdělávací program? 

Ano. U Tomáše jsem se snažila vzbudit zájem o kreslení a zařazovala jsem 

pracovní listy zaměřené na grafomotriku. Pro Terezu jsem zařazovala úkoly na udržení 

pozornosti a také grafomotorické pracovní listy. Marka jsem se snažila přimět k tomu, 
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aby nebyl líný, správně vyslovovat hlásky, které jsme věděla, že už umí. Lukáš měl 

individuální program zaměřen na grafomotoriku, kreslení, udržení pozornosti a rozvoj 

slovní zásoby. Ostatní program jsem vytvářela v rámci společných činností. 

5. Jak se s dětmi pracovalo? 

Všechny děti se velice snažily. Některé byly víc aktivní, jiné zase spíše pasivní. 

Některé chtěly být středem pozornosti a neustále narušovaly řízené činnosti, jiné občas 

vyrušovaly a potřebovaly být neustále v pohybu. Někdy se snažily zastoupit učitelku 

a vést děti nebo s nimi dokonce manipulovat. Zajímavé bylo, že některé děti si neuměly 

hrát samy nebo postávaly a nevěděly, s čím by si mohly hrát, dokud se jim nenabídla 

nějaká činnost. 

6. Jaký byl posun? 

Tomáš se zlepšil v kresbě i grafomotorice, lateralita je již vyhraněná, je pravák. 

Je však stále dost živý. Lukáš stále neumí jednat s ostatními dětmi a má problémy 

s výslovností R a Ř. Lateralitu má vyhraněnou, je levák. Pozornost dokáže udržet na 

delší dobu a orientace v okolí je také již v pořádku. U Terezy došlo k viditelnému 

zlepšení ve všech oblastech, přestože byla na plastické operaci uší a do školky moc 

nechodila, je velice pečlivá a pozorná. 

7. Myslíte, že byl odklad školní docházky prospěšný, zbytečný nebo se nic 

nezměnilo? 

Dominik, Honza a Anička měli odklad školní docházky zcela zbytečný, klidně 

mohli minulý rok nastoupit do první třídy, rodiče jim zřejmě chtěli prodloužit dětství. 

Ovšem netvrdím, že jim rok navíc v mateřské škole nějak uškodil. Ostatním dětem 

odklad školní docházky prospěl. Markovi se zlepšila výslovnost, přesto stále navštěvuje 

logopéda. Kryštof je stále nemotorný, ale daleko víc klidnější. David a Adam vyrostli 

a nejsou ve srovnání s ostatními dětmi tak drobní. 

8 . J a k é j s t e v y u ž í v a l a m a t e r i á l y ? 
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Pracovní listy zaměřené na grafomotoriku jako Psaní jako hraní - uvolňovací 

cvičení. Hry se slovy a slabiky, geometrické tvary, počítání do deseti a číslice do devíti. 

Jednoduché slovní úlohy zaměřené na sčítání. Rozvoj slovní zásoby (různé oblasti -

příroda, lidské tělo,.. .). 

Pokorná, V.: Šimonovy pracovní listy 2, 7, 4, 8, 6, 9 

Michalová, Z.: Cáry, máry I., II. 

Michalová, Z.: Rozvoj početních představ 1., 2. 

Michalová, Z.: Shody a rozdíly 

Line: Psaní jako hraní 1., 2. 

Opravdová, E.: Než půjdeš do školy 

Looseová, A. C. a kol.: Grafomotorika pro děti předškolního věku 

6. Zjištěná data a jejich interpretace 
t abu lka i. 6 

Souhrnné zhodnocení D a v i d A d a m Tereza A n n a D o m i n T o m á š I l o n / a Lukáš Kryštof M a r e k 

Věk 7 , 1 6 , 8 6 , 8 6 , 8 6 , 8 7 6 , 8 6 , 7 5 7 , 3 7 

Sourozenec - věk 3 0 3 1 2 0 1 4 1 0 4 3 0 

Lateralita P P P P L P L L P P 

Důvod OŠD pediatr pediatr p p p pediatr pediatr PPP pediatr p p p pediatr logopéd 

Pedagogická diagnostika 2 1 4 3 5 8 6 1 0 9 7 

Kresba lidské postavy 4 3 2 3 2 4 1 3 5 3 

Pracovní listy 3 2 4 5 3 1 6 5 3 7 

Předmatemat. představy 1 * 2 2 3 2 4 1 3 4 

1 0 1 2 1 3 1 3 1 5 1 7 1 9 2 0 2 1 

Celkové zhodnocení I 1 2 3 3 4 5 6 7 8 

Běžně se uvádí, že dívky před vstupem do prvního ročníku ZŠ jsou relativně 

vyspělejší po stránce tělesné i duševní než chlapci. Dle celkového hodnocení se 
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nepotvrdilo, že by dívky dosahovaly před vstupem do ZŠ lepších výsledků než chlapci, 

jelikož i přes nízký počet dívek ve skupině dětí s OŠD (pouze dvě) dosáhli dva chlapci 

lepších výsledků. Co se týče věku dětí (mezi dětmi nebyly výrazné věkové rozdíly), tak 

lepších výsledků dosáhly spíše děti mladší než starší. Děti se starším sourozencem 

nedosáhly lepších výsledků než děti s mladším sourozencem nebo jedináčci. Děti leváci 

byly trochu slabší než děti praváci. Děti, které měly posudek z pedagogicko-

psychologické poradny nebo od logopéda o odkladu školní docházky byly méně 

úspěšné než děti, jejichž důvodem byl zdravotní stav. 

Podle učitelky došlo k výraznému posunu u Terezy, která se zlepšila ve všech 

oblastech, což lze potvrdit i dle celkového hodnocení. Adam podle učitelky získal OŠD 

převážně z důvodů dojíždění do Prahy, což se také potvrdilo, jelikož jeho celkové 

hodnocení patří k nejlepším ze všech dětí. Ale jak Adam tak i David výrazně povyrostli 

oproti loňskému roku. Podle učitelky byl OŠD zbytečný pro Dominika, Honzu 

a Aničku, kteří však neměli nejlepší výsledky (zejména Honza). Anička s Dominikem 

patří mezi lepší průměr Honza mezi horší průměr. Tomáš se podle učitelky zlepšil 

v kresbě a grafomotorice, což lze potvrdit dle celkového hodnocení napůl, jelikož 

kresba lidské postavy se mu moc nepovedla. Avšak změnil svůj přístup ke kreslení 

a zařadil kreslení mezi nejoblíbenější hry. Lukáš má již vyhraněnou lateralitu, dokáže 

občas udržet pozornost po delší dobu a orientace v prostoru je také již v pořádku, avšak 

stále neumí jednat s ostatními dětmi. Lukáš měl dle celkového hodnocení nejhorší 

výsledky v pedagogické diagnostice. Nedostatky se týkaly řečové vady, sebeobsluhy, 

sluchové analýzy a syntézy, pozornosti, zapojení do vzdělávacího procesu, schopnosti 

ovládat své přání a tužby, socializace. Marek podle učitelky má již lepší výslovnost 

a Kryštof je klidnější, avšak v celkovém hodnocení dopadli ze všech dětí nejhůř. Bylo 

by vhodné zaměřit se na specifické oblasti, které těmto dětem dělaly problémy a než 

nastoupí do školy je ještě procvičovat, aby posléze neměly problémy se školní zátěží. 

