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ANOTACE 

Diplomová práce v teoretické části vymezuje historický a současný význam 

pojmů školní zralost, školní připravenost a klíčové kompetence. Stručně mapuje 

historický vývoj Školství na území naší republiky a zabývá se současnou 

legislativou, která se týká vstupu dítěte do základní školy. Dále popisuje zápis 

do první třídy a porovnává návaznost preprimárního a primárního školství 

v ČR a v některých dalších zemích. V praktické části zkoumá pohled laické i 

odborné veřejnosti na školní připravenost dětí v období přechodu školství 

k rámcovým vzdělávacím programům. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

dítě předškolního věku, dítě mladšího školního věku, školní zralost, školní 

připravenost, klíčové kompetence při vstupu do ZŠ, odklady školní docházky, 

mateřská škola, základní škola, rodina, adaptace dítěte, zápis do 1.třídy základní 

školy, pedagogicko-psychologická poradna, pedagogická diagnostika 

«1 
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ANNOTATION 

The historical and current explanations of the terms school maturity, school 

readiness and the key competences are specified in the theoretical part of the 

thesis. Then the historical development of the school system in the territory of 

our republic is concisely described. The thesis also deals with the contemporary 

legislation concerning the child's admission to the basic school. Furthermore, it 

is also aimed at registering the children for the first grade of the basic school 

and as well comparing continuity of pre-primary and primary education systems 

in the Czech Republic with some in other countries. The practical part of the 

thesis is focused on the view of the public and as well specialists on readiness 

of children for school in the period of transition to the framework educational 

programmes. 

THE KEY WORDS 

preschool child, elementary school-age child, school maturity, readiness for 

school, key competences, postponement of compulsory school attendance, the 

nursery school, the basic school, the family, child's adaptation, registration of 

children for the first grade of basic school, educational and psychological 

guidance centre, pedagogical diagnostics 
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RESUMÉ 

Diplomová práce je zaměřena na problematiku změn v životě dítěte v období 

přechodu z mateřské do základní školy. 

V teoretické části vychází ze současné odborné literatury, která se zabývá 

dítětem na počátku školní docházky. Popisuje historický vývoj pojmů školní 

zralost a školní připravenost a uvádí současné pojetí těchto pojmů. Věnuje se i 

klíčovým kompetencím. Dále stručně popisuje vývoj školství na území České 

republiky se zaměřením na počátek školní docházky a porovnává návaznost 

preprimárního a primárního školství v ČR a v některých vyspělých státech. 

Zabývá se i zápisem dětí do základní školy a současnou legislativou České 

republiky související se zahájením školní docházky. 

Cílem diplomové práce bylo prostřednictvím dotazníkového řízení a rozhovorů 

zjistit, jak je školní zralost a školní připravenost chápána v období probíhající 

transformace českého školství širokou i odbornou veřejností. 

V praktické části práce prezentuje data získaná na dvou školách od rodičů 

budoucích prvňáčků v dotazníkovém šetření a názory učitelek mateřské a 

základní školy získané při rozhovorech. Bylo zjištěno, že rodiče považují 

přípravu dětí na školu za důležitou, že si většina rodičů uvědomuje že se na 

přípravě dětí musí podílet, že rodiče mají poměrně dobré povědomí o tom, co 

má dítě před vstupem do školy zvládnout, a zajímají se o to, jakým způsobem 

probíhá výuka ve škole. Učitelky mateřské i základní školy se shodly, že dítě 

musí být na vstup do školy plánovitě připravováno, že míra školní připravenosti 

závisí na přístupu rodičů a že spolupráce mateřské a základní školy je nezbytná. 

Rámcový vzdělávací plán je podle všech učitelek rozhodně dobrou myšlenkou a 

znamená posun v českém školství. 
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ÚVOD 

J.A.Komenský: „Na dobrém počátku všechno záleží. " 

Nástup dítěte do ZŠ je jak pro dítě, tak pro jeho rodiče významným mezníkem 

v životě. Dítě - žák, se musí vyrovnat s celou řadou fyzických, psychických i 

sociálních změn. Rodiče by svým přístupem měli dítěti pomoci novou situaci 

zvládnout a aktivně se do procesu proměny dítěte v žáka zapojit. Zároveň se 

vstupem dítěte do školy se změní život celé rodiny. Nová situace klade nároky 

na všechny její členy a všichni mohou nějak pomoci, aby se dítě v nové roli 

cítilo dobře a do školy se těšilo, což kladně ovlivní jeho školní výsledky. 

Zralé dítě se ve věku kolem šesti let už nespokojuje jen s hrou, ale má potřebu 

dalšího rozvoje. Do školy se většinou těší a s novou rolí se vyrovnává bez 

obtíží. Nastoupí-li ale do školy dítě nezralé, nedokáže se vyrovnat se všemi 

nároky nové role a selhává. Jeho školní výsledky neodpovídají jeho 

schopnostem a často se stává, že dítě ke škole pocítí nechuť. Neúspěšný vstup 

do základní školy ho může negativně ovlivnit na celý zbytek jeho života. 

V současném pojetí preprimárního a primárního vzdělávání se objevuje nový 

trend - odklon od tzv. průměrování dětí, tj. vzdělávání každého dítěte a žáka 

podle jeho možností a schopností, a integrování dětí s handicapem bez toho, 

aby nadprůměrné a nadané děti tímto byly znevýhodněny. Mateřské a základní 

školy by v tomto duchu měly pracovat nejméně po třech základních liniích: 

práce s průměrnou většinou, práce s nadanými žáky a práce se žáky z různého 

kulturně-sociální prostředí, se zdravotním handicapem, tělesným handicapem, 

se specifickými poruchami učení a chování, se sníženým intelektem atd., a 

úzce spolupracovat s rodinou. 
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Jak do MŠ, tak do ZŠ přicházejí děti z různého sociálního prostředí. Obě 

instituce by měly potlačit negativní vlivy a zdůraznit úlohu rodiny při 

získávání žádoucích návyků a dovedností. Část veřejnosti vstup do školy 

chápe jako určité zbavení se zodpovědnosti za vzdělání dítěte, ale mateřská 

škola, základní škola a rodina by se v moderním pojetí vzdělávání měly stát 

partnery a vzájemně se ovlivňovat a doplňovat tak, aby dítěti na počátku školní 

docházky vyšly vstříc a jeho roli mu maximálně usnadnily. 

Současně s výše uvedenými potřebami moderního školství se v České 

republice objevuje rozpor. Potřeby žáků a učitelů kolidují s finanční situací 

státu a jednotlivých zařízení. S tím souvisí vysoké počty dětí ve třídách, počty 

integrovaných žáků, potřeba pedagogických asistentů a asistentů 

handicapovaných dětí, špatná dostupnost k pomůckám, knihám, k vybavení 

nábytkem a výpočetní technikou atd. Všechny tyto vlivy negativně ovlivňují a 

zpomalují probíhající transformaci českého školství. 

Ve školství pracuji od roku 1987 s dvěma přestávkami na mateřské dovolené. 

Do roku 1993 jsem pracovala v mateřské škole, od roku 1996 pracuji 

v základní škole. Mám tedy možnost pozorovat primární školství zevnitř. Ve 

své práci se chci zaměřit na to, jak přechod z mateřské do základní školy 

v současné době vnímají rodiče budoucích prvňáčků jako laická veřejnost a 

učitelky prvního stupně a mateřských škol jako odborná veřejnost a oba 

pohledy porovnat z hlediska očekávané připravenosti dětí v situaci přechodu 

českého školství k novým kurikulárním předpisům. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 VYMEZENÍ POJMŮ ŠKOLNÍ ZRALOST, ŠKOLNÍ 
PŘIPRAVENOST, KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

1.1.1 HISTORICKÝ VÝVOJ POJMŮ 

Otázkou školní zralosti se zabýval už J. A. Komenský ve Velké didaktice a 

v lnformatoriu školy mateřské, lnformatorium bylo praktickým návodem pro 

matky a chůvy, jak rozvíjet dítě před vstupem do školy. Obsahuje dvanáct 

kapitol, v nichž se Komenský zabývá všemi výchovnými složkami. 

Odůvodňuje potřebu výchovy už od narození, pěstovat by se měly mravy, 

ctnosti a vědomosti potřebné pro život, protože ty dítě nemůže získat samo od 

sebe. Za prvořadou považuje péči o tělo a zdraví. Současně mají rodiče dbát o 

citový vývoj dítěte, aby mohlo prožít mnoho radostí. Na začátek poznávacího 

procesu klade vědomosti získané smysly. Děti se mají učit básně, bajky a 

podobenství, čímž se rozvíjí rozum. Je potřeba dbát i o správnou výslovnost, 

dítě má napodobovat dokonalé vzory. Kromě smyslů je třeba cvičit i ruce, 

rodiče mají umožnit dítěti manipulaci s různými materiály. Komenský 

upozorňoval na význam dětské hry, ale nepřeceňoval ji, viděl důležitost 

pohybových aktivit a důraz kladl na citlivý přístup rodičů a okolí k dítěti. 

Počáteční koncepce školní zralosti vycházely především z podnětů vývojové 

psychologie, z představ o významném období vývojových změn kolem šestého 

roku věku dítěte. Školně zralé dítě prošlo fyziologicky podmíněnou vývojovou 

změnou, nezralé nikoliv. Koncepci posuzování školní zralosti našich 

průkopníků-psychologů ovlivňovala německá tradice založená Kernem. 
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Zavedení a rozšíření myšlenky zjišťování školní zralosti je u nás spojeno se 

jménem dětského psychologa J. Jiráska, který již v roce 1963 upravil Kernův 

test, který se stále v praxi používá pod názvem Orientační testy školní zralosti, 

ovšem s realističtější interpretací dětského výkonu. Inicioval také vznik 

vyrovnávacích tříd, které byly v českých školách zaváděny od roku 1964 pro 

děti, které měly mírné nedostatky ve školní zralosti. 

Uvedené pojetí je dnes již překonané jako jednostranné, nevystihující 

různorodost příčin školní neúspěšnosti na počátku školní docházky, které 

přeceňuje zrání a podceňuje učení. V koncepci našich průkopníků (Jirásek, 

Langmeier, Matějček) je kladen důraz na zrání, ale současně se berou v úvahu 

environmentální vlivy, zvláště výchovné působení rodiny a mateřské školy, 

které podporují a urychlují vývoj předpokladů potřebných pro úspěšný vstup 

do školy. Ačkoliv užívají termín školní zralost, vycházejí z komplexního pojetí 

psychického vývoje. 

V sedmdesátých letech se u pedagogů objevil nový trend v přístupu 

posuzování předpokladů dítěte pro vstup do školy. Preferuje se jednoznačně 

termín školní připravenost jako výstižnější než školní zralost. „Naši 

pedagogové nacházeli podporu v odborných publikacích především 

východoněmeckých autorů, zvláště Witzlacka (1968), který nepovažuje zralost 

za nutnou podmínku pro vstup do školy. Škola má dispozice dítěte soustavně 

rozvíjet a přizpůsobit učební podmínky aktuálním možnostem dítěte. "2 Pojem 

zralosti a připravenosti se pod vlivem pedagogů rozšířil o nový rozměr -

pedagogickou situaci, do které dítě vstupuje. Tento přístup byl a je 

propracován především v teoretické rovině. Do určité míry se v tomto pojetí 

2 Valentová,L Vstup dítěte do Skolv z hlediska školní připravenosti. In. Kolláriková, Z. Pupala.B. 
P ř e d š k o l n í a primární pedagogika. Praha: Portál 1999, s. 220. 

12 



podceňují fyziologické a genetické faktory a přeceňují se možnosti řízeného 

učení. 

1.1.2 SOUČASNÝ VÝZNAM POJMŮ 

Během 20. století se v literatuře objevuje několik pojmů, které definují 

vývojové předpoklady pro úspěšné zahájení školní docházky. Především je to 

školní zralost, kterou dnes chápeme jako „stav dítěte, který zahrnuje jeho 

tělesnou, psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout 

všechny požadavky školní výuky. U nás se zjišťuje orientačně při zápisu do 

1. třídy, v případě pochybností psychodiagnostickými metodami v pedagogicko-

psychologických poradnách. Na základě výsledků vyšetření nebo na žádost 

rodičů lze začátek školní docházky odložit, ve výjimečných případech uspíšit. 

Tento pojem během posledních osmi let prodělává značný vývoj. Nabývá 

přesnějšího významu. „ V pedagogicko psychologickém pojetí znamená stav 

dítěte projevující se v takové úrovni jeho organizmu, která mu umožňuje 

adaptaci na prostředí školy. "4 Toto pojetí vychází z teorií vývojové 

psychologie, které vysvětlují dozrávání dítěte v jeho centrální nervové 

soustavě, v mentálních schopnostech, vnímání, pozornosti a řečových a 

komunikativních dovednostech. V oblasti školské legislativy je tento pojem 

chápán jako „podmínka pro zahájení povinné školní docházky po dovršení 

šestého roku věku dítěte, kdy má být dítě tělesně i duševně přiměřeně 

vyspělé. "5 

„Školní zralostí se rozumí taková fyzická, psychická a sociální připravenost 

dítěte na školu, která mu umožní optimální zapojení do vyučovacího procesu 

bez nebezpečí ohrožení či poškození tělesného a duševního zdraví při školní 

3 Průcha,J. Walterová.E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995, s.225. 
4 Průcha, J. Waltcrová. E.. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003, s.243. 
5 Průcha, J. Waltcrová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003, s.243. 
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zátěži. "6 Školní zralost zahrnuje čtyři základní oblasti: zralost tělesnou, zralost 

rozumovou, zralost citovou a zralost sociální. Zralostí tělesnou chápeme toto: 

Dítě dosahuje výšky kolem 120 cm, váží okolo 20 kg, započala u něj výměna 

mléčného chrupu za trvalý. Eventuálně jako jeden z řady ukazatelů můžeme 

použít tzv. filipínskou míru: dítě si má pravou rukou přes hlavu dosáhnout na 

levý boltec. Tato míra má dokázat dostatečné prodloužení končetin jako jeden 

ze znaků tělesné proměny. Za zralost rozumovou považujeme diferencované, 

záměrné vnímání dítěte, schopnost soustředění, záměrné pozornosti, logického 

zapamatování, zájem o nové poznatky, schopnost chápat a užívat jednoduché 

symboly, rozvinutí hrubé i jemné motoriky ruky, koordinace činnosti ruky a 

oka. Zralost citovou dítě vykazuje, pokud je emocionálně stabilní, je schopné a 

potřebuje se emocionálně i fyzicky odpoutat od matky, je schopné vytvořit si 

vztah ke školní práci a pozitivně motivovaný vztah k vrstevníkům. Zralost 

sociální pozorujeme jako potřebu širších sociálních kontaktů dítěte za 

hranicemi rodiny, potřebu nové činnosti, schopnost přizpůsobit se nové životní 

situaci, autoritě učitele a školy, schopnost řešit jednodušší konflikty a 

především schopnost přijmout a plnit roli školáka a spolužáka. 

S pojmem dostatečná školní zralost se velmi často současně objevuje pojem 

školní úspěšnost, který na školní zralosti vlastně závisí. Nebylo by logické 

očekávat, že dítě nezralé bude ve škole úspěšné. „Je to velmi diskutovaný a 

stále nedostatečně objasněný pojem. Může znamenat zvládnutí nebo 

nezvládnutí požadavků kladených skupinou na jednotlivce, které se projevuje 

v pozitivním hodnocení žákova prospěchu, nebo produkt kooperací učitelů a 

žáků vedoucí k dosažení určitých vzdělávacích cílů. To znamená, že školní 

úspěšnost není jen dílem žáka, jeho schopností, píle, aj., ale také dílem učitele, 

6 Novotná, M. Kremličková,M. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN 1997, s. 25,26. 
8 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 1995, s. 223, 225. 
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resp. součinnosti obou aktérů. "8 V současné době klademe důraz také rodinu a 

sociokulturním prostředí, za kterého dítě vychází, protože i tyto dva faktory 

hrají nezastupitelnou úlohu při adaptaci dítěte na novou situaci. Školní 

úspěšnost dítěte je většinou rodičů chápána jako potvrzení zvládnutí jejich 

rodičovské role a také jako prostředek jejich začlenění do určité společenské 

úrovně. Některé rodiny naopak považují nižší úroveň vzdělání za obvyklý 

standard, míra školní úspěšnosti jejich dítěte pro ně není důležitá. 

Protikladem ke školní úspěšnosti je termín školní neúspěšnost. Znamená 

„1) v pojetí tradiční pedagogiky a také laické veřejnosti podprůměrné až 

nevyhovující výsledky při školním hodnocení - vzdělávacích výsledků žáků 

(„špatné známky ")9 . Děti často přejímají takové postoje a hodnoty, které 

prožívají v rodině. Rodiče před dítětem určitým způsobem školu prezentují. 

Dítě se může školy obávat, když mu bude prezentována jako zátěž nebo 

dokonce jako možný zdroj ohrožení, kterému není možné se vyhnout. 2) 

Z pedagogicko-psychologického a sociopedagogického hlediska je 

vysvětlována školní neúspěšnost šířeji, tj. jako selhávání dítěte či adolescenta 

v podmínkách školního/edukačního prostředí nejen špatným prospěchem, ale 

také vytvářením negativních psychických postojů emočních stavů ve vztahu 

k vlastnímu učení, k vzdělávání viibec, k učitelům aj. Charakteristickým 

symptomem školní neúspěšnosti bývá strach ze školy, který může vést až 

k ohrožení psychického zdraví dítěte (adolescenta). To vše bývá způsobováno 

jak faktory psychickými (učební obtíže některých žáků), tak sociálními 

(kulturní deprivace aj.). Školní neúspěšnost může ovlivňovat volbu vzdělávací 

dráhy jednotlivce a tím i jeho budoucí život. "9 Každé dítě, které vstupuje do 

školy, se ve větší či menší míře setká s nějakou neúspěšností. Záleží na tom, 

jak dítě o problému uvažuje, jak jej hodnotí a jaký způsob řešení situace zvolí. 