Do celkového hodnocení jsem zahrnula i Adama, který se neúčastnil úkolů 

zaměřených na předmatematické představy, protože i přesto, že by v této oblasti dosáhl 

nejméně bodů, byl by i tak mezi Davidem a Terezou. 
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ZÁVĚR 

V bakalářské práci byla prostřednictvím pedagogické diagnostiky zjišťována 

efektivnost odkladu školní docházky a úspěšnost jednotlivých dětí dle vybraných 

faktorů v rámci jedné mateřské školy. Výzkum se týkal deseti dětí s odlišnými důvody 

odkladu školní docházky. 

V praktické části jsou uvedeny možnosti využití pedagogické diagnostiky u dětí 

s odkladem školní docházky. Podrobně byla zapsána náplň zaměstnání zaměřených na 

některé složky školní zralosti a školní připravenosti, která byla realizována během 

května a června 2005 na mateřské škole na Náměstí 14. října 9a v Praze 5. Byly 

porovnávány výkony dětí mezi sebou a obtížnost zadaných úkolů jako takových. Při 

analýze získaných výsledků se ukázalo, že mezi dětmi byly v některých případech 

výrazné rozdíly, a proto bych doporučila ještě před vstupem do ZŠ individuální program 

zaměřený na rozvoj potřebných oblastí. 

Dále byly zkoumány některé faktory, které působí na budoucí zvládnutí role 

školáka. Těmito faktory byly pohlaví dítěte, věk dítěte, důvod odkladu školní docházky, 

lateralita a pokud má dítě staršího sourozence. Prokázalo se, že odklad školní docházky 

byl prospěšný zejména pro děti, které měly posudek z pedagogicko-psychologické 

poradny oproti dětem, které měly odklad školní docházky ze zdravotních důvodů a pro 

děti, které měly odklad školní docházky na základě logopedické vady. Horších výsledků 

z celkového hodnocení dosáhly děti leváci, děti věkově starší (i přesto, že mezi dětmi 

nebyly výrazné věkové rozdíly) a děti se starším sourozencem. Skupina bohužel nebyla 

složena ze stejného počtu chlapců a dívek, přesto dosáhli dva chlapci lepších výsledků 

než dívky. Co se týče odkladu školní docházky, myslím si, že dětem rozhodně prospěl, 

jelikož i přesto, že nastupují v září do základní školy měly stále v některých oblastech 

problémy. Podle učitelky mateřské školy byl u všech dětí vidět určitý posun od začátku 

školního roku. 

Celý tento průzkum by bylo vhodnější provádět na začátku školního roku a na 

základě získaných výsledků připravit a realizovat individuální vzdělávací program. Na 

konci roku udělat tento průzkum znova a porovnat výsledky. Bohužel jsem se 
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z časových důvodů nemohla věnovat tomuto průzkumu hned od začátku školního roku, 

proto jsem využila informace od učitelky mateřské školy, jež jsem použila především, 

protože učitelka zná děti mnohem lépe a je s nimi v každodenním kontaktu, ale též 

z důvodu objektivnosti získaných dat. 

Domnívám se, že se v mé práci prokázala důležitost pedagogické diagnostiky 

v rámci mateřské školy jako nezbytného, ne však jediného ukazatele školní zralosti 

a školní připravenosti. 
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PŘÍLOHA Č. 1: 

Kompetence závislé na zrání organismu a kompetence závislé do jisté míry na prostředí 

a učení dle Vágnerové: 

Kompetence závislé na zrání organismu: 

1. Emoční stabilita a odolnost proti zátěži 

2. Kvalitnější koncentrace pozornosti 

3. Odolnost proti zátěži (adaptace na školní režim) 

4. Lateralizace ruky, motorická i senzomotorická koordinace a manuální zručnost 

5. Vizuální diferenciace a integrace (zralost očních pohybů) 

6. Sluchová diferenciace 

7. Koordinace činnosti obou hemisfér 

8. Myšlení na úrovni konkrétních logických operací 

9. Autoregulace založená na vůli a spojená s vědomím povinnosti 

Kompetence závislé do jisté míry na prostředí a učení: 

1. Respektovat hodnotu a smysl školního vzdělávání (motivace ke školní práci) 

2. Rozlišovat různé role a diferencovat chování, které je s nimi spojeno 

3. Úroveň verbální komunikace 

4. Respektovat běžné normy chování i hodnotový systém 



PŘÍLOHA Č. 2: 

Klíčové kompetence v RVP PV; 

1. kompetence k učení - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje 

a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění 

v prostředí, ve kterém žije 

- klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho 

děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 

poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo 

a zvládlo 

učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost 

a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 

druhých pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

2. kompetence k řešení problémů - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací 

k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 

zájem 

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit 

samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou 

a pomocí dospělého 

- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu 

a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů 

a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); 

využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 



- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 

matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 

různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, 

vnímá elementární matematické souvislosti 

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční 

nejsou; dokáže mezi nimi volit 

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné 

a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou 

a iniciativou může situaci ovlivnit 

nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 

také za snahu 

3. kompetence komunikativní - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje 

své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje 

a vede smysluplný dialog 

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu 

i funkci 

v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má 

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 



4. kompetence sociální a personální - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor 

a vyjádřit jej 

uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 

ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 

domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat 

druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 

a jedinečnostem 

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita 

a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 

bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

5. kompetence činnostní a občanské - dítě ukončující předškolní vzdělávání 

svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé 

stránky 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 



- chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

- chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost 

jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká 

aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 

smyslu a chápe potřebuje zachovávat 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, 

že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním 

na něm podílí a že je může ovlivnit 

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně 

s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 



PŘÍLOHA Č. 3: 

TEST LATERALITY: 

1. Korálky do lahve P L A 

2. Klíč do zámku P L A 

3. Házení míčku do krabičky P L A 

4. Jakou máš sílu (stisk) P L A 

5. Zasouvání kolíčků P L A 

6. Stlačit někoho rukou k zemi P L A 

7. Sáhnout na nos, ucho, bradu, koleno P L A 

8. Zatleskat P L A 

9. Kam až dosáhneš P L A 

10. Jehla a nit P L A 

P - pravá ruka - 10 bodů 

L - levá ruka - 0 bodů 

A - ambidextrie, dítě je na obě ruce stejně šikovné - 5 bodů 

Test se vyhodnocuje na ose od 0 - 100 

0 - 20 je vyhraněný levák 40 - 60 je ambidexter 80 - 100 je vyhraněný pravák 



PŘÍLOHA Č. 4: 

Test oční dominance: (Verecká, N., 2002, s. I l l ) 

1. Sepneme ruce a natáhneme je před sebe. 

2. Propleteme prsty a pak dlaně otočíme lak, aby směřovaly od těla. 

3. Mezi sepnutými palci vytvoříme , okénko ". 

4. Tímto ,, okénkem " mezi palci natažených rukou se oběma očima podíváme na nějaký 

dost vzdálený detail. 

5. Aniž pohneme ,,okénkem", podíváme se jím na tentýž detail napřed jedním, pak 

druhým okem. 

Díváme-li se zrovna okem dominantním, předmět v,,okénku " zůstane. Zavřeme-li oko 

dominantní a podíváme se tím druhým, předmět,, zázračně " zmizí - posune se mimo 

dosah nehybného okénka. 



PŘÍLOHA Č. 5: 

Ústav pro informace ve vzdělávání 

Divize statistických informací a analýz 

Zpráva o průběhu a výsledcích šetření o zahájení povinné školní docházky 

Tiskový materiál 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo na rok 2004 projekt Úl V 

navazující na sběr informací o přijímacím řízení na střední školy, na vyšší odborné 

školy a na vysoké školy. Tento projekt doplňuje dosud chybějící informace o přijímání 

žáků do základních škol (vč. speciálních), zvláštních a pomocných škol, tedy o zahájení 

povinné školní docházky. Sběr informací o zahájení povinné školní docházky je 

podložen ustanovením § 38a, odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních, 

středních a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Protože šlo o první sběr těchto informací, je nutno na ně pohlížet jako na orientační 

a pracovat s nimi jako s kvalifikovanými odhady. 

Projekt využil dosavadní zkušenosti se sběrem statistických výkazů elektronickou 

cestou po síti Internet a z toho vyplynula i formální jednota školských statistických 

výkazů s formuláři sběru dat o zahájení povinné školní docházky. Formuláře sběru 

vyplňovaly všechny základní školy (vč. speciálních), zvláštní školy a pomocné školy, 

pokud přijímaly žáky do 1. ročníku, resp. k zahájení povinné školní docházky v případě 

pomocných škol, bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem (školy zřizované obcemi, 

soukromé, církevní, zřizované krajem, zřizované MŠMT). Sběr dat se netýkal 

základních, zvláštních a pomocných škol při zdravotnických zařízeních (žáci těchto škol 

jsou kmenovými žáky jiných škol) ani škol při zařízeních pro výkon ústavní a ochranné 

výchovy. 



Sběr proběhl pomocí elektronických formulářů vyplňovaných přímo na 

internetových stránkách ÚIV podle stavu k 15. dubnu 2004. Data odevzdalo celkem 

4 694 škol. 

Předpokládá se, že tento sběr bude opakován každoročně, a to i nadále podle 

ustanovení školského zákona. Letošní sběr byl zároveň i ověřovacím sběrem a z jeho 

hodnocení vyplynuly podklady pro metodickou úpravu pro příští rok. 

Základní výsledky 

Převážná většina dětí se zapisovala do základní školy (98,7 % zapisovaných, 

98,8% zapsaných; včetně speciálních ZŠ je to 99,1 % zapisovaných a 99,2 % 

zapsaných) - do zvláštních a pomocných škol jsou žáci převážně přeřazováni až 

v průběhu povinné školní docházky, a to tehdy, nejsou-li schopni zvládnout učivo 

základní školy. 

Z celkového počtu 112,4 tis. dětí, které přišly k zápisu, bylo zapsáno 94,0 tis. 

(83,7 %), odklad získalo 14 tis. dětí (12,5%) a cca 50 dětí bylo osvobozeno od 

povinné školní docházky. U ostatních dětí (4,3 tis. - 3,8 %) nebylo v době sběru dat 

rozhodnuto, zda budou zapsány či zda bude jejich docházka odložena. 

Při porovnání podle pohlaví byly zjištěny výrazné rozdíly - odklad získalo 9,1 

tis. Chlapců (15,1 %) a 4,9 tis. dívek (9,4 %), nebylo rozhodnuto u 2,7 tis. chlapců 

(4,5 %) a u 1,6 tis. dívek (3,0 %). Celkem tedy bylo zapsáno 48,6 tis. chlapců (80,3 %) 

a 45,4 tis. dívek (87,5 %). 

Na základních školách je nejvyšší podíl zapsaných ze zapisovaných - 83,8 % 

(u chlapců 80,5 %, u dívek 87,7 %). Na speciálních základních školách je to 73,8 % 

(u chlapců 76,6 %, u dívek 68,6 %), na zvláštních školách 80,0% (u chlapců 78,1 %, 

u dívek 85,3 %) a na pomocných školách jen 65,5 % (u chlapců 62,4 %, u dívek 

70,2%). Naproti tomu na pomocných školách je nejvyšší podíl osvobozených od 

povinné školní docházky (5,1% zapisovaných), na ostatních druzích škol jde 

o zanedbatelný podíl do 0,2 %. 

Nejčastěji je poskytován odklad dětem zapisovaným do pomocných škol -

24,8 % (chlapci 27,2 %, dívky 21,1%). Zhruba stejné podíly dětí s odkladem 



vykazují základní školy (12,4 %, chlapci 15,1 %, dívky 9,3 %) a zvláštní školy 

(11,3 %, chlapci 12,9 %, dívky 8,7 %), na speciálních základních školách je to 19,0 % 

(chlapci 16,3 %, překvapivě méně než dívky - 24,3 %). 

Mezi vykazovanými se zdravotním postiženími je nejvíce dětí s vadami řeěi 

(51,0 %) a dětí s více vadami (14,5 %). Postiženým dětem je udělován odklad 

v mnohem větší míře než dětem bez postižení. Z celkového počtu zapisovaných 

postižených dětí bylo zapsáno jen 58,4 %, ostatním dětem byl buď udělen odklad nebo 

o odkladu nebylo dosud rozhodnuto. Nejčastěji je udělen odklad dětem s vývojovými 

poruchami učení (57,8% ze všech takto postižených) a dětem s více vadami (41,3%). 

Kupodivu nejméně je udílen odklad dětem mentálně postiženým (21,3 % takto 

postižených). V případě dětí osvobozených od povinné školní docházky se jednalo 

především o děti s více vadami a děti mentálně postižené. 

Z celkového počtu zapisovaných bylo 5,8 tis. postižených dětí (5,2 %); opět 

byly rozdíly mezi chlapci (6,2 %) a dívkami (4,0 %). Postižené děti jsou přijímány 
v 

více do běžných základních škol než do speciálních ZS, zvláštních škol 

a pomocných škol. Z celkového počtu 3,4 tis. zapsaných postižených dětí jich bylo do 

speciálních škol zapsáno 1,0 tis. (30,5 %), do běžných tříd bude individuálně 

integrováno 2,2 tis. (63,7 %), jednalo se především o děti s vadami řeči, děti s více 

vadami a děti s vývojovými poruchami učení, a do speciálních tříd běžných základních 

škol cca 200 dětí (5,8 %), nejčastěji se jednalo o děti s vadami řeči. Mezi pohlavími 

v tomto ohledu nejsou prakticky žádné rozdíly. 