Velkou roli tu hraje rodina. Záleží na tom, jestli na dítě klade přiměřené 

9 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha Portál 2003, s.243. 
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požadavky, jak ho hodnotí a jak (a zda vůbec) mu pomáhá problém vyřešit. 

Hodnocení situace dítětem zahrnuje jak složku rozumovou, tak citovou. Čím je 

dítě mladší, respektive nevyzrálejší, tím víc převažují city. Dítě může situaci 

pochopit buď jako výzvu, a tak k řešení přistoupit, nebo může zvolit únik ze 

situace. V každém případě má situace vliv na sebehodnocení a sebepojetí 

dítěte. 

V některých publikacích je zmiňována pouze školní zralost, ale zpravidla se 

dotknou i školní nezralosti nebo neúspěšnosti: „Školní zralost je způsobilost 

dítěte absolvovat školní vyučování, která předpokládá určitý rozvoj jazyka a 

myšlenkových operací, schopnost aktivní pozornosti, soustředění. Předčasné 

zařazení dítěte do vyučování může mít za následek ztrátu sebedůvěry, 

neurotizaci a regresi. "10 

Některé publikace zmiňují i termín školní nezrálost, a to v té souvislosti, že 

pro ni je odkládána školní docházka asi 10% dětí.11 Srovnáme-li tento údaj 

z roku 1994 s letošním školním rokem, zjistíme, že počet dětí s odloženou 

školní docházkou cca 2,7krát stoupl.12 Uvádí se, že v tomto roce nastoupí do 

prvních tříd asi 21.900 sedmiletých dětí, což je přibližně 27% všech dětí, které 

přijdou do prvních tříd. Školní nezralost může mít různé příčiny. Jako 

nejčastější se uvádí opožděný vývoj, snížená inteligence a neurotismus. 

Významnou roli sehrává i nepodnětné rodinné prostředí. „M?z/ časté formy 

školní nezralosti patří fyziologický věk dítěte, funkční nezralost či retardovaný 

vývoj. "/J 

10 Hartl, P. P s y c h o l o g i c k ý slovník. Praha: vydavatelství J.Budka 1994, s. 242. 
11 Matčjčck, Z. Dytrych, Z. Děti, rodina a stres. Praha: nakladatelství Galčn 1994, s.94. 
12 MF Dnes Školy svádějí boj o prvňáčky. 20.1. 2005, s. 1. 
13 Kropáčková, J. Školní zralost a školní připravenost. In. Informatorium 3-8 č. 2, 2004, s.7. 
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Zatímco v sedmdesátých a osmdesátých letech se psychologové často setkávali 

s odporem rodičů vůči vyšetření školní zralosti jejich dětí i vůči odkladu, 

v posledních letech je situace opačná. „ Rodiče sami přicházejí s jasně 

artikulovaným požadavkem na odklad. Podobně učitelky mateřských i 

základních škol u některých skupin dětí odklad téměř automaticky navrhují 

(např. chlapci narození v prázdninových měsících). "14 

Pojem školní připravenost se v současnosti v některých případech v literatuře 

překrývá s pojmem školní zralost. „Školní připravenost je souhrn předpokladu 

dítěte pro úspěšné zvládání školního života a nároků vyučování. Školní 

připravenost je komplexní charakteristika, která zahrnuje jak úroveň 

biologického a psychického vývoje dítěte, tak dispozice vytvářené na základě 

učení a vlivem konkrétního sociálního prostředí. "l6 

Rozdíl mezi termíny školní zralost a školní připravenost můžeme 

charakterizovat takto: školní zralost je stupeň vývoje dítěte v souvislosti 

s biologickým zráním jeho organizmu. Zahrnuje emoční stabilitu, schopnost 

koncentrace pozornosti, odolnost proti zátěži, propojení jemné motoriky se 

zrakovou koordinací, schopnost sluchové analýzy a syntézy, myšlení na úrovni 

konkrétních logických operací a určitou úroveň sebekontroly spojenou 
v 

s chápáním povinností. Školní připravenost je úroveň psychické vyspělosti 

dítěte a zahrnuje poznatky a návyky získané v předškolním období. Můžeme 

sem zařadit pochopení hodnoty a smyslu školní práce, rozlišování sociálních 

rolí a s ním spojené chování, úroveň komunikace s okolím a přijetí běžných 

norem chování a hodnot. 

14 Merlin, V. Gillernová,I. Psychologie pro učitelky mateřské Školy. Praha: Portál 2003, s. 219. 
16 Průcha, J. Waltcrová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003, s.241. 
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1.1.3 KLÍČOVÉ KOMPETENCE 

S pojmem školní připravenost v současné době souvisí pojem klíčové 

kompetence budoucího školáka. V březnu 2000 přijala Rada Evropy tzv. 

Lisabonskou strategii pro období 2000 - 2010. Jejím prostřednictvím by se 

Evropská unie měla stát nejdynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá ze 

znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého růstu za využití více 

pracovních příležitostí. Proto byly klíčové kompetence definovány jako 

„přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, dovedností a postojů, 

které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro zapojení se 
/7 do společnosti a úspěšnou zaměstnanost. " 

„Kompetence žáka je termín snažící se postihnout, že cílem školního 

vzdělávání mladé generace není jen osvojení poznatků a dovedností, ale i 

vytváření způsobilostí přesahujících do mimoškolního prostředí. Ve Standardu 

základního vzdělávání jsou kompetence žáka vymezovány jakožto „způsobilost 

žáků demonstrovat kvalitu získaného vzdělání v poznávacích i praktických 

situacích." Ve vzdělávacím programu Základní škola jsou konkrétněji 

vymezovány základní druhy kompetencí jakožto „způsobilosti, které si žák 

trvale osvojí a je připraven je uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo 

školu. " Základním problémem u nás i v zahraničí zůstává v této oblasti to, jak 

uzpůsobit obsah a formy školního vzdělávání tak, aby požadované kompetence 
18 

žáci opravdu získávali. 

Jedním ze znaků pojetí vzdělávání v rámcových vzdělávacích programech je 

přechod od osvojování si velkého objemu encyklopedických znalostí k rozvoji 

životně důležitých praktických dovedností, vedoucích k úspěšnému začlenění 

17 Klíčové kompetence.[online], [ citováno 15.9.2005]. dostupné na 
<http://www.rvp.cz./clanek/185/181>. 
18 Průcha, J. Walterová, E. Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál 2003, s. 104. 
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jedince do rozvíjející se společnosti. Klíčové kompetence vedoucí ke ,.^zvládání 

školních požadavků můžeme rozdělit do dvou základních skupin: 1) 

kompetence, které jsou závislé na zrání (maturaci), 2) kompetence, na jejichž 

rozvoji se ve větší míře podílí učení a zkušenost. "19 Z hlediska školní zralosti 

nechápeme klíčové kompetence jen jako biologickou zralost organizmu, ale i 

jako určitou úroveň zralosti rozumové, citové a sociální, která je výsledkem 

součinnosti zralosti centrální nervové soustavy se stimulujícími faktory 

prostředí a výchovy. 

O konkrétních klíčových kompetencích mluví Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání . Stává se základem předškolních institucí a 

formuluje cíle a obsah vzdělávání v pěti oblastech (biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Pro každou oblast 

stanoví základní charakteristiku a její vzdělávací záměr, vzdělávací cíl, hlavní 

činnosti, které by předškolní školství mělo nabízet, a očekávané výsledky, 

které má dítě získat. Právě tyto výsledky nazývá kompetencemi. Termín 

kompetence přejímá ze zahraničních školských kurikulárních dokumentů. 

Snaží se jimi postihnout, „že cílem vzdělávání není jen osvojení poznatků a 

dovedností, ale i vytváření obecnějších poznávacích a činnostních způsobilostí; 

jde o soubory dovedností, poznatků, prožitků, zkušeností, hodnot a postojů, 

které přesahují školní prostředí, které si jedinec tr\>ale osvojí a které je 

připraven uplatňovat v dalším vzdělávání i v životě mimo školu. "21 

V průběhu vypracování tohoto programu došlo k řadě úprav. Některé se dotkly 

také klíčových kompetencí. Kapitoly Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, 

19 Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál 2000. s. 98. 
20 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdětávání[onlinc\ Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický 2005. [citováno 2005-10-16]. Dostupné na 
<http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=8>. 
21 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělá\>ání[online]. Praha: Výzkumný ústav ' 
pedagogický 2001. [citováno 2005-10-18]. Dostupné na <http://www.vuppraha.cz>. 
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Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět ve všech podkapitolách třetí 

verze22 obsahovaly části Co dítě na konci předškolního období zpravidla 

dokáže (očekávané kompetence). Zde RVP poměrně podrobně vyjmenovával, 

co má dítě na konci předškolního období zvládnout. Tyto podrobné výstupy 

jednotlivých kapitol RVP jsme mohli pro přehlednost a zjednodušení rozdělit 

do šesti oblastí: 1. jazykové a komunikační, 2. sociální a interpersonální, 3. 

hodnotové a postojové, 4. psychologické a fyzické, 5. motorické a manuální, 6. 

informační a poznávací . 

Vnejnovější verzi RVP PV24 jsou klíčové kompetence rozděleny do pěti 

skupin: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence činnostní a 

občanské. Obecně tento dokument stanoví, že klíčové kompetence se 

v současném vzdělávání staly cílovou kategorií. Jejich obsah vychází 

z požadavků společnosti, jaké kompetence přispívají jednak ke vzdělávání, 

jednak ke spokojenému a úspěšnému životu člověka jako občana. Jejich 

osvojování není omezeno předškolním vzděláváním, prolíná všemi stupni 

vzdělání a pokračuje v průběhu celého života. Dokument stanoví také 

rámcové cíle vzdělávání: rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, osvojení 

hodnot a získání osobnostních postojů. Dále stanoví dílčí výstupy v těchto 

oblastech: biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní a 

environmentální. K těmto oblastem pak stanoví dílčí cíle a vzdělávací cíle. 

Klíčové kompetence v RVP ZV promyšleně navazují a rozvíjí kompetence 

z RVP PV a zároveň se stávají východiskem pro koncepci rámcových 

programů pro střední vzdělávání. RVP ZV za klíčové považuje tyto 

22 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzděláváni[on\mc\; Pralia. Výzkumný ústav 
pedagogický 2004. [citováno 2005-10-16]. Dostupné na <http://www.vuppralia.cz>. 
23 Kropáčková, J. Problematika kompetenci budoucího č*o/áfaj[online], [citováno 2005-10-16] 
Dostupné na <http://www.ped.muni.cz/capvl l/sekcel.htm>. 
24 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání^online]. Praha: Výzkumný ústav 
pedagogický 2004. [citováno 2005-10-16]. Dostupné na 
<http://www.vuppralia.cz/index.php?op=sections&sid=8>. 
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kompetence: kompetence k učení, kompetence komunikativní, kompetence 

k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence občanské a 

kompetence pracovní. Těchto kompetencí by měl žák dosáhnout na konci 

základního vzdělávání. Je však nutné podotknout, že je to jakýsi ideální obraz, 

o který budou učitelé u žáků usilovat. Ne všichni žáci však vzhledem ke svým 

schopnostem a osobním dispozicím těchto kompetencí dosáhnou. 

Kromě klíčových kompetencí stanoví RVP ZV také vzdělávací oblasti: Jazyk a 

jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, Informační a komunikační 

technologie, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk 

a kultura, Člověk a zdraví a Člověk a svět práce. Jednotlivé oblasti jsou 

v úvodu vymezeny Charakteristikou vzdělávací oblasti. Ta udává vzdělávací 

obsah jednotlivých oborů. Na Charakteristiku navazuje Cílové zaměření 

vzdělávací oblasti, které udává, k čemu je žák prostřednictvím vzdělávacího 

obsahu veden, aby dosáhl klíčových kompetencí. Vzdělávací obsah oborů je 

tvořen očekávanými výstupy a učivem. V rámci prvního stupně je dále členěn 

na dvě období: 1. - 3. ročník a 4. - 5. ročník. Očekávané výstupy na konci 3. 

ročníku jsou orientační, očekávané výstupy na konci 5.ročníku jsou závazné. 

RVP ZV definuje Očekávané výstupy takto: „Očekávané výstupy mají 

činnostní povahu, jsou prakticky zaměřené, využitelně v běžném životě a 

ověřitelné. Vymezují předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo 

v praktických situacích a v běžném životě." Pro učivo stanoví : Je 

strukturováno do jednotlivých tematických okruhů(témat, činností) a je 

chápáno jako prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Pro svoji 

informativní a formativní funkci tvoří nezbytnou součást vzdělávacího obsahu. 
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Učivo vymezené RVP Z V je doporučené školám k distribuci a k dalšímu 

rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. "25 

RVP ZV umožňuje propojení vzdělávacího obsahu na úrovni témat, 

tématických okruhů nebo vzdělávacích oborů do jednoho předmětu nebo 

bloku, musí být však dodržena podmínka, že vyučujícím bude kvalifikovaný 

učitel. Záměrem je, aby učitelé mezi sebou spolupracovali tak, aby posilovali 

nadpředmětový přístup ke vzdělávání. 

1.2 HISTORICKÝ VÝVOJ ŠKOLSTVÍ NA NAŠEM ÚZEMÍ SE 
ZAMĚŘENÍM NA POČÁTEK POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Už ve středověku existovala na našem území řada církevních škol, ve kterých 

byla vyučovacím jazykem latina, o něco později také školy partikulární, které 

vznikly spojením cechovních a kupeckých škol. Jako další vznikly školy 

triviální a městské s výukou v mateřském jazyce. 

Během 17. a 18. století vznikaly základní školy, později rozšířené na obecné a 

výběrové. S postupujícím rozvojem průmyslu stoupala potřeba většího počtu 

kvalifikovaných sil, která si vyžádala změny v sociální struktuře a umožnila 

kariérní růst pro část dělníků, kterým bylo zpřístupněno vyšší vzdělání. 

„Mechanizmus sociální selekce byl zabudován přímo do vzdělávacího 
. r <Í26 systému. 

Ve druhé polovině 18. století došlo k reformám školství s cílem oslabení 

kompetencí církve prostřednictvím „osvícení" lidu. Školství bylo prohlášeno 

25 Rámco\ý vzdělávací program pro základní vzdělávání[online], Praha: Výzkumný ústav pedagogický 
2001. [citováno 2005-10-20]. Dostupné na <http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf>. 
26 Walterová, E.: Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido 2004, s. 50 - 77. 

22 

http://www.rvp.cz/soubor/rvpzv.pdf


za součást státní organizace. Reforma Marie Terezie zavedla vzdělávací 

povinnost pro děti šesti až dvanáctileté. Tato povinnost se postupně změnila 

v povinnou školní docházku. Vznikly tri druhy elementárních škol: školy 

triviální, hlavní a normální, z nichž pouze venkovské triviální školy byly české. 

Z hlavních a normálních škol bylo možné přejít na gymnázium. V roce 1781 

vydal Josef II. patent, kterým stanovil, že na každých devadesát až sto dětí má 

být zřízena jedna škola, čímž výrazně podpořil rozšíření sítě škol. 

Pod vlivem snah o poněmčení školy došlo zásluhou českých učitelů -

vlastenců k velkému rozvoji národního sebeuvědomění a vzdělanosti. Už 

koncem 18. století se v Čechách výrazně zvýšila gramotnost. 

Za Františka I. se v první třetině 19. století národní škola vrací pod dohled 

církve, dochází k redukci předmětů, zachováno je pouze trivium a náboženství. 

Snahy o zrovnoprávnění češtiny a němčiny byly až do roku 1848 neúspěšné. 

Reforma v roce 1848 zrovnoprávnila český a německý jazyk ve všech typech 

škol základních i středních. Bohužel jen na pět let, protože pak se národní 

školy dostaly znovu pod církevní dohled. 

V roce 1860 při revizi vnitřní politiky monarchie se školství dostává do 

kompetence zemského sněmu, který potvrdil rovnoprávnost češtiny a němčiny 

na všech národních i středních školách. Významným faktorem rozvoje 

vzdělanosti v českých zemích se staly průmyslový rozvoj a národní hnutí. 

Ústava z roku 1867 zaručovala svobodu ve vzdělání, národní rovnoprávnost ve 

školství a právo státu na řízení školství. Zákonem z roku 1868 bylo zrušeno 

právo církve na kontrolu a řízení Školy. Školský zákon z roku 1869 

předznamenal zásadní změny ve školství. Stanovil základní funkci školy, a to 
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vychovat řádné lidi, dát dětem vědomosti a návyky pro život a vyučovat 

v souladu s poznatky vědy. Rozšířil také obsah vzdělání a zavedl nové 

předměty. Vyučování probíhalo podle schválených osnov a učebnic. Byla 

uzákoněna povinná školní docházka, prodloužená v roce 1869 na osm let pro 

všechny děti od šesti let. Její plnění se přísně dodržovalo, odpovědnost za 

absence nesli rodiče. 

Základním typem české národní školy se stala obecná škola, z nižších reálek 

vznikly měšťanské školy. Byly tříleté a navazovaly na pátou třídu školy 

obecné, která ovšem byla osmiletá. Obsah vzdělání byl náročnější než na 

obecných školách. „Gasnerova reforma z roku 1869 završila vývoj modelu 

základní školy, což mělo zásadní význam pro rozvoj industriální společnosti 

přesahující rámec školští. Znamenala v zásadě přechod od vzdělávání na 

úrovni primárního stupně k nižšímu sekundárnímu jako povinnému.1,19 Stále 

nebyla zajištěna návaznost nižšího středního stupně a gymnázií. Existovaly zde 

současně tři odlišné proudy vzdělávání v rámci povinné školní docházky 

navazující na primární vzdělávání. Byly to vyšší ročníky obecné školy, tříleté 

měšťanské školy a osmiletá gymnázia nebo sedmileté reálné školy. 