Z šetření vyplývá, že v době zápisu získalo nejvíce žáků odklad povinné 

docházky v Praze (16,6 %, v případě těch, kteří byli u zápisu poprvé, dokonce 19,3 %). 

U dalšího 1 % žáků zde dosud nebylo o odkladu rozhodnuto. Ostatní kraje se 

pohybují v procentech odkladů povinné školní docházky v době zápisu v rozmezí 

11,0 - 13,6 % (v případě dětí, které byly u zápisu poprvé, v rozmezí 11,9 - 15,8 %) 

s výjimkou kraje Vysočina, kde odklady povinné školní docházky nedosahují deseti 

procent. Poměrně vysoké jsou však v některých krajích podíly dětí, u kterých nebylo 

dosud o odkladu povinné školní docházky rozhodnuto (od 1 - 2 % v Praze 

a Středočeském kraji až po 6 % v krajích Jihočeském a Plzeňském). 



PŘÍLOHA Č. 6: 

Příklady her a cvičení podněcujících rozvoj smyslového vnímání, paměti a pozornosti, 

řeči, myšlení: 

Náměty na rozvoj zrakové percepce: (Žáčková, H., Jucovičová, D., 1998) 

1. Vyhledávání určitých předmětů v místnosti (podle barvy, velikosti,...) 

2. Vyhledáváni ukrytého předmětu, Vyhledávání a rozlišování předmětů podle 

velikosti, barvy,... 

3. Skládání stavebnic podle vzoru, skládání rozstříhaných obrázků, pexeso, škrtání 

rozdílných prvků na obrázku, hledání rozdílů na obrázku, rozlišování zrcadlových 

tvarů. 

4. Hledání cesty bludištěm, spojování teček dle předlohy, nedokreslené obrázky. 

5. Hra „co se změnilo?" Dítě si dobře prohlídne místnost, pak jde za dveře, po návratu 

ostatní děti něco změní a dítě to musí najít. Kimova hra, ostrůvková baba - hra na 

honěnou, hráči se mohou pohybovat pouze po novinách rozložených na zemi. 

Náměty na rozvoj prostorové a pravolevé orientace: 

1. Cvičíme pojmy, nahoře, dole, uprostřed, vpředu, vzadu, vpravo, vlevo. 

Náměty na rozvoj zrakové percepce: 

1. Rozeznávání zvuků (stříhání, trhání papíru,... ), hlasů, rytmická cvičení -

napodobení rytmu. 

2. Vyhledávání tikajícího budíku, cvičení rozlišování hlásek na začátku, konci, 

uprostřed slova, rozeznávání slabik. 

3. Hra: Pepíčku, pípni, slepá bába, na zvířátka - děti dostanou obrázky zvířat na povel 

vydávají zvuky zvířete a snaží se najít dítě, které je stejné zvíře jako oni. 

4. Hra: hláska S nás probouzí - děti spí a když uslyší slovo, ve kterém je hláska 

s probudí se a vyskočí. Hra děti kdo tu je? - kdo tu je , kdo se od D jmenuje? Tichá 

pošta. 



Námety na rozvoj paměti a pozornosti: 

1. Co s změnilo (v místnosti, na člověku, obrázku).Co chybí? Kimova hra, rovnání 3 -

10 hraček podle velikosti hračky přikryjeme a dítě se snaží vyjmenovat hračky, jak 

šly po sobě. 

2. Čtení pohádky - reakce na určité slovo, př. Honza. Opakování slov, krátkých vět, 

říkanek, hledání chyby - při čtení známé pohádky uděláme záměrně chybu, dítě 

hledá, kde jsme udělali chybu. 

3. Hry: Cukr, káva, limonáda, Kuba řekl, Všechno lítá, co peří má, Přihořívá. Chyť 

smeták - děti sedí v kruhu, jedno dítě stojí uprostřed a drží smeták, v okamžiku, kdy 

pouští smeták, řekne jméno dítěte, které jej musí chytit. Na kámen, děti se pohybují 

po místnosti, učitel zavolá kámen a všichni děti zkamení. 

4. Hra na paměť: Přijela tetička z Číny. 

Náměty na rozvoj myšlení a řeči: 

1. Třídění předmětů podle určitých znaků, cvičení zobecnění (švestky, jablka jsou 

ovoce), nacházení protikladů, rozeznávání, co je správné, a co ne (auto jede rychleji 

než kolo), rozeznávání, co k sobě patří, a co ne (tulipán, růže, fialka, auto). 

2. Vymýšlení slov do rýmu, dovyprávění příběhu 

3. Hry: Pan čáp ztratil čepičku, Všechno lítá, co peří má. Co je to? (má čtyři nohy, 

ocas, chytá myši), Myslím slovo, které začíná na písmeno např. K (otázky ano, ne). 

Náměty na rozvoj matematických představ: 

1. Cvičíme pojmy: malý - velký, menší -větší, nejmenší - největší, dlouhý - krátký, 

atd. 

2. Množství: více - méně - stejně. 

3. Vyjmenování číselné řady včetnč orientace v této řadě (první, druhý, poslední). 

4. Hry: Člověče nezlob se, Zatleskej tolikrát jako já, Kuba řekl. 

Náměty na rozvoj řeči: 

1. Cvičení napodobování zvuků, dětské říkanky a rytmizace, vytleskávání rytmu, 

artikulační cvičení - jazykolamy. 



2. Hry: Řekni to jinak (malý dům je ...), K čemu co slouží?, Dokonči příběh, co jsem 

udělal? (předvedeme dítěti několik pohybů, dítě má popsat, co jsme udělali), 

Vytváření metafor (je hořký jako ...), Co se ti na mě líbí a nelíbí. 

HRUBÁ MOTORIKA (Zelinková, O., 2001) 

Náměty pro rozvoj hrubé motoriky: 

1. Lezení při kterém dítě střídá ruce a nohy v protilehlých stranách (jsou aktivovány 

obě mozkové polokoule a vzájemně spolupracují) 

2. Chůze - po čáře, po elipse, mezi předměty, na zvýšené ploše, vpřed i vzad, v daném 

rytmu, se zpěvem, s rytmickým doprovodem, s tleskáním 

3. Stoj spatný se zavřenýma a otevřenýma očima, na pravé a levé noze se zavřenýma 

a otevřenýma očima 

4. Skoky - poskoky na místě, na jedné noze, skok do dálky, přeskoky přes překážku 

5. Míčové hry - kutálení, chytání kutálejícího se míče, chytání míče kutálejícího se po 

šikmé ploše, házení a chytání míčů různé velikosti, chytání míče s tlesknutím, po 

odrazu od zdi od země 

6. Rovnovážná cvičení - stoj střídavě na pravé a levé noze, chůze po zvýšené úzké 

ploše, jízda na koloběžce, kole, bruslích, cvičení na gymbalech 

Sledujeme kvalitu, plynulost, koordinaci pohybů, správné držení těla a orientaci 

v prostoru. 

JEMNÁ MOTORIKA 

1. Stavba z kostek, navlékání korálků, cvrnkání kuliček, stříhání, vytrhávání, zapínání 

knoflíků, zavazování tkaniček, modelování, hra Mikádo. 

Náměty pro rozvoj mikromotoriky očních pohybů: 

1. Jmenování předmětů zleva doprava 

2. Kreslení vlnovek, čar 



PŘÍLOHA Č. 7: 

v 

Záznamový arch k posouzení školní připravenosti dítěte (pro učitelky MS): 

Pedagogicko-psychologická poradna, Králův Dvůr - Počáply, Plzeňská 90, PSČ 267 01 

Jméno, příjemní: 

Bydliště: 

Dítě je již v evidenci: PPP, neurologie, psychologie, foniatrie, logopedie, jiné 

Jméno pediatra: 

Jakou řečí se doma hovoří: 

ZŠ, která přichází v úvahu pro nástup do 1. třídy: 

Úroveň rozumové zralosti: 

1) slovní obratnost, slovní zásoba, artikulace, případné nápaditosti v řečovém 

projevu (zadrhávání,...): 

2) přednes básně, písně: 

3) dyslálie: r-ř, s-c-z, š-č-ž, 1-k, měkčení-jiné: 

4) znalosti barev: základní doplňkové některé barvy zaměňuje 

5) početní představy: a) řadu po sobě jdoucích čísel zvládá do: 

b) manipulaci s předměty zvládá do: 

c) dokáže napsat a pojmenovat některé číslice 

6) znalost některých písmen: a) ANO b) NE c) Začíná číst 

7) prostorová orientace: a) ANO b) NE PLO: a) ANO b) NE 

Úroveň grafomotorických dovedností a kresebného projevu: 

1) dominantní ruka: Pravá Levá 

2) úchop kreslících potřeb: Správný Nesprávný 

3) úroveň kresby: Velmi dobrá Průměrná Podprůměrná 

4) schopnost nápodoby tvaru: 

Pohybové dovednosti dítěte: nápodoba cviku, koordinace pohybů při chůzi, běhu, 

skákání, jízda na kole, plavání 



Úroveň sociální a citové zralosti dítěte: 

1) chování dítěte po odchodu rodičů 

2) úroveň zapojení do zaměstnání, soustředění, pozornost 

3) další důležité aspekty - přizpůsobivost, ochota a dovednost reagovat na pokyn 

učitelky, odezva na pochvalu, výtku 

4) postavení dítěte v kolektivu 

5) sebeobsluha, dodržování hygieny 

Rodinné prostředí: 
Poznámky k vývoji dítěte z výpovědi rodičů: 

Závěr: a) školsky připravené b) připravené s výhradami c) nepřipravené 

Vyplnila učitelka: 



PŘÍLOHA Č. 8: 

Dotazník pro pedagogickou diagnostiku: 

Rodinná anamnéza 
Jméno: 
Včk: 
Počet sourozenců: 
Národnost: 

Rodina: úplná / neúplná 

Psychický vývoj dítčte: 

Tčlesný vývoj 

Výška: 
Váha: 
Hrubá motorika 
chůze, běh, skoky: 
rovnovážný postoj: 
obratnost a koordinovanost pohybů: 
hod, chytání: 
kopaná: 
jezdí na kole, plave, lyžuje: 
chodí pozpátku, našlapuje na patu a špičku: 
kotrmelec: 
orientace v prostoru: 
pravo-levá orientace: 
polohy tčla a orientace v tělním schématu: 
rytmizace pohybů: 

Jemná motorika 
lateralita: 
kreslí rád: 
umí j i ž psát: 
držení tužky: 
umí používat nůžky: 
hra se stavebnicí, navlékání korálků (menší), vtrhávání z papíru 
zavázání tkaniček: 
sebeobsluha: 
grafomotorika: 

Percepční a kognitivní vývoj 
zrakové, sluchové, hmatové vnímání a rozlišování: třídění, srovnávání - co j e společné,co j e stejné, 
hledání rozdílů, rozeznávání hlásek ve slově, rytmus 

Myšlení 
závislé na znázornění : 
(obd. názorového myšlení nebo konkrétních logických operací - posouzení více faktorů najednou, 
logicky uvažuje, poznávání objektivnější není ovlivněno fantazií nebo přáním dítěte) 

analýza a syntéza (celek a části), srovnávání, třídění, hledání souvislostí, zobecňování: 
logické myšlení: která věta j e správná, pomeranč j e kyselejší než citrón nebo citrón j e kyselejší než 
pomeranč 
užívá řadové číslovky: 
umí počítat do kolika: 



pozná číslovky od 1 - 10 
chápe pojmy tma světlo brzy 
umí hodiny: 
umí psát i číst: 
chápe pojem polovina: 
kalendář, dny v týdnu: 
zná hodnotu peněz: 

Vývoj jazyka JI řeči 
slovní zásoba: 
řečová vada / mluví srozumitelně 
dokáže převyprávět příběh: 
pojmenovává barvy: 
dělá vtipy: 
tvorba delších vět: 

umí říct kde bydlí, kdy má narozeniny, jména rodičů, zaměstnání: 

Paměť 

záměrná, krátkodobá, dlouhodobá: 
naučení básničky nebo písničky: 
vybavení: 
Pozornost 

dlouhodobější soustředění 

Vůle 
ovládá své tužby, . . . 

Sociální vývoj 
je kamarádský: 
preferuje vztah s k učitelce, j ednomu dítěti: 
vůči ostatním dětem ochranitelský: 
potřebuje pocit j istoty a bezpečí, povzbuzení: 
chlubí se úspěchy: 
komunikace s učitelem: 
zapojení do vzdělávacího procesu: 
agresivní: 

Emoce 
Strach, uzavřenost, projevy lítostivosti, častá změna nálady: 

Schopno odloučit se od rodiny, zapojení do školní práce, plní úkoly podle pokynů učitele, spolupráce 

Kresba 

Oblíbené téma, obsah kresby, detaily: 
Kresba lidské postavy: 
Jak dlouho vydrží u kreslení, zájem: 
Jak vede čáry: 
Hra 
S čím si rád hraje: 
Nejoblíbenější hry: 



PŘÍLOHA Č. 9: 

Práce jednotlivých dětí 
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V každém r á m e č k u vybarv i takový poče t zvířátek, j aký udává 
čís l ice. 

I I I / ! 
\ ' v . - > 

6 
1 

S T l T 



KOLIK JICH NAPOČÍTÁŠ? 

S počít o j zví řátka v k a ž d č m r á m e č k u a výs l edné č ís lo zakroužku j . 

Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Potom Je nalep do mřížky podle diktátu, 
šipka pod mřížkou ukazuje srnör uspořádání. 

Diktát: První bude domeček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem bude měsíc. Za autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nalep sluníčko. 
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Pro chytré hlavy 

Promýšlel a kresli. V kaídém fódku I v každém sloupci musl být kaídý obrázek 

nakreslen pouze jednou 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á 
č í s l i c e . 