Od konce šedesátých let až do roku 1918 podstatnou změnou v povinné školní 

docházce byla pouze novela školského zákona z roku 1883. Povolovala řadu 

výjimek a úlev pro venkovské děti. Využívalo jí mnoho obcí, které tak řešily 

nedostatek levné pracovní síly při sezónních pracích v zemědělství. 

Prohlubovaly se rozdíly ve vzdělání mezi venkovskými a městskými dětmi. 

Po první světové válce se české školství vyvíjelo v novém sociokulturním a 

politickém kontextu. Československo bylo mnohonárodnostním státem, 

projevily se velké rozdíly v gramotnosti jednotlivých národů. Přesto 
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Československo patřilo ve třicátých letech k ekonomicky a vzdělanostně 

nejvyspělejším státům v Evropě. 

V říjnu 1918 zákon O vytvoření československého státu ponechává v platnosti 

všechny říšské a zemské zákony týkající se školství. Postavem škol řeší Ústava 

Československé republiky z roku 1920 a Zákon o školské správě z roku 1920. 

V té době také ministerstvo školství vydává nařízení o povinné zkoušce 

způsobilosti pro výkon učitelského povolání. 

Nejvýznamnější byl tzv. Malý školský zákon z roku 1922, který vytýčil obecné 

cíle a úkoly škol včetně vymezení obsahu vzdělání. Také uzákonil povinnou 

osmiletou školní docházku bez výjimek. 

V meziválečném období dochází k velkému rozvoji pedagogického bádání, 

vznikají experimenty pro pozdější vytvoření jednotné všeobecně vzdělávací 

školy s možností dosáhnout vyšších stupňů vzdělám schopnými a 

perspektivními žáky. Cílem je zásadní školská reforma. Vznikají 

experimentální školy, vychází celá řada odborných publikací, ohnisko zájmu se 

soustředí na druhý stupeň. Od roku 1932 platí nové osnovy pro obecné školy, 

od roku 1933 pro měšťanské. Dochází k vyrovnávám rozdílů mezi nimi. 

V meziválečném období tedy byla vyřešena ve prospěch českého národa, došlo 

i k částečné demokratizaci školy na úrovni povinné školní docházky. 

Protektorát přinesl řadu represí a omezení pro české školy a zavedení povinné 

němčiny. Obsah vzdělání byl plně podřízen vládnoucí ideologii o podřazenosti 

méněcenného národa. 
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Po druhé světové válce byla školská soustava obnovena podle stavu v roce 

1938 a byly do ní poměrně rychle začleňovány změny. Manifestační sjezd 

českého učitelstva v červenci 1945 otevřel problém jednotného školství. Byly 

vydány Přechodné učební osnovy pro školy obecné, měšťanské, a střední na 

školní rok 1945 - 1946, které sjednocovaly učivo druhého stupně. Jednotnost 

vzdělání měla zaručit příležitost dosáhnout vyššího vzdělání pro všechny 

občany bez rozdílu, pouze na základě jejich osobních schopností. Než se ale 

podařilo realizovat zamýšlenou reformu, přišel rok 1948 a sním politický 

převrat, který ukončil odbornou diskuzi na demokratických principech. Další 

vývoj byl řízen převážně na základě nové ideologie. 

Ústava Československé lidově demokratické republiky z roku 1948 v oddíle 

Právo na vzdělání říká: „ Všichni občané mají právo na vzdělání. Stát pečuje o 

to, aby se každému dostalo vzdělání a výcviku podle jeho schopností a se 

zřetelem k potřebám celku. Školy jsou státní. Základní školní vzdělání je 

jednotné, povinné a bezplatné. Veškerá výchova a vyučování jsou též zřízeny 

tak, aby byly v souladu s lidově demokratickým zřízením. Vrchní vedení 

veškeré výchovy a všeho vyučování, jakož i dozor nad ním přísluší státu. "27 

Zákon o základní úpravě jednotného školství z roku 1949 stanovil jednotnost 

školství, rovné právo občanů na vzdělání, průchodnost školské soustavy od 

předškolního věku až k nejvyšším stupňům vzdělání. 

V roce 1953 byl přijat Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů. 

Redukuje úlohu mateřských škol na nepovinnou výchovnou péči, zdravotní a 

sociální ochranu. První rok povinné školní docházky je považován za 

přípravný, povinná školní docházka se zkracuje na osm let. Zřizují se zvláštní 

27 Waltcrová, E. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. Brno: Paido 2004, s.62. 
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školy. Školská soustava se upravuje podle sovětského vzoru, důraz se klade na 

přípravu pro praktická povolání. 

Tato situace vedla až k vydání nového školského zákona v roce 1960. Povinná 

školní docházka se znovu prodlužuje na devět let, realizuje ji základní 

devítiletá škola. Do školské soustavy se zařazují jesle a některé nové typy škol 

- školy s celodenní péčí, internátní školy, střední školy pro pracující, lidové 

školy umění, lidové školy jazyků, hudební a taneční školy. Zákon umožňuje, 

aby některé školy a výchovně vzdělávací zařízení zřizovaly kromě státu i 

hospodářské, rozpočtové a společenské organizace. 

Během šedesátých let se začíná zdůrazňovat individuální rozvoj žáků a dochází 

se také k tomu, že absolutní jednotnost do všech důsledků není možná. 

Zákon O opatřeních v soustavě základních a středních škol z roku 1978 měl 

vytvořit podmínky pro postupné zavádění středního a úplného středního 

vzdělání veškeré mládeže. Do školské soustavy se nově zařazuje osmiletá 

základní škola, přičemž první stupeň se zkracuje z pěti na čtyři roky. Základní 

škola nepředstavuje ukončené vzdělání, ale pouze předstupeň ke střednímu 

vzdělání. Povinná školní docházka je desetiletá, pro žáky zvláštních škol 

jedenáctiletá, pro žáky pomocných škol osmiletá. Součástí školské soustavy se 

podle dalšího dílčího zákona stávají školská zařízení, k nimž patří předškolní 

výchova, výchova mimo vyučování, systém dalšího vzdělávání učitelů a 

školských pracovníků a odborné služby školám. 

Zákon O soustavě základních a středních škol z roku 1984 opožděně reaguje na 

trendy ve vyspělých zemích. Soustavu škol podle něj tvoří základní škola, 

střední odborné učiliště, gymnázium, střední odborná škola a školy pro mládež 

vyžadující zvláštní péči. Výchova a vzdělání se uskutečňuje v jazyce českém 

27 



nebo slovenském, pro občany jiných národností se zabezpečuje právo na 

vzdělání v jejich jazyce. Povinná školní docházka je desetiletá. Na základních 

a středních školách se mohou vytvářet podmínky pro rozvíjení mimořádně 

nadaných a talentovaných žáků, mohou se zřizovat školy nebo třídy 

s rozšířenou výukou některých předmětů, mimořádně nadaný žák může ukončit 

základní školu dříve než za osm let, ředitel může povolit studium podle 

individuálního plánu. 

Po pádu totalitní moci Komunistické strany Československa v roce 1989 se 

otevřely možnosti k zásadní proměně celé společnosti včetně školství. 

Bezprostředním programovým záměrem se stal návrat ke stavu školství před 

druhou světovou válkou. Projevil se především personální výměnou řídících 

pracovníků na všech úrovních a přijetím legislativních opatření, kterými se 

školství přizpůsobilo nové právní a politické situaci. Nositeli změn se stali 

aktivisté listopadového studentského hnutí, rehabilitovaní učitelé, osobnosti 

disidentského hnutí a té části inteligence, která byla v předchozích desetiletích 

zatlačena do pozadí. 

O nezbytnosti změn nebylo ve společnosti pochyb, ovšem chyběly poznatky a 

zkušenosti z vyspělých zemí. Na české vzdělávací scéně se objevilo několik 

proudů názorů. Od poloviny devadesátých let se začal prosazovat názor, který 

za hlavní směr reformy považoval analýzu tendencí vzdělávacích soustav ve 

vyspělých demokratických zemích, kritické posouzení domácí situace a 

vypracování modelu školství odpovídajícího perspektivě začlenění České 

republiky do Evropské unie. Vyvrcholením tohoto období se stala Bílá kniha 

z roku 2001 a Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací 

soustavy z roku 2002, na které navázaly rámcové vzdělávací programy pro 

jednotlivé stupně školství. Zatím existují Rámcový vzdělávací program pro 
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předškolní vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. 

1.3 SOUČASNÁ LEGISLATIVA VSTUPU DO ZŠ 

Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku 

ČR, článku 33, má každý občan ČR právo na vzdělání. Školní docházka je 

povinná podle Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ze dne 24.září 2004. 

V praxi si rodiče budoucího školáka musí sami zjistit, kdy probíhá zápis do 

první třídy v té základní škole, do které by chtěli, aby jejich dítě chodilo. 

Zákon stanoví, že „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. "2S Stanoví také poměrně 

přesně období zápisu do první třídy základní školy: ,yZákonný zástupce je 

povinen přihlásit dítě k zápisu kpovinné školní docházce, a to v době od 

15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou 

školní docházku. " Základní školy většinou vypisují jeden až dva dny v období 

mezi patnáctým lednem a patnáctým únorem, kdy proběhne zápis. Z vážných 

důvodů (většinou zdravotních), lze zápis dítěte s ředitelem nebo ředitelkou 

28 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 24. září 
2004. §36,37 [online], [citováno 2005-10-20]. Dostupný na < 
http://www.msmt.cz/Filcs/Predpisyl/sbl90-04.pdf>. 
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školy domluvit v náhradním termínu, jen naprosto výjimečně nebo z vážných 

důvodů individuálně. 

V pedagogické praxi větší část dětí nastupuje do školy tak, jak zákon ukládá, tj. 

po dovršení šesti let věku. Menší část dětí, asi jedna čtvrtina ( viz. kap. 1.1.2, 

školní nezralost) nastupuje po ročním odkladu školní docházky. Jen výjimečně 

a většinou ze zdravotních důvodů nastupují děti po dvou letech odkladu školní 

docházky. Jen ojediněle využívají rodiče možnost předčasného nástupu dítěte 

do školy, tj. před dovršením šesti let věku. Před rokem 1989 bylo odkladů 

školní docházky podstatně méně, rodiče doporučení k odkladu chápali jako 

určitou nenormalitu dítěte a odkladu se bránili. Po roce 1989 a na přelomu 

století došlo k opačnému trendu, rodiče odklad školní docházky začali chápat 

jako prodloužení dětství, odložení povinností a sami o odklad žádali, často 

v neodůvodněných případech. Takové rodiče můžeme považovat za nezralé, 

nepřipravené akceptovat novou životní situaci. 

Za devět školních let, které učím v základní škole, jsem zažila pouze jeden 

případ nástupu do základní školy před dovršením šesti let věku. Šlo o děvče 

narozené v listopadu. Fyzicky bylo na úrovni sedmi až osmiletého dítěte, 

psychicky zralá, což potvrdilo vyšetření pedagogicko psychologické poradny. 

Dívka neměla žádné výukové potíže, dokonce v pátém ročníku úspěšně zvládla 

přijímací řízení na osmileté gymnázium. Dětí, jejichž rodiče žádají odklad 

školní docházky, do naší školy k zápisu chodí každý rok několik. Každý rok se 

také najde alespoň jedno dítě, kterému navrhnou odklad školní docházky 

učitelky na základě zápisu Tuto situaci zákon řeší takto: „Při zápisu do 

prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti 

odkladu povinné školní docházky. "28 
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Pokud se rodiče buď sami nebo na základě doporučení rozhodnou pro odklad 

školní docházky dítěte, musí o něj požádat ředitele příslušné základní školy. 

Zákon říká: „Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li 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. "28 Až do 

roku 2004 stačilo pro odklad doporučení PPP nebo pediatra nebo jednoho 

odborného lékaře. Podle nového školského zákona je nutné doložit žádost o 

odklad dvěma doporučeními, většinou jde o pedagogicko-psychologickou 

poradnu a odborného lékaře, eventuálně pediatra. Stále ale platí, že k odkladu 

školní docházky škola přistoupí na základě písemné žádosti rodičů. Ta se 

vlastně rovná v některých případech souhlasu rodičů. Stále se totiž ještě 

setkáváme, i když jen ojediněle, stím, že někteří rodiče odklad školní 

docházky považují za jakýsi handicap dítěte, na který nechtějí přistoupit. 

,,Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí 

zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní 

školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto 

vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. "28 

Může se stát, a v praxi ktomu ojediněle dochází, že dítě, které se před 

nástupem do školy jevilo jako připravené a zralé, má potíže a nezvládá 

adaptaci na školní prostředí nebo novou roli. V takových případech může být 

dítě vráceno do mateřské školy nebo do přípravné třídy a do školy nastoupit 

v dalším školním roce. K takovému řešení je nutné přistupovat co nejcitlivěji a 

je dobré postupovat na základě doporučení školského poradenského zařízení, 

aby se zabránilo negativnímu dopadu tohoto řešení na žáka. Může se stát, že se 

dítě bude cítit méněcenné, a tento pocit může ovlivnit celou jeho docházku do 
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školy. Zákon o této situaci hovoří takto: „ Pokud se u žáka v prvním roce 

plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní 

vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. " 2s 

Povinná školní docházka trvá devět školních let. V praxi mohou rodiče žáka, 

který chodil do školy už devět let, ale nedošel do devátého ročníku, požádat 

školu, aby mohl v základním vzdělávání pokračovat. Pokud škola žádosti 

vyhoví, jde o prodloužení docházky na jeden školní rok. Po jeho dokončení 

musí rodiče případně školu znovu požádat, aby se jejich dítě mohlo v základní 

škole vzdělávat dál, nejvýše však do sedmnáctého roku věku. „Školní docházka 

je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, 

v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. " 2s Záleží ovšem jen na vedení 

školy, zda žádosti vyhoví. Rodiče nemají žádný právní nárok, na jehož základě 

by mohli pokračování docházky dítěte do základní školy vymáhat. 

Některé další podrobnosti základního vzdělávání řeší Vyhláška o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ze 

dne 18.1.2005. Vstupu do základní školy se týká §46 Organizace základního 

vzdělávání. Mluví například konkrétněji o době a místě zápisu: „ místo a 

dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a 

to v souladu s §36 odst.4, a oznámí to způsobem v místě obvyklým. O přijetí 

k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v 

§36. " 29 

Tato vyhláška také hovoří o dalších možnostech předškolní přípravy na vstup 

do základní školy v §47 Přípravné třídy základní školy: „ Obec, svazek obcí 

nebo kraj mohou se souhlasem krajského úřadu zřizovat přípravně třídy 
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základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky, které jsou sociálně znevýhodněné a u kterých je předpoklad, že 

zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přípravnou třídu lze zřídit, 

pokud se v ní bude vzdělával nejméně 7 dětí.29 Ve škole, kde pracuji, a pokud 

vím, ani v blízkém okolí, přípravné třídy nefungují. Velmi se ale podle 

sdělovacích prostředků osvědčily v těch oblastech ČR, kde jsou silně 

zastoupeny komunity romských občanů nebo občanů jiných národností 

(Vietnamci, Ukrajinci atd.). „O zařazování žáků do přípravné třídy základní 

školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce dítěte a na základě 

písemného doporučení školského poradenského zařízení. Obsah vzdělávání 

v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího programu. " 29 Stejně jako 

školy vypracovávají roční plán vzdělávání pro jednotlivé ročníky, připravují 

také roční plán vzdělávání pro přípravnou třídu. V současnosti se nacházíme 

v období, kdy školy začínají tvořit svoje vlastní školní programy, kde mají 

možnost přizpůsobit obsah vzdělávání jednak svým konkrétním podmínkám a 

jednak konkrétnímu složení žáků v jednotlivých ročnících. Předpokládám, že 

této možnosti řada škol opravdu využije. 

1.4 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRIMÁRNÍ ŠKOLA 

V České republice zajišťují předškolní vzdělávání především mateřské školy. 

V současné době je kladen důraz na celoživotní učení, čímž došlo k odklonu od 

názoru, že vzdělávání dětí začíná až se vstupem do základní školy. Během 

druhé poloviny 20. století byla docházka do mateřské školy nepovinná, za 

dostatečné vzdělání učitelek v mateřských školách byla považována střední 

škola vzhledem ktomu, že mateřská škola pouze vychovávala, nikoli 

29 Vyhláška Č.48 o základním vzděláváni a některých náležitostech plněni povinné Školní docházky ze 
dne 19 1 2005 §46,4 [online], [citováno 2005-10-28]. Dostupné na 
<http://www msmt.cz/Files/PDFA^yhlaska_c_47_a_48_ukon_zakl.pdf>. 
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vzdělávala. V 70. a 80. letech se situace obrátila, cílem mateřských škol bylo 

připravit dítě na školu, a tomu byl podřízen program, režim i způsob práce na 

mateřských školách. Hlavní důraz se kladl na předání velkého množství 

informací ještě před vstupem do ZŠ zejména frontálně, bez ohledu na 

individuální zvláštnosti dětí. Učitelky pracovaly podle jednotného závazného 

programu. České mateřské školy v té době suplovaly jednak částečně základní 

školu a jednak rodinu. 

„Na konci 20.století se předškolní vzdělávání jako součást celoživotního 

vzdělávání stává jednou z priorit západoevropských zemí. I v České republice 

se pojetí předškolního vzdělávání mění, stává se východiskem transformace 

školství. Vpnmích letech po roce 1989 nastal odklon od pevně stanoveného 

režimu, ale i od programu výchovně vzdělávací práce, a tím také odklon od 

přípravy na školu jako hlavního úkolu mateřské školy. Inspirace byla hledána 

v zahraniční pedagogice, dalším krokem bylo mření vlastních programů.30 

Snaha o proměnu mateřské školy se dotkla i vnějších změn. Zanikaly závodní 

mateřské školy, s prodloužením mateřské dovolené zanikla většina jeslí, začaly 

vznikat církevní, nadační a soukromé mateřské školy. Snížily se počty dětí ve 

třídách, učitelkám byly zvýšeny úvazky. Spotřebou umístit do nějakých zařízení 

děti, které by patřily do jeslí, byla snížena věková hranice při přijímání dětí do 

mateřských škol. "n 

Se snahou o začlenění České republiky a dalších zemí do Evropské unie 

vyvstala potřeba zásadní přeměny koncepce školství. Vzdělání se stalo prioritou 

a byla potřeba vytvořit a v rámci EU sjednotit vzdělávací koncepci a vytvořit 

nové dokumenty, na jejichž základě bude vzdělávání realizováno. 

30 Kropáčková, J. Změny v pojetí předškolního vzdělávání. Predškolská výchova 2/2004. 
31 Kropáčková, J. M a j i MŠ připravovat děti „na školu "? [online]. Dostupné na 
<http://www.rodina.cz/clanek3736.htm>. 
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Na konci 90. let Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovalo tzv. 

Bílou knihu, Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. " Na jejím 

základě pak mohly začít vznikat Rámcové vzdělávací programy pro jednotlivé 

stupně školství. Mateřské školy v současnosti už pracují podle konkrétních 

školních vzdělávacích programů, vypracovaných na základě Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání. Jde o čtvrtou verzi tohoto dokumentu 

z roku 2005, první verze byla zveřejněna v roce 2001. Nad jednotlivými 

verzemi proběhla široká veřejná diskuze, jejíž myšlenky byly vždy odborně 

zpracovány a začleněny do nové verze. Základní školství se nachází v období 

diskuse nad Rámcovým programem pro základní vzdělávání a tvorby školních 

programů. 

Jak RVP PV, tak RVP ZV pracují s pojmem a obsahem klíčových kompetencí, 

které by měly zajistit takový rozvoj jedinců, aby se Evropa vyvíjela žádoucím 

směrem, tj. k prosperující ekonomice. Dá se předpokládat, že občané 

prosperujících států povedou kvalitnější život. 

Při tvorbě rámcových vzdělávacích programů byl kladen důraz na to, aby 

návaznost mezi předškolním a základním vzděláváním byla dostatečně 

metodicky i koncepčně ošetřena. „Samotný text RVP PV dostál některých 

úprav a zpřesnění, zejména proto, aby bylo dosaženo souladu v pojetí se všemi 

dalšími rámcovými programy (pro základní a gymnaziální vzdělávání) a 

plynulé návaznosti mezi jednotlivými etapami vzdělávání v duchu naplňování 

společných cílů - klíčových kompetencí. Důležité je, že celkové pojetí RVP PV 

ani východiska a pojetí předškolního vzdělávání se nemění, v platnosti 

zůstávají všechny hlavní zásady tvorby a realizace ŠVP PV i způsob práce 

32 Bílá kniha, Národní program roz\>oje vzdělávání v České republice. Pralia: MŠMT 2001 [online]. 
Dostupné na <dittp://www.skolam.cz/INKomensky/BKniha/BKniha.htm >. 
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pedagoga,"33 Koncepce všech materiálů je podobná, logicky na sebe navazuje. 

Vzdělávací cíle jsou definovány tak, aby bylo patrno, že jde o dvě na sebe 

navazující etapy téhož procesu. Výstupy předškolního vzdělávání a vstupy 

základního vzdělávání jsou v souladu. Metody a formy práce jsou si podobné 

při respektování specifik. 

Na začátku školní docházky je nezbytné poskytnout dítěti čas adaptovat se na 

nové prostředí a na novou sociální situaci. Učitel, respektive učitelka musí 

k dětem přistupovat individuálně s ohledem na pokrok konkrétního dítěte a 

podle toho volit metody a formy práce. Tím vlastně částečně vyrovnává 

možnosti dětí a poskytuje jim příležitost uspět. Aby učitelka toto splnila, měla 

by se seznámit s předpokládanou úrovní výstupů předškolního vzdělávání a 

pravidelně spolupracovat s učitelkami mateřských škol. 

Základní škola spojuje do jednoho celku dva stupně vzdělání, a to primární a 

sekundární. Vžité termíny jsou první a druhý stupeň základní školy. První 

stupeň zahrnuje pět ročníků, druhý stupeň čtyři ročníky. Základní škola tedy 

trvá devět let a je totožná s délkou povinné školní docházky. Po absolvování 

prvního stupně mohou žáci, kteří se o to ucházeli a uspěli v přijímacím řízení, 

pokračovat v plnění povinné školní docházky na osmiletém gymnáziu nebo na 

konzervatoři po pátém ročníku, nebo na šestiletém gymnáziu po sedmém 

ročníku základní školy. Děti se zdravotním postižením mohou být integrovány 

do běžných tříd nebo do speciálních a specializovaných tříd základních škol. 

Mohou také navštěvovat speciální školy. Dětem s mentálním postižením jsou 

určeny zvláštní nebo pomocné školy. 

33 Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělá\'acího programu mateřské školy. Praha: VUP Praha 

2005 [online], [citováno 2005-11-02]. Dostupné na <lUtp://www.rvp.cz/soubor/Manual_SVP.pdf >. 
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v 

Pro Českou republiku je typický velký počet malých obcí. Tomu také odpovídá 

velký počet škol. V místech, kde není dostatečný počet dětí pro zřízení plně 

organizovaných škol, můžou být zřízeny školy neúplně organizované, které 

nemají všechny ročníky. Zpravidla se zřizuje jen první stupeň. V případě zvláště 

malého počtu dětí v obci lze zřídit školu tzv. málotřídní, v nichž je v jedné třídě 

spojeno i několik ročníků., v krajním případě jednotřídky se všemi pěti ročníky. 

Základní školu lze také zřídit jako společnou instituci s mateřskou školou. 

Vzdělávací cíle základní školy jsou stanoveny ve Standardu základního 

vzdělávání. Jde o sedm oblastí, které se dál člení na vzdělávací obory. V nich 

pak stanovuje kmenové učivo. Standard základního vzdělávání je závaznou 

normou pro tvorbu vzdělávacích programů a kritériem pro hodnocení výsledků 

vzdělávací činnosti. Vzdělávací cíle jsou formulovány ve třech rovinách: rovina 

poznávací, rovina dovedností a kompetencí a rovina hodnot a postojů. Cíle 

vzdělávání jsou stanoveny v sedmi oblastech: jazyková, matematiky, 

přírodovědní, společenskovědní, estetickovýchovná, zdravého životního stylu a 

pracovních činností a technologií. 

V České republice v současné době existují tři programy pro základní 

vzdělávání schválené MŠMT ČR. Je to program Základní škola, Obecná škola a 

Národní škola. Všechny tři programy mají srovnatelné výstupy na konci prvního 

stupně, což umožňuje pokračovat na druhém stupni programem jiným. 

Nejrozšířenějším je program Základní škola. Vzdělávací metody volí učitelé 

podle své úvahy a na základě doporučení vzdělávacího programu. K výuce se 

běžně využívá moderní technika - televize, video, audio, výpočetní technika, 

internet. 

Programy Obecná škola a Národní škola tvoří jakýsi mezičlánek mezi klasickou 

základní školou a alternativními pedagogickými systémy. Pracují moderními 
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metodami, s částečně obsahově upravenými učebními osnovami, často využívají 

dramatickou výchovu, umožňují propojení některých předmětů do bloků. Jejich 

cílem je výuku humanizovat a individualizovat. 

Nezastupitelnou roli při přechodu k individualizaci výuky tvoří alternativní 

školství. V České republice jsou dostupné tyto alternativy: Waldorfská, 

Montessori, Daltonská, Začít spolu, Škola podporující zdraví, integrovaná 

tematická výuka a domácí vzdělávání. Kromě Začít spolu , integrované 

tematické výuky a domácího vzdělávání, které jsou jen pro 1.stupeň základní 

školy, jsou ostatní pro 1. i 2. stupeň základní školy. Všechny alternativy mají 

společný cíl, a to získat dítě pro vzdělávání, neudusit jeho přirozenou touhu po 

vědění a co nejvíce dítě do procesu zapojit. Učí je spolupracovat, komunikovat a 

diskutovat, vyhledávat informace a hlavně dávají individuální prostor tam, kde 

dítě projeví zájem. S přestupem na běžnou školu děti nemívají problém, protože 

umí samostatně pracovat s literaturou, vyhledané poznatky dávat do širších 

souvislostí a dále je využívat. Problém může nastat, pokud dítě přejde na běžnou 

školu před dokončením prvního stupně, protože znalosti a dovednosti jsou 

v alternativních školách získávány v jiném pořadí než v běžné škole. 

Výuka ve třídě s programem Začít spolu začíná rozhovorem na koberci, pak 

děti odchází do pracovních center. Během týdne musí vystřídat všechna centra 

práce. V každém centru plní děti úkoly samostatně nebo ve skupině, vlastním 

tempem a vlastním způsobem. Mají tu k dispozici knihy, pomůcky a další 

materiály podle zaměření centra. Učitel má čas na děti, které vyžadují větší 

pozornost. Práce v jednom centru trvá 45 - 90minut. Hotové práce si děti 

nejprve samy hodnotí, poté je hodnotí učitel. Děti si práce zakládají do svého 

portfolia. Pro práci v centrech bývá ve třídě ještě asistent, který se dětem věnuje 

stejně jako učitel. Po práci v centrech obvykle bývají zařazovány výchovy -

hudební, tělesná, výtvarná, dramatická apod. Této činnosti se účastní celá třída 
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najednou. Podle programu Začít spolu pracují i některé mateřské školy, na ně 

pak navazují školy základní, což umožňuje dítěti plynulejší přechod z mateřské 

do základní školy. 

Integrovaná tematická výchova probíhá ve věkově smíšených skupinách. 

V jedné třídě je po dvou až třech dětech z každého ročníku v rozsahu MŠ až 

pátý ročník ZŠ. Učivo všech předmětů se vztahuje k nějakému tematickému 

celku. Jedno celoroční téma se člení na měsíční podtémata, a ta se dál člení na 

týdenní. Každý celek obsahuje základní učivo, které musí zvládnout všechny 

děti, toto učivo se učí využívat na aplikačních úkolech. Dovednosti se děti učí 

v tom okamžiku, kdy je potřebují, a tak vidí jejich smysl. Děti se mohou podílet 

na tvorbě celků - mohou vymýšlet témata, úkoly pro ostatní atd. Děti mají 

možnost volného pohybu a mají prostor pro svoje individuální potřeby. 

Mnohé běžné školy využívají projektové vyučování jako jednu z metod výuky. 

Jeden projekt může trvat od několika hodin přes několik dnů až k několika 

týdnům. Učivo, které je v té době probíráno ve všech předmětech, je propojeno 

jedním konkrétním tématem. Stejně jako základní školy i mateřské školy často 

zařazují projektové vyučování do své práce s dětmi. 

Podobně jako v programu Začít spolu i vMontessori třídách začíná den 

společnou činností, po které se děti rozejdou do jednotlivých pracovních center 

nebo na koberec. Úkolem učitele je připravit podnětné prostředí a pomůcky, pak 

děti pracují samostatně, učitel jen pozoruje nebo pomáhá. Učitel také sleduje, 

zda se dítě věnuje rovnoměrně všem předmětům. Pomůcky a práce jsou 

vytvořeny tak, aby si dítě mohlo samo zkontrolovat řešení. Každé dítě postupuje 

vlastním tempem. Výuka výchov probíhá společně. Děti pracují ve věkově 

smíšených třídách v rozsahu 1 . - 5 . třídy. Výuka v těchto třídách se 

nedoporučuje hyperaktivním dětem, protože práce a manipulace s pomůckami 
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vyžaduje určitou míru soustředění. V ČR existují i Montessori mateřské školy. 

Rodiče tak mají možnost využít pro své dítě návaznosti alternativní výuky 

v mateřské i základní škole. 

Výuka ve Waldorfských školách probíhá ve speciálně (snově) vymalovaných 

třídách, vyzdobených jemnými látkami a přírodninami. Z přírodních látek je 

vyrobena i většina pomůcek. Skupiny bývají vytvořeny z dětí s podobným 

založením a temperamentem. Výuka začíná podáním ruky každého dítěte 

učiteli, pak začíná tzv. epocha. Je to dvouhodinový vyučovací blok, který se 3 -

4 týdny věnuje jednomu vyučovacímu tématu. To znamená, že po 3 - 4 týdnech 

věnovaných např. matematice přijde nový blok, např. český jazyk. Jeden blok 

má tři části - iytmickou, hlavní a vypravovací. Rytmická část začíná společným 

přeříkáním básničky určité skupiny dětí, pak následuje rytmické cvičení - např. 

předávání dřevěné koule společně s přeříkáváním násobků. Hlavní část probíhá 

většinou frontálně. Na konci učitel vypráví nebo čte příběh s posláním 

odpovídajícím věku třídy. Ostatní předměty následují v klasických 45 

minutových hodinách. V tomto systému se děti učí nejprve psát, pak teprve číst. 

Dětem trvá asi dva roky, než toto zvládnou. V matematice se naopak postupuje 

rychleji než v běžných školách. Už od 1 .třídy děti hrají na flétnu, učí se cizí 

jazyk a dva předměty, které nebývají zařazeny v jiných vzdělávacích 

programech - formy a eurytmii. Prvouka se v prvním a druhém ročníku neučí 

jako samostatný předmět, ale prolíná všemi předměty. Místo učebnic se 

využívají encyklopedie, vědeckopopulární knihy a pracovní sešity dětí. Třídní 

učitel vede děti alespoň v některých předmětech až do devátého ročníku. 

V projektu Škola podporující zdraví není možné popsat konkrétní styl výuky, 

protože každá škola, která se do tohoto projektu zapojila, si vytvořila vlastní 

projekt. Všechny školy mají ale společné cíle a zásady: pohodu prostředí 

(věcného, sociálního, organizačního), zdravé učení (smysluplnost, přiměřenost, 
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spoluúčast, spolupráce, motivující hodnocení, přirozenost, klidná a otevřená 

atmosféra, hledání konstruktivních nápadů, odpovědnost atd.), otevřené 

partnerství. Zdravé školy používají při výuce tyto prvky: integrované vyučování, 

projektová výuka, problémové metody, samostatná práce,, vyučování v blocích, 

kooperativní vyučování, práce na koberci, dramatická výchova, pohyblivá délka 

hodin, netradiční řešení tříd, přestávky v tělocvičnách a na školních zahradách, 

zavedení třetí hodiny TV, organizace různých kroužků atd., ve stravování pak 

více zeleniny a ovoce, omezení podílu bílkovin a živočišných tuků, časté 

podávání ryb a výrobků ze sóji. V ČR existuje také síť MŠ, které pracují podle 

programu Škola podporující zdraví, který byl pro zájemce zpracován i do knižní 

podoby. 

Třídy v Daltonských školách jsou zařízeny tak, aby dětem umožňovaly pohyb, 

skupinovou i samostatnou práci. Vyučování probíhá v daltonských blocích 

přibližně třikrát za týden po jedné hodině. Děti si mohou vybrat, kterému 

předmětu se budou věnovat, a plní pak povinné a nepovinné úkoly z příslušného 

pracovního listu. Mohou používat literaturu nebo se poradit se spolužákem. 

Řešení úkolů bývají vyvěšena po třídě, aby si každé dítě mohlo svou práci 

zkontrolovat. Učitel zaznamenává plnění úkolů jednotlivých dětí do tabulky, 

kde vidí, kolik jaké práce jednotlivým dětem zbývá. Mateřské školy pracující 

podle tohoto programu v ČR neexistují. 

Podle nového školského zákona je domácí vzdělávání plnohodnotnou formou 

plnění povinné školní docházky. O povolení takového vzdělávání rozhoduje 

ředitel školy, kam byl žák přijat k plnění povinné školní docházky, na základě 

písemné žádosti rodičů. Lze povolit pouze žákovi prvního stupně. Žádost musí 

mimo jiné obsahovat i údaje o prostorovém a materiálně technickém 

zabezpečení vzdělávání, doklady o splněném vzdělání osoby, která bude dítě 

vzdělávat, a seznam učebnic a učebních textů, které budou ke vzdělávání 
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používány. Žáci jsou vzděláváni v souladu s platným standardem základního 

vzdělávání, jednou za měsíc je povinná konzultace mezi žákem, rodičem a 

pedagogem, nejméně dvakrát za rok jsou výsledky vzdělávání hodnoceny, 

výsledky hodnocení jsou dítěti předány ve formě slovního hodnocení. Rodič, 

který vzdělává své dítě doma, musí mít minimálně středoškolské vzdělání 

s maturitou. Nejsou-li plněny podmínky dohody, škola může dohodu o zařazení 

dítěte do domácího vzdělávání vypovědět. Domácí vzdělávání má jak svá 

pozitiva - rodič zná své dítě nejlépe, může ho dobře motivovat a postupovat 

podle pokroků dítěte, tak svá negativa - rodičům někdy chybí srovnání s úrovní 

stejně stalých dětí, dětem může chybět kontakt s vrstevníky. 

V České republice existuje řada škol, které kombinují prvky různých 

pedagogických směrů, jejichž prostřednictvím se snaží školu proměnit tak, aby 

co nejlépe vyhověla potřebám dětí. Liší se mírou používání alternativních 

prvků, trvalostí i kvalitou, ale jejich úsilí vyznívá pozitivně přinejmenším 

v úmyslu proměnit se a přiblížit se dítěti. Mateřské školy už mají v současné 

době vypracované školní vzdělávací programy podle RVP PV, základní školy 

jsou teprve ve fázi hledání a tvoření. Mají možnost se inspirovat programy 

mateřských škol, což nabízí prostor pro vzájemné obohacení a dětem usnadnění 

adaptace. 

1.5 ZÁPIS DO 1 .TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zápis do první třídy je pro budoucího školáka významnou životní zkušeností. 

Z toto „slavného" dne si děti odnáší zážitky, které mohou ovlivnit celý jejich 

další vztah ke škole. Toho jsou si učitelé a učitelky prvního stupně vědomi, a 

proto se snaží dětem zápis co nejvíce zpříjemnit. 
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Na zápis se většina škol pečlivě připravuje. Přijetí budoucích prvňáčků probíhá 

ve vyzdobených třídách, v příjemné atmosféře. S dětmi pracují zkušené paní 

učitelky, často jejich budoucí třídní. Zápis jako takový má formální a 

obsahovou stránku. První je naplněna úředním zápisem, který potvrzuje zájem 

rodičů i školy na další spolupráci. Druhou stránkou je zjištění školní zralosti 

přihlašovaného dítěte. 