<áf. | | T^j 

Ne|dríve vystrihni vyznačené obrťizKy Polom ja nalop rjo mřížky podlo diktalu. 
Šipka pod mřížkou ukazuje stnér uspořádaní. 

Oiktŕiľ První bude domeček. Poslední buda bnlonek. Hrted za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem bude m ě « . Zo autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nalep sluníčko 
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KOLIK JICH NAPOČÍTAŠ? 

S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 

Pro chytré hlavy 

přemýšlej n kresli. V každém řádku i v každém sloupci musi být každý obrázek 

nakreslen pouzo jednou 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á ' 
č í s l i c e . 
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KOLIK J ICH NAPOČÍTAŠ? n , 

S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 
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Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Putom |e nalep do mřížky pudle diktátu. 
Šipka pod mřížkou ukazuje smér uspořádání. 

Diktát1 První bude domeček. Poslední budo balónek. Hneo za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem bude mé sic Za autem budo medvídek. Na zbývající 
misto nalop sluníčko. 

Pro chytré hlavy 

Přemýšlej a kresli. V každém řádku i v každém sloupci musí byl každý obrázek 
nakreslen pouze Jednou. 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V K a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á ' 
č í s l i c e . 
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KOLIK J ICH NAPOČÍTAŠ? 

S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 

SKJ 

No|dřivo vystřihni vyznačené obrázky. Potom jo nalep do mřížky potilo diktátu, 
šipka pod mřížkou ukazujo smör uopořádúnf. 

Diktát: První bude domeček. Poslední bude balónek. Hnod za domečkem bude 
auto. Hn»d před balónkem bude môslc. Za autom bude medvídek. Na zbývající 
místo nalep sluníčko. 

Pro chytré hlavy 

Přemýšlel a kresli. V každém řádku i v každém sloupci musi být každý obrázok 
nakreslen pouze jednou 
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S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á 
č í s l i c e . 
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Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Potom je nalop do mřížky podle diktátu, 
šipka pod mřížkou ukazuje smčr uspořádáni. 

Diktát: První bude domeček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem budo 
auto. Hned před balónkem bude môsic. Za autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nalop sluníčko. 

Pro chytré hlavy 

Promýšlej a kresli. V každém řádku i v každém sloupci musí být každý obrázek 

nakreslen pouze |ednou. 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á ' 
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Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Potom je nalep do mřížky podle diktátu. 
Šipka pod mřížkou ukazuje smér uspořádání. 

Diktát: První budo domoček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem bude měsíc. Za autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nalep sluníčko 
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KOLIK J ICH NAPOČÍTÁŠ? 

S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 

Pro chytré hlavy 

Přemýšlej a kre3ll. V každém řádku i v každém sloupci musí být každý obrázok 

nakreslen pouze jednou. 

I I 
i 
i 
| 

i 

Ä 
S 

— 

i t> \ 

ß k 
ESI 
£ 0 

I 
I 

\{ 
* 

y f i ) • > ľ 
/ 

^ y v j 

w 
\ 

I 

I V 
® 0 

íř C 2 
i y 







UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á 
č í s l i c e . 
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Nejdřív« vystřihni vyznačené obrázky. Polom je nalep do mřížky podlo diktátu. 
Šipka pod mřížkou ukazuje sinér uspořádání. 

Diktát: První budo domeček. Poslední budo balónek. Hned za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem budo měsíc. Za autem budo medvídek Na zbývající 
místo nalep sluníčko. 

Pro chytré hlavy 

Přemýšlej a kresli. V každém řádku i v každém sloupci musí být každý obrázek 
nakreslen pouze jednou. 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u v y b a r v i t a k o v ý p o č e t z v í ř á t e k , j a k ý u d á v á 
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KOLIK JICH NAPOČÍTAŠ? 

S p o č í t e j z v í ř á t k a v k a ž d é m r á m e č k u a v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 

Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Potom jo nalep do mřížky podle diktátu. 
Šipka pod mřížkou ukazuje srnftr uspořádání. 

Diktát: První bude domeček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem bude 
aulo Hned před balónkem bude másle, ľ a autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nulep sluníčko 

Pro chytré hlavy 

PřemýSlej a kresli. V každém řádku I v každém sloupci musí být každý obrázek 

nakreslen pouze jednou 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 
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Nejdřív* vystřihni vyznačené obrázky. Potom je nalep do mřížky podle diktátu, 
šipka pod mřížkou ukazuje s mór uspořádání. 
Diktát: První bude domeček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem bude měsíc. Za autem bude medvídek. Na zbývající 
místo nalep sluníčko. 

KOLIK JICH NAPOČÍTAŠ? 

S p o č í t e j z v í ř á t k u v k a ž d é m r á m e č k u d v ý s l e d n é č í s l o z a k r o u ž k u j . 
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Pro chytré hlavy 

Pf«mýäle| a krmil. V kaídím řádku i v kaJdAm stoupa musl hýl každý obrrtjsk 
nakreslen pouze (ednou. 
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UMIS DOBRE POČÍTAT? 

V k a ž d é m r á m e č k u vybarv i l akový počet zv í řá tek, j a k ý u d á v á 
číslice. 

KOLIK JICH NAPOČÍTÁŠ? 

Spočí te j zví řátka v k a ž d é m r á m e č k u a výs l edné č ís lo zakroužku j . 
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Nejdříve vystřihni vyznačené obrázky. Polom je nalep do mřížky podle diktátu, 
šipko pod mřížkou ukazujo smír uspořádáni. 

Diktát: První budo domeček. Poslední bude balónek. Hned za domečkem bude 
auto. Hned před balónkem budo měsíc. Za autem budo modvldok. Na 2býva|íci 
místo nalep sluníčko. 

Pro chytré hlavy 

Přemýšlel a kresli. V každém řádku I v každém sloupci musí být každý obrázek 
nakreslen pouze jednou. 



PŘÍLOHA Č. 10: 

Matematické představy 



Jméno: Anička 
Věk: 6 let (srpen 1998) 

OTAZKA 

1. Kolik ti je let? 

OTÁZKA S p l n ě n í ú k o l u 

ANO 

P O Z N Á M K A 

Odpověděla je mi 6 let 

2. Ukaž mi to na prstech? 

3. Umíš to ukázat jinak? 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat jinak 
než já. 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. 

8. Tleskni tolikrát jako j á 

9. Víš kolikrát to bylo. 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

Ukázala 6 prstů (5 na jedné 
ruce a palec na druhé ruce). 

Řekla, že neví. 

Řekla že to šest není, ale 
potom si to spočítala a zjistila, 
že je to také šest. 

Ukázala 4 prsty na jedné ruce 
a 2 prsty na druhé ruce. 

Nejprve si spočítala věci na 
stole (ukazovala si) a potom 
brala po jednom kusu 
z krabice. Nakonec si to ještě 
jednou spočítala. 

Přidala 4 kusy. 