Součástí zápisu je pohovor jedné nebo více učitelek postupně s dítětem. Někde 

je ještě doplněn jednoduchým testem. Forma zápisu ani jeho obsah není 

oficiálně stanoven, jeho podoba vychází z tradic školy a zkušeností učitelek. 

Všeobecně se sleduje schopnost dítěte komunikovat, výslovnost, schopnost 

soustředit se, způsob uchopení tužky, základní matematické představy a 

znalosti, rozpoznávání barev a další dovednosti nutné pro bezproblémový 

počátek školní docházky. 

U některých dětí se může stát, že jsou novým prostředím a novými lidmi 

natolik stresovány, že se projeví naprosto neočekávaně. To může zkreslit 

závěr, který ze zápisu plyne. Na někteiých školách bývá u zápisu přítomen 

dětský psycholog, výchovný poradce nebo dokonce dětský lékař. Rodiče i 

učitelé s nimi mohou okamžitě konzultovat případné problémy. 

Možností, jak dětem zápis co nejvíce usnadnit a zbavit je ostychu nebo trémy, 

je zápis nějak zatraktivnit. Školy často používají jako prostředek pohádkové 

bytosti. Starší děti nebo ochotní rodiče, případně část pedagogického sboru, se 

převlékne za kladné pohádkové postavy a děti zápisem provází. Někde děti 

dokonce plní úkoly pohádkami motivované. 

Běžnou formou zápisu je rozhovor učitelky s dítětem, dítě plní úkoly, učitelka 

si dělá poznámky do zápisového archu. Součástí bývá i úkol namalovat lidskou 
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postavu, která dobře vypovídá o vyspělosti dítěte. Někde jsou rodiče přímo 

přítomni, někde děti pracují pouze s učitelkou, rodiče čekají v jiné místnosti 

nebo opodál. V některých školách bývá součástí zápisu také práce 

s počítačem. Dítě plní úkoly zadávané prostřednictvím nějakého přiměřeného 

výukového softwaru. 

Některé školy volí formu zápisu na jednotlivých stanovištích. Dítě samo nebo 

v doprovodu rodičů či starších dětí po splnění úkolu přechází na další 

stanoviště, kde plní jiné úkoly než na předešlém. Paní učitelky mu do 

připravené tabulky zapisují počty bodů, kterých dítě dosáhlo, někde děti 

dostávají obrázková razítka. 

Na řadě škol odchází budoucí prvňáčkové od zápisu odměněni dárky, které jim 

připravily starší děti jako ocenění za snahu při zápisu. 

V poslední době se v období zápisu setkáváme s dalšími nejrůznějšími 

prostředky, kterými školy chtějí v zájmu zachování své existence přilákat žáky 

i rodiče. Někde dokonce zřizovatelé škol nabízí finanční odměnu za zapsání do 

školy.34 Jinde nabízí řadu mimoškolních aktivit a kroužků nebo nadstandard 

v jazykové či sportovní přípravě. Vyskytují se i opačné situace - některé školy 

díky své speciální nabídce, všeobecně uznávané kvalitě nebo pěknému 

prostředí mají žáků nadbytek. Zápis na takovou školu se stává pro rodiče dětí 

prestižní záležitostí a pro úspěch jsou ochotni před takovou školou stát několik 

hodin před zahájením zápisu ve frontě. 

Výše popsané extrémy jsou dokladem, že rodiče nejsou omezováni 

v rozhodování, do které školy své dítě zapíší. 

3 4 MF Dnes. Školv se předhánějí v nabídkách. 20.1.2005, s. C3. a MF Dnes. Školy svádějí boj o prvňáčky. 
20.1.2005 - Frydécká, L. 
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Výběr školy ale není jedinou povinností rodičů. I děti, které několik let dochází 

do mateřské školy, je třeba na školu připravovat. Nejde o to, aby rodiče učili 

děti dopředu číst nebo počítat, ale jde o to, aby děti naučili udržovat pořádek, 

samostatně se oblékat a dodržovat zásady hygieny, starat se o své věci, 

srozumitelně se vyjadřovat. Tím, jak své dítě psychicky i fakticky připraví, tím 

vlastně ovlivní, jak se dítě bude v nové životní situaci orientovat a zvýší tak 

pravděpodobnost, že dítě bude ve škole úspěšné. 

1.6 PŘECHOD Z MŠ DO ZŠ V NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH 

STÁTECH 

V okolních evropských státech je věkový mezník vstupu do školy definován 

velmi podobně jako u nás". Výjimku tvoří pouze severské země a Rusko, kde 

je povinná školní docházka až od sedmi let, a Velká Británie, kde podle zákona 

vstupuje dítě do školy po dovršení pěti let věku. 

Podle ISCED (International Standard Classifícation of Education -

Mezinárodní norma pro klasifikaci ve vzdělávání), přijatá UNESCO 1997, jsou 

ve většině evropských zemí mateřské školy stejně jako u nás samostatnými 

institucemi. Výjimky tvoří např. Dánsko, kde jsou připojeny ke školám, nebo 

Nizozemsko a Irsko, kde jsou mateřské školy obsahově integrovány do 

primárního vzdělávání 4 -12 let. Většinou jsou určeny pro děti od 3 do 6 - 7 let 

(Finsko, Polsko). V některých zemích začíná už od dvou let věku. 

35 Hainadová. E. Přistup k problematice vstupu dítěte do školy v Čr a Velké Británii (diplomová práce). 
Praha: PcdFUK 2003. 
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Ve vyspělých zemích je délka docházky dětí do předškolních zařízení poměrně 

dlouhá. Délka docházky dětí do předškolních zařízení úzce souvisí se 

zaměstnaností žen. V České republice je běžné, že většina žen po mateřské 

dovolené znovu nastupuje do práce a péči o děti přebírají předškolní zařízení, 

nejčastěji mateřské školy. Česká republika patří k zemím s vysokou účastí, 

délka předškolního vzdělávání je zde průměrně 2.7 roku, což je asi uprostřed 

škály. Nejdelší je ve Francii, Belgii a Maďarsku, nejkratší ve Finsku a 

Portugalsku. V některých státech upřednostňují rodinnou výchovu natolik, že 

předškolní výchova není součástí školského systém (Rakousko, Německo). 

Cíl předškolního vzdělávání je ve všech vyspělých zemích prakticky stejný: 

připravit dítě pro život ve společnosti a vybavit je poznatky a dovednostmi pro 

další rozvoj a vzdělávání. Tento cíl je dán různými dokumenty státní 

vzdělávací politiky, jako je ústava, listina práv dítěte, národní vzdělávací 

programy a kurikulární dokumenty pro předškolní školství. 

Úloha předškolní výchovy je chápána jako doplněk rodinné výchovy, její 

poslání spočívá v postupném seznamování se „světem školy" 36 a probíhá 

v několika modelech. Podle školského modelu pracují například ve Francii, 

Španělsku, Řecku, Velké Británii, na Slovensku a v Maďarsku. Předškolní 

vzdělávání je zde stejně jako v ČR organizováno ve věkově homogenních 

třídách. V Dánsku, Finsku a Německu funguje rodinný model - předškolní 

vzdělávání se uskutečňuje ve věkově heterogenních skupinách. Spojení obou 

modelů funguje podle přání rodičů v Belgii, Itálii, Nizozemsku a Portugalsku. 

Ve výzkumu PISA (Programme for internacionál Student Assesment), který 

organizovala OECD (Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj), v roce 

36 Opravilová E. Od předškolní výchovy k předškolnímu vzdělávání, [online], [citováno 2005-9-4]. 
Dostupné na <http://bcta.pcdf.cuni.cz/bibliografic2/kpp04.htm >. 
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2004 němečtí vědci srovnávali vzdělávací systémy Kanady, Anglie, Finska, 

Francie, Nizozemska a Švédska. 

Výzkum ve svých závěrech dospěl k několik zásadním poznatkům. 

1. ve všech šesti zemích existují národní kurikula, tj. cíle, obsahy a 

doporučené postupy výuky a zčásti také vzdělávací standardy. Školám se 

ještě většinou nechává určitý prostor. 

2. Ve všech sledovaných státech učitelé pracují s heterogenními skupinami 

vytvořenými podle prospěchů a výkonů žáků. Učitelé jsou na takovou práci 

koncepčně připravováni. 

3. Ve všech zemích byla podchycena zvláštní situace migrantů zejména 

v používání vyučovacího jazyka. Důležitá je spolupráce s rodiči, aby 

docházelo k lepší sociální integraci rodin do života obce. 

4. Samozřejmostí se stalo další vzdělávání učitelů, které je povinné. 

Umožňuje nejen zvýšení platu, ale zlepšuje vyhlídky na kariérní postup. 

Pořádá se nejen během školního roku, ale i o prázdninách. 

5. Školy musí skládat účty. Jsou běžné pravidelné, centrálně plánované a 

vyhodnocované průzkumy výkonů. Škola také provádí evaluaci = 

sebehodnocení. Školám, které nevykazují dobré výsledky, pak pomáhají 

stámí poradenské agentury.37 

Předškolní vzdělávání tvoří první fázi celoživotního vzdělávání, která probíhá 

optimálně zejména tehdy, když se působení rodiny a předškolního zařízení 

37 Jak pracují školské svstémy úspěšné ve výzkumu PISA. [online ]. [citováno 2005-9-15].Dostupné na 
<lUtp://wwww.vuppralia.c/yindex.plip?op=incdia&inid=67 >. 
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vzájemně doplňují. Pro dítě má velký význam z pohledu adaptace na školní 

prostředí a budoucí školní úspěšnosti. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 CÍLE A ÚKOLY DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak je školní zralost a školní připravenost 

chápána v době transformace českého školství širokou i odbornou veřejností. 

Úkol č.l 

Shromáždit a analyzovat nejnovější poznatky o problematice školní zralosti a 

školní připravenosti a prezentovat je v kontextu probíhající transformace 

školství a nového školského zákona. 

Úkol č.2 

Zrealizovat dotazníkové šetření k problematice školní připravenosti dětí pro 

rodiče budoucích prvňáčků a rozhovory s učitelkami mateřské školy a prvního 

stupně základní školy. 

Úkol č.3 

Analyzovat a porovnat názory široké i odborné veřejnosti na školní 

připravenost dětí. 

Úkol č.4 

Vyvodit doporučení pro mateřskou i základní školu pro bezproblémový a 

plynulý přechod dětí z mateřské školy do základní. 
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2.2 POUŽITÉ METODY A KRITERIA HODNOCENÍ 

Ve výzkumném šetření byla použita metoda dotazníkového šetření pro rodiče 

budoucích prvňáčků a metoda řízeného rozhovoru pro učitelky prvního stupně 

základní školy a mateřské školy. 

Dotazníkovou metodou byly shromážděny písemné údaje většího počtu osob. 

Otázky byly zadávány dvěma způsoby. V prvním případě byly za otázkou 

nabídnuty možnosti odpovědí (položky strukturované). Odpovědi byly 

přehledné, dobře se vyhodnocovaly, určitým negativem však bylo částečné 

omezení respondenta v odpovědi. V druhém případě byla formulována pouze 

otázka, na kterou respondent samostatně odpovídal (položky nestrukturované). 

Zpracování takových odpovědí bylo poměrně pracné, ale dávalo větší možnost 

proniknout do jádra problému. S ohledem na finanční a časové možnosti byl 

volen regionální výzkum. 

Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků byl rozdělen na čtyři základní části. 

Do první části byly zařazeny obecné otázky, které se týkaly rodičů a rodin -

jejich věk, vzdělání, úplnost rodiny, počet dětí v rodině a prostředí, ve kterém 

rodina žije - město nebo vesnice, rodinný dům nebo byt. 

Druhá část zjišťovala věk a pohlaví dítěte, jestli má sourozence mladší, starší 

nebo nemá a jak dlouho navštěvovalo mateřskou školu. 

Třetí část byla zaměřena na získání informací, týkajících se přípravy na vstup 

do základní školy. Na otázku Myslíte si, že příprava na vstup do ZŠ je: mohli 

rodiče zaškrtnout odpovědi zbytečná, spíše zbytečná, spíše nutná, nutná. 

Pokud odpověděli „nutná" , mohli volně odpovědět ještě na otázku Kdo si 

myslíte, že by měl přípravu dítěte na vstup do ZŠ zajišťovat?. Do této části 
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dotazníku patřila ještě otázka Jak si myslíte, že probíhá příprava vašeho dítěte? 

Rodiče volili odpověď z možností neprobíhá, připravujete ho Vy, připravuje 

ho MŠ, připravujete ho Vy i MŠ současně. Z této části dotazníku mělo 

vyplynout, zda se rodiče staví k přípravě dětí aktivně či pasivně a zda si 

uvědomují svoji nezastupitelnou roli a nespoléhají jen na přípravu dětí 

prostřednictvím mateřské školy. 

Nejdůležitější byla čtvrtá část dotazníku, tj. poslední otázka Co považujete za 

přípravu na vstup do základní školy?. Tady rodičům nebyly nabídnuty žádné 

odpovědi k zaškrtnutí, ale byl jim ponechán prostor volně odpovídat. Jejich 

odpovědi pak byly analyzovány a roztříděny do pěti oblastí podle klíčových 

kompetencí uvedených ve čtvrté verzi RVP PV - viz. kapitola klíčové 

kompetence. Byly to kompetence a) k učení, b) k řešení problémů, 

c) komunikativní, d) sociální a personální a e) činnostní a občanské. 

Metoda řízeného rozhovoru byla zvolena, protože je založena na přímém 

ústním kontaktu výzkumného pracovníka a respondenta a umožňuje v případě 

potřeby okamžité reagování a doplnění otázky i odpovědi. Rozhovor lze vést 

buď individuálně s každým respondentem zvlášť, nebo skupinově. V této práci 

byly využity oba způsoby, individuálně byly vedeny rozhovory v základní 

škole, skupinově v mateřské škole. Otázky byly předpřipraveny, ale bylo 

možno je podle potřeby a podle momentální situace pozměnit nebo 

přeformulovat. 

Základ rozhovorů s učitelkami jako představitelkami odborné veřejnosti 

tvořilo devět otázek, na které mi odpovídaly učitelky 1.stupně ZŠ jednotlivě, 

učitelky MŠ ve skupině. Na konci rozhovoru dotazované měly možnost dodat i 

vlastní názory nebo myšlenky, na které nebyly dotazovány, ale které podle 

jejich názoru k tématu patří. 
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OTÁZKY PŘIPRAVENÉ K ROZHOVORU 

1. Mělo by být dítě nějak záměrně připravováno na vstup do základní 

školy? 

2. Jak si takovou přípravu představujete? 

3. MŠ - Máte podmínky pro přípravu dětí na vstup do školy? 

4. ZŠ - Přichází děti do základní školy dostatečně připraveny? Mají nějaké 

závažné mezery? 

5. Jak probíhá spolupráce s rodiči, pokud má dítě nějaký problém? 

6. Jak si představujete ideální spolupráci mateřské a základní školy? 

7. Přináší RVP něco nového do vaší práce nebo něco zásadního pro dítě? 

8. Jaký vztah máte k projektovému vyučování? 

9. Jaký názor máte na práci psychologa přímo na škole? 

2.3 ORGANIZACE VÝZKUMNÉHO ŘÍZENÍ 

Dotazníkový výzkum byl uskutečněn na dvou základních školách v Kostelci 

nad Labem a v Neratovicích v době zápisu dětí do prvních tříd, tj. v únoru 

2005. 

První škola byla Základní škola Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem, kde 

pracuji. Jde o základní školu v malém městě - přibližně tři tisíce obyvatel, do 

školy chodí přibližně 300 žáků, z toho asi 140 na l.stupeň. Výzkum jsem tu 

sama organizovala. Dotazník byl rodičům budoucích prvňáčků předán v době, 

kdy jejich dítě pracovalo se zapisující učitelkou. Na vyplnění měli asi 20 - 30 

minut času, většinou ale potřebovali jen asi 10 minut. Dotazník vyplnilo 25 

rodičů ze třiceti, tj. 84 %. 
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Pro srovnání jsem pak o vyplnění dotazníků požádala prostřednictvím 

kolegyně ještě rodiče budoucích prvňáčků v sousedních Neratovicích - v jedné 

ze čtyř tamních základních škol. Neratovice mají asi 16 tisíc obyvatel. Na 

uvedenou základní školu chodí asi 600 dětí. Vybrala jsem si ji proto, že zde 

pracuje jako učitelka na 1.stupni sestra mé kolegyně, kterou jsem požádala, zda 

by byla ochotná oslovit rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče zde také 

vyplňovali dotazník během zápisu, dotazník vyplnilo 39 rodičů ze sedmdesáti, 

tj. 56 %. 

Z celkového počtu dotazníků 100 jsem jich tedy mohla vyhodnotit 64, tj. 64 %. 

Rozhovory s učitelkami základní školy byly uskutečněny na pracovišti. Na 

otázky postupně odpovídaly čtyři kolegyně. Protože společně průběžně řešíme 

řadu problémů, očekávala jsem, že se odpovědi budou v základě shodovat, lišit 

by se měly jen mírně. Ve skutečnosti se ale některé odpovědi liší podstatně a 

zahrnují celé spektrum názorů. 

Rozhovor s učitelkami MŠ byl uskutečněn v mateřské škole v Kostelci nad 

Labem. Jde o čtyřtřídní mateřskou školu, kde pracuje osm učitelek. Škola je 

maximálně vytížena, navštěvuje ji 100 dětí. Přijímány jsou většinou děti od tří 

let. V Kostelci nad Labem nejsou jesle, takže v odůvodněných případech 

(matka nastupuje do zaměstnání) nastupují i děti od dvou let a šesti měsíců. 

Přijímány jsou i děti nezaměstnaných matek, přednost mají děti v předškolním 

věku. Paní učitelky se ostýchaly hovořit jednotlivě, proto se rozhovoru 

účastnily jen čtyři z nich a diskutovaly společně. 
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2.4 CHARAKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO SOUBORU 

V DOTAZNÍKOVÉM ŘÍZENÍ 

Dotazník byl rozdělen na čtyři části. Otázky v první části se týkaly rodičů. 

2.4.1 Věk a pohlaví rodičů 

Nejpočetnější skupinou byla skupina rodičů, jejíž věk se pohyboval mezi 30 

až 34 lety, což představuje 36 % ze 64 vyplněných dotazníků (viz. tabulka č. 1 

a graf č. 1). Druzí v pořadí, vyplnili dotazník rodiče ve věku 25 - 29 let (28 %), 

na třetím místě stojí skupina rodičů ve věku 35 až 39 let zastoupená 20 % a 

čtvrtá v pořadí je skupina rodičů ve věku 40 let a víc, jichž bylo 16 %. Nikdo 

z rodičů nebyl mladší než 25 let. 

Tabulka č. 1 

Věk rodičů 

Graf Č. 1 

Věk rodičů 

Věk rodičů n % 

méně než 25 let 0 0% 

25-29 18 28% 

30-34 23 36 % 

35-39 13 20% 

40 a víc 10 16% 

celkem 64 100% 

• 2 5 - 2 9 

• 30 -34 

• 35 -39 

• 40 a víc 

Z celkového počtu 64 vyplnili 17 dotazníků muži, 47 ženy. Procentuálně 

vyjádřeno: mužů bylo 27 %, tedy asi čtvrtina z celkového počtu dotazníků, na 

ženy připadá 73 % (viz. tabulka č.2). 
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Tabulka č. 2 

Pohlaví rodičů 

Pohlaví n % 

muž 17 27% 

žena 47 73 % 

celkem 64 100% 

2.4.2 Profesionální zastoupení rodičů 

V dotazníku byla rodičům kladena otázka, zda jsou pedagogové, protože ti by 

do problematiky byli více zasvěceni a jejich názory by se asi mírně lišily od 

názorů laické veřejnosti. Byla zřízena i speciální kolonka „Jste pedagog?" pro 

případ, že by dotazník vyplnili i učitelé - nerodiče. Další byly otázky: „Jste 

rodič?" a „Jste obojí, pedagog i rodič?" V obou školách se vyskytly jen dvě 

odpovědi ano na tuto otázku, rodičů bylo 62. 

2.4.3 Počet dětí v rodině 

Tato otázka zjišťovala, kolik je mezi budoucími prvňáčky jedináčků, v kolika 

rodinách mají 2 a 3 děti a v kolika rodinách mají 4 děti nebo případně víc. 

Takové rodiny byly jen tři, jedináčků bylo 22, což je asi třetina, a nejvíce dětí 

mělo jednoho nebo dva sourozence (viz. tabulka č.3 a graf č.2). 
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Tabulka č.3 Graf č.2 

Počet dětí v rodině Počet dětí v rodině 

Počet dětí v 
rodině n % 

1 22 3 4 % 
2,3 39 6 1 % 

4 a víc 3 5 % 

celkem 64 100% 

2.4.4 Vzdělání rodičů 

Na otázku Jaké je vaše nejvyšší dosažné vzdělání? odpovídali rodiče výběrem 

z pěti kategorií: základní vzdělání, učební obor, střední škola s maturitou, 

vysoká škola, jiné. Základní vzdělání měl 1 rodič, „jiné vzdělání" měl také 1 

rodič, vysokoškolské vzdělání mělo 10 rodičů, učební obor 24 rodičů a střední 

školu s maturitou, za kterou považuji i učební obor s maturitou, mělo nejvíce 

rodičů, tj.28. Vyjádřeno procenty: základní vzdělání 1,5 % rodičů, J iné 

vzdělání" 1,5 % rodičů, vysokoškolské vzdělání 15,5 % rodičů, učební obor 

37,5 % rodičů, střední školu s maturitou 44 % rodičů (viz. tabulka č.4 a graf 

č.3). 

Tabulka č.4 Graf č.3 
Vzdělám rodičů Vzdělání rodičů 

Druh vzdělání n % 

základní 1 1,5 % 

učební obor 24 37,5 % 

středoškolské 28 44% 

vysokoškolské 10 15,5 % 

jiné 1 1,5 % 

celkem 64 100 % 

• zák lad 
ni 

• učebnf | 
obor 

• středošl 
kolské 

• vysoko I 
školské! 

• j i n é 
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2.4.5 Bydliště 

Dvě poslední otázky této části dotazníku zjišťovaly informace o bydlení rodin. 

Otázky se týkaly jednak bydlení ve městě a na vesnici, jednak bydlení 

v rodinném domě a v bytě. 48 rodičů odpovědělo, že žijí ve městě, 16 rodičů, že 

na vesnici. Dále pak 28 rodičů odpovědělo, že bydlí v bytě a 36 žije v rodinném 

domě (viz. tabulka č.5). 

Tabulka č.5 

Bydliště rodin 

Místo bydliště n % 

žijete ve městě 48 75% 

žijete na vesnici 16 25% 

celkem 64 100 % 

žijete v bytě 28 44% 

ži je te v rodinném domku 36 56% 

celkem 64 100 % 

V druhém oddíle dotazníku byly rodičům kladeny otázky týkající se přímo 

jejich dítěte. Týkaly se přesného věku (roky a měsíce), pohlaví dítěte, zda má 

sourozence a zda navštěvovalo mateřskou školu. Všechny tyto faktory mohou 

dítě při vstupu do základní školy nějak ovlivnit. 

2.4.6 Věk dítěte 

Rodiče odpovídali, kolik je jejich dítěti přesně let a měsíců. Při vyhodnocování 

jsem zjistila, že mi odpověděli celkem sedmnáct možností od 5 let a 6 měsíců 
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odstupňováno po jednom měsíci až do 7 let a nula měsíců. Žádnému dítěti 

nebylo 6 let a 10 měsíců a žádnému 6 let a 11 měsíců. Nejvíce dětí bylo ve 

věku 6 let a 0 měsíců a 6 let a 2 měsíce - po osmi. Po šesti dětech patří do 

kategorie 5 let a 8 měsíců, 5 let a 9 měsíců a 5 let a 11 měsíců. Pěti dětem bylo 

6 let a 3 měsíce. Po čtyřech dětech patří do kategorie 6 let a 1 měsíc a 6 let a 7 

měsíců. Po třech dětech patří do čtyř kategorií: 5 let a 10 měsíců, 6 let a 4 

měsíce, 6 let a 6 měsíců a 6 let a 8 měsíců. Nejméně dětí, a to po jednom, patří 

do pěti kategorií: 5 let a 1 měsíc, 5 let a 7 měsíců, 6 let a 5 měsíců, 6 let a 9 

měsíců a 7 let. 

2.4.7 Pohlaví dítěte 

Z celkového počtu 64 odpovědí bylo 30 chlapců a 34 děvčat. Chlapců je tedy 

47 %, děvčat 53 % (viz. tabulka č.6). 

Tabulka č.6 

Pohlaví dítěte 

Pohlaví n % 

chlapců 30 47% 

děvčat 34 53% 

celkem 64 100% 

2.4.8 Věk sourozenců 

Další otázka se týkala toho, zda má dítě nějaké sourozence, a pokud má, zda 

jsou mladší nebo starší (viz. tabulka č.7 a graf č.4). Ve třech případech mělo 

dítě starší i mladší sourozence, proto rodiče zaškrtli mladší i starší. Jedináčků 
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bylo 22 (34 %), mladší sourozence má 15 dčtí (23 %), starší sourozence má 

24 dětí (38 %). 
Tabulka č.7 Graf č.4 

Věk sourozenců Věk sourozenců 

Věk sourozenců n % 

mladší 15 23% 

starší 24 38% 

mladší i starší 3 5% 

nemá 22 34% 

celkem 64 100% 

• mladší 

• starší 

• mladší 
i starší 

• nemá 

2.4.9 Docházka dítěte do MŠ 

Důležitou informací byla skutečnost, zda dítě navštěvovalo MŠ 3 až 4 roky, 2 

roky, 1 rok, méně než 1 rok a nenavštěvovalo. Jen 3 děti nenavštěvovaly 

mateřskou školu vůbec (5 %), 6 dětí chodilo do mateřské školy méně než 1 

rok (9 %), 9 dětí 1 rok (14 %), 23 dětí 2 roky (36 %) a 23 dětí 3 nebo 4 roky 

(36 %) (viz. tabulka č. 8). 

Tabulka č.8 

Délka docházky dítěte do MŠ 

Délka docházky do MŠ n % 

3 - 4 roky 23 36% 

2 roky 23 36% 

1 rok 9 14% 

méně než 1 rok 6 9% 

nenavštěvovalo 3 5% 

celkem 64 100% 
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2.5 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ A INTERPRETACE ZÍSKANÝCH DAT 

2.5.1 DOTAZNÍKY 

Pro výzkumné řízení byla nejdůležitější třetí a čtvrtá část dotazníku. Ve třetí 

části byli rodiče tázáni, zda si myslí, že je příprava na vstup do základní školy 

nutná nebo zbytečná, kdo by ji měl zajišťovat a jak skutečně probíhá nebo 

neprobíhá příprava na vstup do školy jejich dítěte. 

Rodiče odpovídali na otázku Myslíte si, že příprava na vstup do základní 

školy je zbytečná, spíše zbytečná, spíše nutná, nutná? Jen 2 rodiče odpověděli, 

že je zbytečná ( asi 3,5 %), 3 odpověděli spíše zbytečná (asi 5,2 %). Nejvíce 

rodiče odpovídali, že je příprava spíše nutná, 29krát (asi 50 %), a nutná, 24 

krát (asi 41,3 %) (viz. tabulka č.9 a graf č.5). Těmito údaji jsem byla příjemně 

překvapena. Očekávala jsem, že rodiče budou odpovídat v tom smyslu, že dítě 

není třeba nijak připravovat, že se vše naučí až ve škole. 

Tabulka č.9 Grafč.5 
Důležitost přípravy na vstup do ZŠ Důležitost přípravy na vstup do ZŠ 

Důležitost přípravy n % 

příprava je 
zbytečná 

2 3,5 % 

příprava je spíše 
zbytečná 

3 5,2 % 

příprava je spíše 
nutná 

29 50% 

příprava je nutná 24 41,3 % 

celkem 58 100% 

• příprava je 
zbytečná 

1 příprava je 
spise 
zbytečná 

• příprava J« 
spise 
nutná 

• příprava Je 
nutná 
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Na další otázku odpovídali rodiče, kteří na předchozí otázku Myslíte si, že 

příprava na vstup do základní školy je zbytečná, spíše zbytečná, spíše nutná nebo 

nutná? odpověděli nutná nebo spíše nutná. Nebyly jim nabídnuty žádné 

odpovědi k výběru. Rodiče odpovídali takto: lx odpověděli, že na přípravě na 

vstup do školy by se měli podílet rodiče, mateřská škola a kroužky, do kterých 

dítě dochází už před zahájením školní docházky. 1 rodič - tatínek z úplné rodiny 

odpověděl, že připravovat dítě by měla matka a mateřská škola. 5x rodiče 

odpověděli, že připravit dítě by měli rodiče. 9 odpovědí znělo mateřská škola. 

Nejvíce rodičů, 28, odpovědělo, že přípravu dítěte by měla zajišťovat 

mateřská škola a rodiče (viz. tabulka č.10). Z této odpovědi je patrné, že si 

rodiče z větší části uvědomují, že odpovědnost za výchovu a vzdělání nespočívá 

jen na institucích, ale také na nich. 

Tabulka č.10 

Kdo by měl připravovat dítě na vstup do ZŠ 

Subjekt přípravy dítěte n % 
rodiče + MŠ + kroužky 1 2,3 % 

matka + MŠ 1 2,3 % 

rodiče 5 11,4% 
MŠ 9 20,4 % 

rodiče + MŠ 28 63,6 % 

celkem 44 100 % 

Nejpodstatnější pro výzkum školní připravenosti byla čtvrtá část dotazníku, 

tj. poslední otázka Co považujete za přípravu na vstup do základní školy?. Tady 

rodičům nebyly nabídnuty žádné odpovědi, rodiče zaznamenávali to, co 
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sami považují za přípravu dítěte do školy. Jejich odpovědi pak byly 

analyzovány a roztříděny do pěti oblastí podle klíčových kompetencí -

viz.kapitola klíčové kompetence. Šlo o kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální a činnostní a občanské (viz. 

tabulka č. 11-15). 

V oblasti kompetence k učení by podle rodičů děti před vstupem do ZŠ 

měly zvládnout základní znalosti a začátky českého jazyka a matematiky - 13 

odpovědí, umět barvy - 12 odpovědí, umět se soustředit a udržet pozornost -

9 odpovědí, zvládnout stříhání lepení a kreslení - 8 odpovědí, umět 

geometrické tvary - 4 odpovědi, správně držet tužku - 4 odpovědi, umět se 

podepsat - 3 odpovědi, po 2 odpovědích mít znalosti o přírodě a společnosti a 

umět vyjmenovat dny v týdnu a po jedné odpovědi cvičit paměť a psát. 

Tabulka č. I i 

Kompetence k učení 

Konkrétní dovednosti n % 
začátky v českém jazyce a v matematice 13 22% 
umět barvy 12 20,3 % 
umět se soustředit a udržet pozornost 9 15,3% 
zvládnout stříhání, lepení, kreslení 8 13,6% 
geometrické tvary 4 6,8 % 
správné držení tužky 4 6,8 % 
podepsat se 3 5% 
znalosti o přírodě a společnosti 2 3,4 % 
dny v týdnu 2 3,4 % 
psát 1 1,7% 
cvičit paměť 1 1,7% 

celkem 59 100% 
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V oblasti kompetence k řešení problémů nejčastěji považovali rodiče za 

důležité, aby dítě bylo samostatné - 17x, aby bylo zvyklé plnit úkoly - 2x, 

aby mělo poznatky ze svého okolí - lx a aby bylo pečlivé - lx. 

Tabulka č. 12 

Kompetence k řešení problémů 

Konkrétní dovednosti n % 

samostatnost 17 81 % 

nácvik plnění úkolů 2 9,5 % 

poznávaní svého okolí 1 4,75 % 

pečlivost 1 4,75 % 

celkem 21 100% 

V oblasti kompetence komunikativní se nejvíce odpovědí rodičů týkalo 

správné výslovnosti - 10, po třech odpovědích se týkalo předčítání pohádek a 

znalostí svých iniciál: znát svůj věk, jméno, adresu, dvakrát rodiče zmiňovali 

přiměřené vyjadřování a čtyři odpovědi se objevily jednou. Bylo to zpívání, 

umět porozumět pokynům, umět se účastnit rozhovoru a nevyrušovat. 
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Tabulka č. 13 

Kompetence komunikativní 

Konkrétní dovednosti n % 

dobře mluvit (správná výslovnost) 10 45,4 % 
předčítání pohádek 3 13,6% 

znát svůj věk, adresu, jméno... 3 13,6% 

přiměřené vyjadřování 2 9% 

rozhovoiy 1 4,6 % 

zpívání 1 4,6 % 

umět porozumět pokynům 1 4,6 % 

nevyrušovat 1 4,6 % 

celkem 22 100% 

V oblasti kompetence sociální a personální se vůbec nejvyšší počet 

odpovědí na jedno téma se týkal názoru, že by děti měly být zvyklé na 

kolektiv a umět v něm žít, a to 20. Čtyřikrát rodiče napsali, že by dítě mělo 

umět respektovat autoritu, poslouchat, čtyřikrát, že by mělo zvládat základní 

návyky, třikrát, že by se mělo umět oblékat. Dvakrát rodiče zmínili, že by dítě 

mělo respektovat pravidelný režim dne, dvakrát, že by si mělo umět zavázat 

tkaničky a jednou, že by mělo umět chovat se kamarádsky. 

Tabulka č.14 

Kompetence sociální a personální 

Konkrétní dovednosti n % 

slušné chování 9 69,2 % 
zvykání na povinnost 3 23,1 % 

umět rozlišovat dobré a špatné 1 7,7 % 

celkem 13 100 % 
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V oblasti kompetence činnostní a občanské se nejvíce odpovědí jednoho 

druhu, devět, týkalo slušného chování, třikrát se objevilo zvyknout si na 

povinnosti a jednou názor, že by dítě v době vstupu do ZS už mělo umět 

rozlišovat dobré a špatné. 

Tabulka č. 15 
Kompetence činnostní a občanské 

Konkrétní dovednosti n % 

zvykat si na kolektiv 20 55,4 % 

respektovat autoritu, poslouchat 4 11,1 % 
zvládat základní návyky 4 11,1 % 
umět se oblékat 3 8,4 % 

respektovat režim dne 2 5,6 % 

umět zavazovat tkaničky 2 5,6 % 
kamarádství 1 2,8 % 

celkem 36 100% 

Všechny odpovědi rodičů byly roztříděny také podle stupně jejich vzdělání, 

zda se neobjeví preferování určitého druhu činností v určité vzdělanostní 

skupině. Jak rodiče vzdělaní vysokoškolsky a středoškolsky, tak absolventi 

učebních oborů však zahrnuli celou škálu činností. Nedá se konstatovat, že by 

například vysokoškolsky vzdělaní rodiče předpokládali u svých dětí širší 

rozvinutí abstraktních schopností než rodiče absolventi učebních oborů. A 

naopak, rodiče absolventi učebních oborů nepreferovali zvládnutí praktických 

činností. 