Ano bez problémů. 

Nevěděla. Tleskla jsem znova 
a už věděla. 

lO.Mám tu na stole 5 předmětů 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře 
počítat? 

ANO 

ANO 

Ubrala 1. Když jsem se 
zeptala jestli to jde i jinak 
přidala 1. 

Anička vypracovala pracovní 
list bez chyby a i pečlivě 
vybarvila. 

12.Pracovní list: Kolik jich ANO Anička měla tento pracovní 
napočítáš? list během _ chvilky 

vypracovaný. Úplně bez 
problému. 



Jméno: David 
Věk: 7 let (duben 1998) 

O T Á Z K A S p l n ě n í ú k o l u 

1. Kolik ti je let? ANO 

2. Ukaž mi to na prstech? ANO 

3. Umíš to ukázat jinak? ANO 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš ANO 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat 6 jinak než ANO 
já. 

6. Vytáhni z krabice stejný ANO 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. ANO 

8. Tleskni tolikrát jako já. ANO 

9. Víš kolikrát to bylo. NE 

lO.Mám tu na stole 5 předmětů ANO 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře ANO 
počítat? 

P O Z N Á M K A 

Odpověděl 7 let. 

Ukázal 7 prstů (5 na jedné 
ruce a palec a ukazovák na 
druhé ruce). 

Ukázal to samé jen vyměnil 
ruce. 

Nejprve si to přepočítal a pak 
řekl, že to není sedm, ale šest. 

Ukázal 4 prsty na jedné ruce a 
2 prsty na druhé ruce. 

Postupně vytahoval předměty 
z krabice a přitom si potichu 
počítal. 

Přidal minimálně jednou tolik. 

Bez problémů. 

Zatleskal rytmus znovu a 
přitom si to spočítal špatně. 

Ubral 1, když jsem se ho 
zeptala jestli to jde i jinak 
ubral 2, 3 a 4. 

David vybarvil v každém 
rámečku stejný počet zvířátek 
jako udávala číslice vedle. 

12.Pracovní list: Kolik jich 
napočítáš? 

ANO David si na všechny zvířátka 
napsal číslice, aby se náhodou 
při počítání nespletl. 



Jméno: Dominik 
Věk: 6 let (červenec 1998) 

O T Á Z K A S p l n ě n í ú k o l u 

1. Kolik ti je let? ANO 

2. Ukaž mi to na prstech? ANO 

3. Umíš to ukázat jinak? NE 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš ANO 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat jinak ANO 
nežjá. 

6. Vytáhni z krabice stejný ANO 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc nežjá . 

8. Tleskni tolikrát jako já. 

9. Víš kolikrát to bylo. 

ANO 

NE 

NE 

10.Mám tu na stole 5 předmětů ANO 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře ANO 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich ANO 
napočítáš? 

P O Z N Á M K A 

Odpověděl 6 a půl. 

Ukázal 6 prstů a půlku palce. 

Nevěděl. 

Řekl je to šest, ale pro jistotu 
si to přepočítal. 

Ukázal 2 prsty na jedné ruce a 
4 prsty na druhé ruce. 

Opatrně vytahoval předměty 
z krabice po jednom a přitom 
si potichu počítal.. 

Přidal 2,3,4,5 kusů. 

Úplně rozdílně. 

Nevěděl. 

Ubral 1. 

V pořádku, hezky a pečlivě 
vybarvené, pracoval poměrně 
dlouho a přemýšlel jakou 
barvou má zvířátka vybarvit. 

Vše si důkladně přepočítal. 



Jméno: Honza 
Věk: 6 let (srpen 1998) 

OTÁZKA Splnění úkolu 

1. Kolik ti je let? ANO 

2. Ukaž mi to na prstech? ANO 

3. Umíš to ukázat jinak? NE 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš ANO 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat jinak ANO 
než já. 

6. Vytáhni z krabice stejný ANO 
počet věcí jako j í (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. ANO 

8. Tleskni tolikrát jako já. ANO 

9. Víš kolikrát to bylo. NE 

10.Mám tu na stole 5 předmětů ANO 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře NE 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich NE 
napočítáš? 

POZNÁMKA 

Odpověděl bude mi 7 let o 
prázdninách. 

Ukázal 6 prstů (5 na jedné 
ruce a palec na druhé ruce). 

Nevěděl jak, pak to zkusil a 
ukázal to stejně. 

Řekl je to šest, ale pro jistotu 
si to přepočítal. 

Ukázal 3 prsty na jedné ruce a 
tři prsty na druhé ruce. (jiné 
nežjá). 

Vzal si hrst do ruky a potom 
pokládal na stůl. Potom si to 
počítáním překontroloval. 

Přidal 10 kusů. 

Nebyl si jistý. 

Zkusila jsem tlesknout znova 
a už věděl. 

Ubral 2, 3, 4, když jsem se ho 
zeptala jestli to jde i jinak 
nevěděl. 

Honza se především zaměřil 
na vybarvování zvířátek, 
pracovní list vybarvil velmi 
hezky, ale u prvního rámečku 
se spletl. 
Honza zprvu úkol nepochopil 
a šel se 3 x znovu zeptat co 
má dělat. Na pracovní list si 
napsal číslice, které zřejmě 
umí. Nakonec udělal chybu 
pouze v posledním rámečku. 



Jméno: Kryštof 
Věk: 7 let (leden 1998) 

OTÁZKA 

1. Kolik ti je let? 

2. Ukaž mi to na prstech? 

3. Umíš to ukázat jinak? 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš 
jestli je to správně. (4 prsty na 
jedné ruce a 2 prsty na druhé 
ruce) 

5. Ted' to zkus ukázat 7 jinak 
než prvně. 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. 

8. Tleskni tolikrát jako já. 

9. Víš kolikrát to bylo. 

lO.Mám tu na stole 5 předmětů 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich 
napočítáš? 

S p l n ě n í ú k o l u 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

ANO 

NE 

ANO 

NE 

ANO 

P O Z N A M K A 

Odpověděl je mi 7 let. 

Ukázal 7 prstů (5 na jedné 
ruce a palec a ukazovák na 
druhé ruce). 

Nevěděl jak, ale zkusil to a 
ukázal 6 (3 prsty na jedné ruce 
a 3 prsty na druhé ruce). 

Nejprve si to spočítal a pak 
řekl je to šest a ne sedm. 

Ukázal 4 prsty na jedné ruce a 
3 prsty na druhé ruce. 

Spočítal si pohledem 
předměty na stole a pak 
vytahoval po jednom stejný 
počet z krabice. 

Vytáhl o dva kusy víc než já. 

Chvilku přemýšlel. Tleskl 
tolikrát jako já jen to byl jiný 
rytmus. 

Zkusil to odhadnout, ale 
nepovedlo se mu to. 

Ubral 2, 3, 4. Když jsem se ho 
zeptala jestli to jde ještě jinak 
nevěděl. 