Rodiče odpovídali ještě v jednom myšlenkovém okruhu. V odpovědích se 

nesoustředili na to, co by mělo zvládnout dítě, ale psali o tom, co by měli 

zajistit dospělí (viz.tabulka č.16). Čtyřikrát rodiče napsali, že mateřská a 

základní škola by měly pracovat podle předem dohodnutých pravidel a 
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výstupů a předávat si informace o dětech. Dvakrát se objevil různě 

formulovaný názor, že by rodiče měli více spolupracovat s MŠ a ZŠ, a tak by 

vlastně sami viděli, co dítě pro vstup do ZŠ a úspěšné zahájení školní 

docházky potřebuje. Dvakrát rodiče napadlo, že by dítě měli seznamovat 

s poznatky, které využije ve škole, jednou, že by s ním měli chodit na 

procházky, jednou, že by dítě mělo docházet na cvičení a tanec, dvakrát, že by 

dítě mělo mít přípravu a příklad v rodině. 

Tabulka č.16 

Podíl dospělých na přípravě dítěte 

Konkrétní činnosti n % 
MŠ a ZŠ by měly více spolupracovat mezi 
sebou, předávat si informace o dětech 4 6,2% 
rodiče by měly více spolupracovat s MŠ a ZŠ 2 3,1% 
seznamování s poznatky, které využijí děti ve 
škole 2 3,1% 

příprava a příklad v rodině 2 3,1% 

procházky 1 1,6% 

cvičení a tanec 1 1,6% 

celkem 12 18,7% 

V poslední skupině odpovědí uváděli rodiče ještě další názory (viz. tabulka 

č. 17). Vyjadřovali určitou obavu nebo požadavek, a to vtom smyslu, aby 

výuka neprobíhala starým způsobem, frontálně. Byly zaznamenány tyto 

názory: vyučovat tak, aby děti neseděly v lavicích 4,6 % odpovědí tohoto 

druhu, ZŠ by měla své požadavky zveřejnit 4,6 %, návštěvy MŠ v ZŠ 3,1 %, 

hezký přístup učitelek k dětem 1,6 %, aby se dítě do školy těšilo 1,6 %, výuka 

formou her a soutěží 1,6 %, umět dítě zaujmout ze strany učitelky 1,6 %. 
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Tabulka č. 17 

Další názory rodičů 

Další názory n % 

vyučovat tak, aby děti neseděly v lavicích 3 4,6% 

ZŠ by měla své požadavky zveřejnit 3 4,6% 
návštěvy MS v ZS 2 3,1% 

výuka formou her a soutěží 1 1,6% 
umět dítě zaujmout ze strany učitelky 1 1,6% 

aby se dítě do školy těšilo 1 1,6% 
hezký přístup učitelek k dětem 1 1,6% 

celkem 12 18,7% 

Shrnutí 

Porovnáme-li všechny odpovědi rodičů (viz. tabulka č. 18) bez zřetele k tomu, 

do jakého oddílu kompetencí patří, zjistíme, že nejvíce rodičů odpovědělo, že 

dítě vstupující do školy by mělo umět žít a chovat se v kolektivu, a to 20, což 

představuje 31,2 % ze 64 dotazníků. Druhá největší skupina odpovědí, 26,5 

%, se týkala samostatnosti dítěte, 20,3 % rodičů odpověděli, že by dítě mělo 

zvládat začátky českého jazyka a matematiky. V 18,7 % se vyskytla odpověď, 

že by dítě mělo umět barvy, v 15,6 %, že by dítě mělo dobře mluvit, ve 14 %, 

že by se mělo umět soustředit a udržet pozornost, a ve 12,5 % , že by mělo 

zvládat stříhání, lepení a kreslení. Četnost dalších odpovědí se pohybovala 

v rozmezí mezi 4x - lx. Celkem 18x rodiče zachytili činnost, která se na 

žádném dalším dotazníku nevyskytla. 
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Tabulka č.18 
Nejčastěji uváděné dovednosti 

Dovednosti n % 

umět žít a chovat se v kolektivu 20 31,2% 

samostatnost 17 26,5% 
zvládat začátky českého jazyka a 
matematiky 13 20,3% 

umět barvy 12 18,7% 

dobře mluvit 10 15,6% 

umět se soustředit a udržet pozornost 9 14% 

zvládnout kreslení, lepení a stříhání 8 12,5% 

2.5.2 ROZHOVORY 

2.5.2.1 REALIZACE ROZHOVORŮ V ZŠ 

1. Mělo by být dítě nějak záměrně připravováno na vstup do základní 

školy? 

2. Jak si takovou přípravu představujete? 

Zaznamenala jsem odpovědi rozhodně ano, rozhodně ne, spíše ano, spíše ne 

Pivní a druhá otázka spolu úzce souvisí, druhá otázka vlastně rozvíjí první. 

V odpovědích bylo zajímavé, že kromě kolegyně, která odpověděla rozhodně 

ne, všechny ostatní kolegyně nějakou přípravu dítěte předpokládaly. Včetně 

kolegyně, která odpovídala spíše ne. Ta odpověděla, že dítě by mělo už umět 

správně sedět, držet tužku, odpovídajícím způsobem mluvit, mít dostatečnou 

slovní zásobu a uvolněnou ruku. Ostatní kolegyně odpovídaly, podobně, 
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důležité pro ně je, aby dítě umělo komunikovat s učitelkou, soustředit se na 

práci, žít v kolektivu. Pro práci v hodině považují za důležité orientovat se 

v prostoru, znát geometrické tvary, barvy, počítat do pěti. Jedna z kolegyň 

zmínila také dopravní výchovu v tom smyslu, že by dítě mělo být připraveno 

samostatně se pohybovat v dopravním provozu. 

3. ZŠ - Přichází děti do základní školy dostatečně připraveny? Mají 

nějaké závažné mezery? 

Tady se některé z kolegyní dostaly do rozporu s odpovědí na druhou otázku. 

V odpovědi na první a druhou otázku uvedly, že dítě není třeba na školu 

připravovat, ale v odpovědi na čtvrtou otázku odpovídaly prakticky stejně 

s kolegyněmi, které přípravu dětí předpokládají: některé děti přichází do 

základní školy připraveny velmi dobře, jiné velmi špatně. Většinou záleží na 

přístupu rodiny. Největší mezery mají děti ve slovní zásobě, neumí 

komunikovat s učitelkou - zeptat se a odpovědět celou větou. 

4. Jak probíhá spolupráce s rodiči, pokud má dítě nějaký problém? 

Všechny kolegyně se prakticky shodly, že rodiče mohou rozdělit asi do tří 

skupin. První skupina jsou velmi aktivní rodiče. Není jich mnoho, nedá se 

říci, že by byli v každé třídě a jsou to většinou rodiče dětí, které nemají 

problémy. Druhá skupina rodičů je nejpočetnější. Jsou to rodiče, kteří nevyvíjí 

žádnou aktivitu, ale na pozvání učitelky do školy přijdou a jsou přístupni 

k řešení případného problému. Na třídní schůzky většinou chodí. Třetí 

skupina jsou většinou rodiče problémových žáků, na třídní schůzky většinou 

nechodí a na pozvání učitelky většinou nereagují. Těchto rodičů není naštěstí 

mnoho. Jedna kolegyně uvedla, že s rodiči komunikuje i prostřednictvím e-

mailu. Toto ostatní učitelky nepotvrdily. 
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Dále se všechny kolegyně prakticky shodly, že než pozvou rodiče do školy, 

většinou se snaží domluvit se s nimi prostřednictvím krátké písemné zprávy 

v notýsku dítěte nebo telefonicky, další možnost je zápis v žákovské knížce. 

Ten ale používají nerady, protože může být dítětem chápán jako trest. 

5. Jak si představujete ideální spolupráci mateřské a základní školy? 

V odpovědích na tyto otázky se moje kolegyně částečně lišily. Zatímco 

vedoucí metodického sdružení odpověděla, že jí spolupráce na stávající 

úrovni vyhovuje, že je dostačující, ostatní měly spíš pocit, že by se měla 

rozšířit a zintenzívnit. 

Vedoucí metodického sdružení spolupráci popsala takto: jde se podívat na 

budoucí prvňáčky do mateřské školy, několikrát hovoří s jejich učitelkami, 

děti z mateřské školy přijdou na návštěvu do základní školy. Před zápisem se 

znovu sejde s učitelkami z MŠ a prodiskutují případné adepty na odklad 

školní docházky. 

Ostatní kolegyně, které nemají možnost tak často hovořit s učitelkami z 

mateřské školy mají názor, že učitelka, která bude učit prvňáčky, by měla jít 

na několik náslechů do mateřské školy, aby děti viděla při práci. A naopak -

učitelky z mateřské školy by měly chodit do základní školy, aby viděly, 

s jakými problémy u dětí se potýkáme a pomohly nám je odstraňovat. 

Učitelky mateřské a základní školy by se měly alespoň dvakrát za školní rok 

sejít a naplánovat společné cíle. 

Všechny kolegyně se shodly na tom, že by bylo dobré stanovit konkrétní 

vstupy a výstupy, aby návaznost základní školy na mateřskou co nejvíce 

usnadnila prvňáčkům adaptaci na školní prostředí. 

6. Přináší Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání něco 

nového pro vaši práci nebo něco zásadního pro dítě? 
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Naše škola na RVP teprve začíná pracovat. Účastnit by se měly všechny 

kvalifikované učitelky. Tvorba RVP bude představovat mnohahodinovou 

práci navíc a zdarma, proto není nadšení kolegyň rozhodně takové, jaké by asi 

rádi viděli tvůrci RVP. Přesto ale odpověděly všechny ve stejném smyslu. 

V zásadě je RVP určitě dobrou myšlenkou a znamená posun v českém 

školství. Vyvolává ale také řadu pochybností. Kladem je bezesporu možná 

redukce některého učiva, ale ta může být zároveň zdrojem potíží, zejména 

když se například dítě přestěhuje nebo přestoupí na jinou školu. Odpovědnost 

za případné doplnění učiva by měla být přenesena na rodiče. Další problémy 

očekáváme v používání učebnic. Není přece možné dětem všechno kopírovat, 

pracovní sešity by zase byly velmi nákladné pro rodiče. 

7. Jaký vztah máte k projektovému vyučování? 

1 v odpovědích na tuto otázku byly moje kolegyně poměrně jednotné. 

Projekty je zajímají jako atraktivní forma vyučování, která je ovšem velmi 

náročná na přípravu. Všechny by přivítaly nějaký sborník projektů, ze kterého 

by mohly vybírat a přizpůsobit si vlastním potřebám, aby každý projekt 

nemusely budovat úplně od začátku. V takovém případě by je používaly 

častěji než dosud. Všechny také jednotně odpověděly, že český jazyk a 

matematiku by z projektů kvůli efektivnosti vynechaly. 

8. Jaký názor máte na působení školního psychologa přímo na školách? 

Školního psychologa by všechny moje kolegyně přivítaly. Nemusel by na 

škole být přítomen neustále, stačily by jeho pravidelné každotýdenní 

návštěvy. Velmi by se zjednodušilo a hlavně urychlilo odesílání dětí na 
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vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny a prospěšná by byla také 

pravidelná práce psychologa s dětmi. 

V ideálním případě by na prvním stupni pracoval psycholog v jedné speciální 

třídě, kam by mohly na určité hodiny docházet děti ze všech tříd, tzn., že 

každé integrované dítě na naší škole by s psychologem strávilo v malé 

skupince alespoň jednu hodinu denně. 

9. Máte ještě nějaký nápad, který by prvňáčkovi usnadnil vstup do 

základní školy? 

Kolegyně S navrhla, že bychom při zápisu měly víc sledovat tělesnou 
konstituci dětí. Učí už patnáct let a už několikrát si všimla, že velini drobné 

děti se hůř vyrovnávají se školním stresem (vstávání, úkoly, hodnocení...) Ke 
vstupu do školy je sice doporučená výška i váha dítěte, ale základní škola toto 
nesleduje a k pediatrovi na pravidelnou prohlídku děti chodí v pěti a pak až 
v sedmi letech věku, což je poměrně široké rozpětí. 

Kolegyně 1 zase konstatovala, že by stát měl do školství opravdu investovat 

více peněz. Jednak by se školy mohly daleko lépe materiálně vybavit a učit 

stále moderními metodami a prostředky, a jednak by mohl existovat 

dokonalejší systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Každý 

pedagog by mohl jednou za stanovené období věnovat delší časový úsek 

(týden, měsíc) sebevzdělávání prostřednictvím stáží na jiných školách v kraji, 

ve státě, v jiném státě EU... 

Kolegyně E by zase ráda přenesla odpovědnost za vzdělání na rodinu. Má 

pocit, že rodiče se jednak kvůli pracovnímu vytížení zejména matek a jednak 

také kvůli své pohodlnosti (jen v některých případech) málo zajímají o to, co 

a jak se jejich dítě učí. Často mají pocit, že dítě se má učit ve škole a nemá už 

dostávat domácí úkoly, obtěžuje je s dětmi doma pravidelně číst. 
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Neuvědomují si, že když dítěti v začátcích ( některým dětem stačí tři měsíce, 

některé potřebují dva roky) pomohou a naučí ho pravidelně se na vyučování 

připravovat, dítě to pak později bude vykonávat s naprostou samozřejmostí 

samo. Neuvědomují si ani, že ho tím vlastně připravují (a nebo spíš vlastně 

nepřipravují) na to být v dospělosti odpovědným. 

2.5.2.2 REALIZACE ROZHOVORU V MŠ 

1. Mělo by být dítě nějak záměrně připravováno na vstup do základní 
školy? 

Všechny čtyři paní učitelky se shodly na tom, že dítě má být pro školu 

připravováno, že jejich práce zejména snejstaršími dětmi je na školu 

orientována. 

2. Jak si takovou přípravu představujete? 

Nejdříve začaly paní učitelky vyjmenovávat úkony patřící do sebeobsluhy, 

jako např.: zavazování tkaniček, samostatné oblékání, zásady hygieny. Pak je 

napadly další možnosti: děti by měly umět poděkovat a poprosit nebo slušně 

požádat, respektovat dospělé, slušně hovořit s učitelkou a dalšími 

zaměstnankyněmi školy, neskákat do řeči, neprosazovat se pláčem. Teprve po 

vyjmenování v zásadě komunikačních dovedností začaly paní učitelky hovořit 

také o znalostech: děti by měly znát své jméno, alespoň základ adresy, 

orientovat se ve svém okolí, orientovat se v prostoru, znát barvy a 

geometrické tvary, počítat alespoň do pěti. Nezapomněly podotknout, že by 

děti měly také dobře mluvit a že někteří rodiče špatně nesou nebo nerespektují 

jejich doporučení, aby s dítětem začali navštěvovat logopedickou poradnu. 
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3. Máte podmínky pro přípravu dětí na vstup do ZŠ? 

Ano, příprava dětí je pravidelná a plánovaná. Každá z učitelek má podle 

svého zaměření svůj plán, který vychází z třídního plánu, a ten zase ze 

školního vzdělávacího plánu. 

Každá paní učitelka se kromě běžné práce orientuje na některou z výchov a 

vede kroužek. Děti mohou odpoledne v mateřské škole trávit v hudebně 

pohybovém kroužku, mohou se učit hrát na flétnu, věnovat se atletice ve 

sportovním kroužku nebo se učit kreslit a malovat ve výtvarném kroužku. 

Mohou také pracovat v mezinárodním hnutí Stonožka. Výtvarný kroužek 

s tímto názvem připravuje celoročně obrázky a vánoční přání, která jsou 

prostřednictvím Běly Gran - Janssenové z Norska dražena. Výtěžek je pak 

věnován do zdravotnictví nebo na humanitární pomoc, vždy směřuje k dětem. 

Funguje také kroužek anglického jazyka, kde se děti prostřednictvím her a 

básniček seznamují se základy angličtiny. 

Třídní i školní plán práce visí v šatně každé třídy, aby byl volně přístupný 

rodičům. Rodiče mohou do plánu vpisovat, jaké akce by si pro děti přáli, 

nebo případně co by sami mohli pro mateřskou školu zorganizovat. 

4. Jak spolupracujete s rodiči? 

Pokud rodiče něco potřebují a požádají o to, učitelky jim většinou vyhoví. 

Učitelky rodiče upozorňují, pokud se jim zdá, že dítě potřebuje nějakou 

odbornou péči, většinou jde o doporučení k návštěvě logopeda, případně 

ušního nebo očního lékaře. Většinou v době zápisu se rodiče chodí 

s učitelkami poradit, zda jejich dítě nepotřebuje odklad školní docházky. 

Rodiče jsou zváni na některé akce školy, vloni to bylo například rozloučení 

s mateřskou školou, školní akademie, která je pořádána dvakrát ročně, táborák 

ke Dni dětí apod. Rodiče jsou poměrně aktivní, zejména maminky by se 

74 



chtěly zapojovat častěji, rády by doprovázely děti na výlety a do školy 

v přírodě, ale učitelkám se zdá nevhodné, aby děti zaměstnaných matek byly 

znevýhodňovány. Podle nich si má mateřská škola zachovat určitou intimitu. 

5. Jak si představujete ideální spolupráci mezi MŠ a ZŠ? 

Paní učitelky jsou spokojeny s tím, jak spolupráce dosud probíhá. Týká se 

vlastně jen dětí v předškolní třídě. Děti se jdou jednou nebo dvakrát do školy 

podívat před zápisem, seznámí se s prostředím školní třídy, vyzkouší si sezení 

v lavicích i drobné plnění úkolů. Letos jsou pozvány také na Oslavu 

Slabikáře, což je slavnostní předání Slabikářů prvňákům, kteří už zvládli 

základy čtení v Živé abecedě. 

Je běžné, že učitelky MŠ i ZŠ mezi sebou o dětech mluví, pokud jde o nějaký 

problém, na jeho řešení se podílí. Další spolupráci se paní učitelky nebrání, 

z rozhovoru vyplynulo, že je vlastně jen věcí času a domluvy. 

6. Přinesl RVP něco nového pro vás nebo pro děti? 

Paním učitelkám se o RVP zpočátku nechtělo příliš hovořit. Z dalšího hovoru 

pak vyplynulo, že je pro ně velmi namáhavé stále přepracovávat školní plán, 

tak aby vyhověl jednak novým verzím RVP PV a jednak školní inspekci. 