Kryštof vybarvil hezky 
všechny zvířátka, ale spletl se 
u čísla 5. (místo 5 ti zvířátek 
vybarvil 6) 

Kryštof bez problémů a rychle 
zakroužkoval počet zvířátek. 



Jméno: Lukáš 
Věk: 6 let (sípěn 1998) 

O T Á Z K A S p l n ě n í ú k o l u 

1. Kolik ti je let? ANO 

2. Ukaž mi to na prstech? ANO 

3. Umíš to ukázat jinak? ANO 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš ANO 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat jinak ANO 
nežjá. 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) ANO 

7. Vytáhni víc nežjá. ANO 

8. Tleskni tolikrát jako já. NE 

9. Víš kolikrát to bylo. ANO 

10.Mám tu na stole 5 předmětů ANO 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře ANO 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich ANO 
napočítáš? 

P O Z N Á M K A 

Odpověděl je mi 6 let, ale o 
prázdninách mu bude 7 let. 

Ukázal 6 prstů (5 na jedné 
ruce a palec na druhé ruce). 

Ukázal zrcadlově 5 prstů na 
pravé ruce a palec na levé ruce 
a dlaní k sobě. 

Řekl ano tak to jde také. 

Ukázal 2 prsty na jedné ruce a 
4 prsty na druhé ruce. 

Spočítal pohledem předměty 
na stole a pak vytáhl 5 kusů 
z krabice. 

Vytáhl o pět kusů víc nežjá. 

Hned začal tlaskat a tleskl 2 x 
víc nežjá. 

Zopakovala jsem tleskání a 
v spočítal si to. 

Ubral 1, 2, 3, 4. Když jsem se 
ho zeptala jestli to jde ještě 
jinak nevěděl. 

Lukáš vybarvil správný počet 
zvířátek v každém rámečku. 
Bylo vidět, že podobný úkol 
už někdy dělal. 

Lukáš s tímto pracovním 
listem neměl žádné problémy. 



Jméno: Marek 
Věk: 7 let (květen 1998) 

OTAZKA 

1. Kolik ti je let? 

OTÁZKA S p l n ě n í ú k o l u 

ANO 

P O Z N Á M K A 

Odpověděl 7 let. 

2. Ukaž mi to na prstech? 

3. Umíš to ukázat jinak? 

ANO 

NE 

Ukázal 7 prstů (5 na jedné 
ruce a palec a ukazovák na 
druhé ruce). 

Nevěděl jak. 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat 7 jinak. 

ANO 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. 

8. Tleskni tolikrát jako já. 

NE 

ANO 

ANO 

NE 

Řekl nevím, pak si spočítal 
prsty a řekl že jich je 6. 

Ukázal 3 prsty na jedné ruce a 
3 prsty na druhé ruce. Když 
jsem mu řekla ať si to spočítá 
přidal ještě jeden prst. 

Opatrně vytahoval předměty 
z krabice po jednom a přitom 
si potichu počítal. 

Přidal víc kusů. 

Jiný rytmus. 

9. Víš kolikrát to bylo. NE Nevěděl. 

lO.Mám tu na stole 5 předmětů 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

ANO Přidal další předměty. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich ANO 
napočítáš? 

ANO 

ANO 

Marek si chtěl vybarvit 
všechna zvířátka. Řekla jsem 
mu tedy ať přeškrtne počet, 
který udává číslice. 

Bez problémů. 



Jméno: Tereza 
Věk: 6 let (červenec 1998) 

OTAZKA 

1. Kolik ti je let? 

S p l n ě n í ú k o l u 

ANO 

ľ O Z N A M K A 

Odpověděla je mi 6 let 

2. Ukaž mi to na prstech? 

3. Umíš to ukázat jinak? 

ANO 

NE 

Ukázala 6 prstů (5 na jedné 
ruce a palec na druhé ruce). 

Zkusila, ale ukázala to stejně. 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat jinak 
nežjá. 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

ANO 

ANO 

ANO 

Chvíli přemýšlela a pak si 
spočítala prsty a řekla, že je to 
správně. 

Ukázala 3 prsty na jedné ruce 
a 3 prsty na druhé ruce (jiné 
nežjá). 

Nejprve měla 6 kusů, ale 
potom jeden odebrala. 

7. Vytáhni víc nežjá. 

8. Tleskni tolikrát jako j á 

ANO 

ANO 

Vytáhla o hodně víc nežjá. 

Úplně bez problému. 

9. Víš kolikrát to bylo. 

10.Mám tu na stole 5 předmětů 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11.Pracovní list: Umíš dobře 
počítat? 

ANO 

ANO 

NE 

Zatleskala si rytmus znova 
pomaleji a spočítala si kolikrát 

v tleskla. 

Přidala dalších 5 předmětů. 

Tereza se především 
soustředila na vybarvování, u 
posledního rámečku vybarvila 
místo 4 zvířátek 6. 

12.Pracovní list: Kolik jich 
napočítáš? 

ANO Bez problémů. 



Jméno: Tomáš 
Věk: 7 let (květen 1998) 

OTÁZKA 

1. Kolik ti je let? 

2. Ukaž mi to na prstech? 

3. Umíš to ukázat jinak? 

4. Ukážu ti to jinak a ty mi řekneš 
jestli je to správně. (3 prsty na 
jedné ruce a 3 prsty na druhé 
ruce) 

5. Teď to zkus ukázat 6 jinak než 
já. 

6. Vytáhni z krabice stejný 
počet věcí jako já. (5 kusů) 

7. Vytáhni víc než já. 

8. Tleskni tolikrát jako já. 

9. Víš kolikrát to bylo. 

10.Mám tu na stole 5 předmětů 
udělej to tak, aby jich nebylo 
5. 

11 .Pracovní list: Umíš dobře 
počítat? 

12.Pracovní list: Kolik jich ANO 
napočítáš? 

OTÁZKA S p l n ě n í ú k o l u P O Z N Á M K A 

ANO Odpověděl 7 let. 

ANO Ukázal 7 prstů (5 na jedné 
ruce a palec a ukazovák na 
druhé ruce). 

ANO Ukázal 4 prsty na jedné ruce a 
3 prsty na druhé ruce. 

ANO Ř ^ l ale pro jistotu si to 
přepočítal. 

ANO Ukázal 3 prsty na jedné ruce a 
3 prsty na druhé ruce (jiné než 
já)-

ANO Vzal si pár kusů do ruky a 
potom pokládal na stůl vedle 
těch co jsern tam položila já. 

ANO Přidal 5 kusů. 

ANO B e z problémů. 

ANO Věděl, ale chvíli přemýšlel. 

ANO Ubral 1, když jsem se ho 
zeptala jestli to jde i jinak 
ubral 2. 

NE Tomáš se především zaměřil 
na vybarvování zvířátek, 
pracovní list vybarvil velmi 
hezky, ale u čísla 5 a 4 se 
spletl. 

NE Tomáš udělal chybu pouze 
v posledním rámečku, kde 
zakroužkoval místo čísla 6 
číslo 7. 



PŘÍLOHA Č. 11: 

Fotografie z výzkumu 