Zdejší mateřská škola byla vždy aktivní, vždy pracovala nad rámec 

povinností, a tak učitelkám připadá zbytečná narůstající míra administrativní 

práce. Také je pro ně nepohodlné doslova se „prokousával" velkým 

množstvím cizích výrazů, které RVP PV obsahuje. V podstatě jim připadá, že 

způsob jejich práce podle RVP se oproti období před RVP nijak nemění. 
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7. Využíváte projektové vyučování? 

Na projektové učení se paní učitelky nijak nezaměřují. Pokud najdou nějakou 

inspiraci a ta se jim právě do práce hodí, rády ji využijí. V poslední době 

například jedna ze tříd trávila jeden týden s Dráčkem - ve třídě visel papírový 

drak, jehož prostřednictvím byly motivovány jednotlivé činnosti. Ty byly 

voleny tak, aby s drakem nějak souvisely. 

Podle názorů paní učitelek jsou projekty velmi náročné na čas, není možné 

prostřednictvím nich pracovat stále. Pokud by byly do ŠVP zapracovány 

nastálo, byly by učitelky příliš svázány ve své tvořivosti. 

8. Jaký máte názor na působení školního psychologa přímo na školách? 

S prací školního psychologa nemají paní učitelky vůbec žádnou zkušenost, 

prakticky vlastně nemají ani potřebu sním spolupracovat. Není to v jejich 

práci běžné, ale když už dojde k nějakému problému, řeší ho ve spolupráci 

s místní pediatrickou lékařkou a s rodiči. 

2.6 DISKUZE 

Během zpracování diplomové práce jsem narazila na několik problémů. Při 

psaní kapitoly Současná legislativa vstupu do ZŠ jsem si uvědomila, že k 

odkladu povinné školní docházky, i když jej navrhuje škola, je vždy nutná 

žádost rodičů a škola nemá možnost dítě nepřijmout, pokud rodiče nesouhlasí. 

Tak se může stát, že do běžné základní školy nastoupí dítě, které sem 

například pro svůj nízký intelekt nepatří. Škola má pak značně ztíženou 

situaci, protože pokud rodiče nesouhlasí, nemůže být dítě ani vyšetřeno 

v p e d a g o g i c k o - p s y c h o l o g i c k é poradně. Proto nemůže ani pracovat podle 
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individuálního vzdělávacího plánu jako integrované nebo být přeřazeno na 

vhodnější školu a škola i žák se dostávají do bezvýchodné situace. 

V kapitole Současná legislativa stupu do ZŠ jsem narazila ještě na další 

problém. Pokud má být dítěti dodatečně odložena školní docházka, stačí 

k tomu rozhodnutí ředitele školy a souhlas rodičů. Zákon nenařizuje 

doporučení školského poradenského zařízení. Toto doporučení je nutné 

předkládat při žádosti o odklad školní docházky, školské poradenské zařízení 

by se podle mého názoru mělo vyjadřovat i v této situaci. 

Z kapitoly Zápis do 1.třídy základní školy je zřejmá snaha škol o co možná 

nejpříjemnější prožití této situace dítětem. Přesto ale zápis neztrácí svůj 

obsah. Učitelky zjišťují školní zralost i školní připravenost dětí. Zapisující 

sledují především zralost rozumovou (záměrné vnímání dítěte, soustředěná 

pozornost, rozvinutá jemná motorika, úroveň kresby lidské postavy, některé 

vědomosti a poznatky atd.) a částečně citovou (např. ochota pracovat 

s učitelkou bez přítomnosti rodičů). Méně se zabývají zralostí tělesnou, a to 

proto, že je to náplní pediatra. Učitelky zjišťují i školní připravenost dětí. Ptají 

se dětí, zda se těší do školy, na které konkrétní činnosti se těší atd. Při práci 

s dítětem sledují mimo jiné jeho reakce, zda je jeho chování adekvátní situaci, 

zda si uvědomují autoritu učitelky apod. 

V praktické části v kapitole Charakteristika výzkumného souboru jsem se 

pozastavila nad věkovým složením rodičů. Předpokládala jsem, že nejvíce 

rodičů bude ve věku 25 až 29 let. Tato moje domněnka se nepotvrdila, nejvíce 

rodičů bylo ve věkové kategorii 30 - 34 let, celkem 36%. Věková kategorie 

25 - 29 let byla na druhém místě, patřilo do ní 28% rodičů. Věk rodičů, ve 

kterém si pořizují děti, zřejmě stoupá. Na tuto otázku bych se mohla zaměřit v 

nějaké další práci. Bylo by zajímavé porovnat věk matek a otců při narození 
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jejich prvního a dalšího dítěte například v osmdesátých letech 20. století a 

v současnosti. 

Pro další práci by také bylo zajímavé zjišťovat, jak rodiče dětí chápou klíčové 

kompetence a zda vůbec znají tento pojem. Poznatky z tohoto výzkumu by se 

pak mohly roztřídit podle věku rodičů a porovnat mezi sebou. Součástí tohoto 

výzkumu by mohlo být také zjišťování, jakou mají rodiče možnost zapsat dítě 

ke vzdělávání v alternativní škole a kolik z nich ji využívá nebo by chtělo 

využít, kdyby mělo tu možnost. 

Při analýze otázky Pohlaví rodičů jsem zjistila, že ze všech 64 dotazníků 

vyplnili jen 17 muži, což představuje 27%. Za normální bych považovala, 

kdyby mužů a žen bylo přibližně stejně. Začátek školní docházky není přece 

záležitost matek, ale obou rodičů. 

Nad analýzou otázky délka docházky do MŠ jsem si uvědomila, že docházka 

dítěte úzce souvisí s nástupem matky do zaměstnání a s ekonomickou situací 

rodiny a vlastně i státu. Matky, které mohou zůstat s dítětem doma, aniž by 

rodina trpěla nedostatkem finančních prostředků, využívají předškolní 

zařízení zpravidla až v posledním roce před vstupem dítěte do školy. Česká 

republika patří k zemím s poměrně dlouhou docházkou do předškolních 

zařízení - viz. kapitola 1.6. 

Během zpracování dotazníků jsem zjistila, že nemohu porovnat údaje z médií 

týkající se odkladů školní zralosti (viz. kapitola 1.1.2 Současný význam 

pojmů) s výzkumným vzorkem. Do dotazníku jsem nemohla zahrnout otázku, 

která by zjišťovala, zda už zapisované dítě mělo odklad školní docházky. 

Dotazníky byly vyplňovány během zápisu do první třídy, ke kterému se děti 

po odkladu školní docházky už nemusí dostavit. Bývalo by bylo vhodné 
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požádat o vyplnění dotazníků například prostřednictvím mateřské školy i 

rodiče dětí, které měly odklad školní docházky. 

Z výzkumu vyplynulo, že rodiče jsou ochotni spolupracovat se školou. 

Zejména v mateřské škole by se maminky rády aktivně účastnily života školy. 

V základní škole je situace jiná, rodiče se nemohou přímo účastnit vyučování, 

nebo jen výjimečně. V zásadě pro mateřskou i základní školu platí, že rodiče 

lze rozdělit do tří skupin. První skupina jsou velmi aktivní rodiče. Není jich 

mnoho, jsou to většinou rodiče dětí, které nemají problémy. Druhá skupina 

jsou rodiče, kteří nevyvíjí žádnou aktivitu, ale na pozvání učitelky do školy 

přijdou a jsou přístupni k řešení případného problému. Na třídní schůzky 

většinou chodí. Třetí skupina jsou většinou rodiče problémových žáků, na 

třídní schůzky většinou nechodí a na pozvání učitelky většinou nereagují. 

Těchto rodičů není naštěstí mnoho. Bylo by dobré využít zájmu rodičů a 

umožnit jim v rozumné míře přímou účast na vyučování. Došlo by tak 

k propojení školy se skutečným životem. 

Z rozhovorů s učitelkami mimo jiné vyplynulo, že v současnosti stále 

diskutovaný Rámcový vzdělávací plán je rozhodně dobrou myšlenkou a 

znamená posun v českém školství. Tvorba ŠVP však bude představovat 

mnohahodinovou práci navíc a zdarma, což potvrzují učitelky mateřské školy, 

které podle něj už pracují. RVP vyvolává ale také řadu pochybností, jejichž 

vyřešení rozhodne až praxe a čas. Například projektové vyučování za určitých 

podmínek učitelky základní školy preferují. Naopak učitelky mateřské školy 

nemají potřebu učivo propojovat více než dosud, i když se projektům nebrání. 

V médiích se poměrně často objevují příspěvky o působení psychologů přímo 

ve školách. Učitelky základní školy by jeho působení přivítaly. Velmi by se 

tím urychlilo diagnostikování a zjednodušila práce s integrovanými dětmi. 
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Učitelky mateřské školy se běžně nesetkávají s problémy, k jejichž řešení by 

potřebovaly psychologa. 

Po zvážení názorů rodičů budoucích prvňáčků a učitelek mateřské a základní 

školy je možné navrhnout určitá doporučení pro plynulý a bezproblémový 

přechod dětí z preprimárního vzdělávání do primárního. 

1. Rodiče považují přípravu na školu za důležitou, většinou se na ní chtějí 

podílet, mají zájem o nové vyučovací metody pro své děti a někteří by 

byli ochotni se přímo účastnit vyučování. Dejme jim tedy příležitost! 

Jak základní, tak mateřská škola by měla pravidelně připravovat 

aktivity, při kteiých by se rodiče mohli přímo účastnit vzdělávacího 

procesu. 

2. Mezi dětmi se vyskytují rozdíly ve školní připravenosti bez ohledu na 

inteligenci dítěte, pramenící z přístupu jednotlivých rodin k předškolní 

přípravě. Učitelky mateřské i základní školy by měly pracovat 

diferencovaně, aby pomohly vyrovnat individuální nedostatky dětí, při 

tom by neměly zapomínat na rozvoj nadprůměrných dětí a připravovat 

jim dostatečně podnětné prostředí. 

3. Učitelky mateřské školy a prvního stupně základní školy by se měly 

pravidelně setkávat a plánovat konkrétní na sebe navazující cíle 

vzdělávání. Praktické by byly i vzájemné náslechy, při kterých by 

učitelka základní školy viděla budoucí prvňáky při práci a 

učitelky mateřské školy by při vyučování viděly konkrétní problémy, 

kterým by mohly při své práci předcházet. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jak je školní zralost a školní připravenost 

chápána v době transformace českého školství širokou i odbornou veřejností. 

Úkolem diplomové práce bylo 1) shromáždit a analyzovat nejnovější 

poznatky o problematice školní zralosti a školní připravenosti a prezentovat je 

v kontextu probíhající transformace školství a nového školského zákona, 2) 

realizovat dotazníkové šetření k problematice školní připravenosti dětí pro 

rodiče budoucích prvňáčků a rozhovory s učitelkami mateřské školy a 

prvního stupně základní školy, 3) analyzovat a porovnat názory široké i 

odborné veřejnosti na školní připravenost dětí a 4) vyvodit doporučení pro 

mateřskou i základní školu pro bezproblémový a plynulý přechod dětí 

z mateřské školy do základní. 

V teoretické části práce analyzuje historický i současný vývoj pojmů školní 

zralost a školní připravenost a vymezuje moderní pojem klíčové kompetence. 

Sleduje historický vývoj českého školství z hlediska počátku a povinnosti 

školní docházky. Dále popisuje současnou legislativu České republiky 

související se zahájením školní docházky a zkoumá návaznost preprimárního a 

primárního školství v ČR a v některých vyspělých státech. Zabývá se i 

mechanizmem zápisu do školy z formální a obsahové stránky. 

Během zpracování praktické části bylo zjištěno, že věk zapisovaných dětí se 

pohyboval od 5 let a 6 měsíců do 7 let a nula měsíců, 47 % dětí byli chlapci, 

53 % děvčata. Většina dětí chodila do mateřské školy. 
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Dále bylo zjištěno, že rodiče považují přípravu dětí na školu za důležitou, že si 

většina rodičů uvědomuje, že se na přípravě dětí musí podílet, že rodiče mají 

poměrně dobré povědomí o tom, co má dítě před vstupem do školy zvládnout 

a že se zajímají o to, jakým způsobem probíhá výuka ve škole. 

Bylo také zjištěno, že se učitelky mateřské i základní školy shodly, že dítě 

musí být na vstup do školy plánovitě připravováno. Podle učitelek je patrné, že 

děti rodičů, kteří se jim pravidelně věnují, přichází do školy výrazně lépe 

připravené, než děti pasivnějších rodičů. Učitelky si uvědomují nezbytnost 

spolupráce mateřské a základní školy a stanovení konkrétních vstupů a 

výstupů pro přímou návaznost základní školy na mateřskou. 

Úkoly diplomové práce byly splněny. Na základě moderní literatury byly 

shromážděny a analyzovány poznatky o školní připravenosti. Práce se 

věnovala i novému pojmu klíčové kompetence z hlediska jejich významu i 

obsahu. Dotazníkové šetření pro rodiče budoucích prvňáků bylo realizováno, 

stejně tak rozhovory s učitelkami mateřské i základní školy. Názoiy široké i 

odborné veřejnosti na školní připravenost byly analyzovány i porovnány, na 

jejich základě byla stanovena doporučení pro mateřskou i základní školu pro 

bezproblémový a plynulý přechod dětí z mateřské do základní školy. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Přesný věk dětí v době zápisu, vyjádřeno roky a měsíci 

roky + 
mčsícc 

počet 
odpovědí % 

5 + 6 1 1,5625% 

5 + 7 1 1,5625% 

5 + 8 6 9,375% 

5 + 9 6 9,375% 

5 + 10 3 4,6875% 

5 + 11 6 9,375% 

6 + 0 8 12,5% 

6 + 1 4 6,25% 

6 + 2 8 12,5% 

6 + 3 5 7,8125% 

6 + 4 3 4,6875% 

6 + 5 1 1,5625% 

6 + 6 3 4,6875% 

6 + 7 4 6,25% 

6 + 8 3 4,6875% 

6 + 9 1 1,5625% 

7 + 0 1 1,5625% 

• 5 + 6 
• 5 + 7 
• 5 + 8 
• 5 + 9 
• 5+ 10 
• 5 + 11 
• 6 + 0 
• 6 + 1 
• 6 + 2 
• 6 + 3 
• 6 + 4 
• 6 + 5 
• 6 + 6 
• 6 + 7 
• 6 + 8 
• 6 + 9 
• 7 + 0 



PŘÍLOHA č. 2 

Délka docházka dětí do MŠ - graf 

• 3 - 4 roky 
• 2 roky 
• 1 rok 
• méně než 1 rok 
1 nenavštěvovalo 
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PŘÍLOHA Č 3 

Dotazník 

Vážení rodiče, kolegové a kolegyně, 
dokončuji studium na PF UK, obor Učitelství pro 1 .stupeň ZŠ. Pro svoji diplomovou práci na téma 
Přechod dítčte z MŠ do ZŠ bych Vás chtěla požádat o pomoc a o Vaše cenné informace. 
Prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který pro mě bude zdrojem odpovědí na otázky, které vyšly 
na jevo během mé práce s tématem. 
Všechny informace, které mi dáte, jsou důvěrné, dotazník je anonymní a budu s ním pracovat pouze 
já. nebude veřejně prezentován v médiích. Cením si všech názorů, poznámek, námitek..., i těch 
negativních. 
Na většinu otázek můžete odpovědět zaškrtnutím vyhovujícího výrazu, u některých otázek můžete 
zaškrtnout několik odpovědí. Může se stát, že Vám nebude vyhovovat žádný z nabídnutých výrazů, 
v takovém případě můžete vyjádřit svůj názor tak, že ho napíšete na konec dotazníku do kolonky Váš 
názor. 

Ctěla bych Vám mnohokrát poděkovat za Vaše názory a za pomoc. 

H.Nováková 
1.Otázky obecné 

Váš věk • žijete 
• 2 5 - 2 9 • ve městě 
• 30 - 34 • na vesnici 
• 3 5 - 3 9 
• 40 a víc • žijete 

• v bytě 
jste • v rodinném domě 

• muž 
• žena 

jste 
• rodič 
• pedagog 
• obojí 

2. Dítě 

je Vaše rodina 
• úplná 
• neúplná 

kolik je v rodině dětí 
• 1 
• 2 ,3 
• 4 a víc 

jaké je Vaše nejvyšší dosažené 
vzdělání 

• základní 
• učební obor 
• střední škola s maturitou 
• vysoká škola 
• jiné 

přesný věk Vašeho dítčte 

roky a měsíce _ _ 

pohlaví dítěte 
• muž 
• žena 
má sourozence 

• mladší 
• starší 
• nemá 
navštěvovalo MŠ 
• 
• 
• 
• 
• 

3,4roky 
2 roky 
lrok 
méně než 1 rok 
nenavštěvovalo 
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3. MŠ/ZŠ 

• myslíte si, že příprava na vstup do ZŠ je 

• zbytečná 
• spíše zbytečná 
• zřejmě nutná 
• nutná 

• pokud jste odpověděli „nutná", kdo si myslíte, že by měl přípravu na vstup do ZŠ 

zajišťovat? 

• jak si myslíte, že probíhá příprava Vašeho dítěte 

• neprobíhá 
• připravujete ho Vy 
• připravuje ho MŠ 
• připravujete ho Vy i MŠ současně 

4. Co považujete /.a přípravu na vstup do ZŠ? 

5. Váš názor, Vaše připomínky kc vstupu dětí do ZŠ: 
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PŘÍLOHA Č.4 

Z á k l a d n í ško la T. S to l zové K o s t e l e c nad Labem 

Z á p i s n í l í s t ek pro š k o l n í rok 

J m é n o a p ř í j m e n í d í t ě t e 

D a t u m n a r o z e n í R o d n é č í s l o 

M í s t o n a r o z e n í O k r e s 

S t á t n í o b č a n s t v í Z d r a v o t n í p o j i š ť o v n a 

B y d l i š t ě 

B u d e n a v š t ě v o v a t Š D Z d r a v o t n í s t av 

V ý s l o v n o s t 

Poče t s o u r o z e n c ů m l a d š í c h s t a r š í c h 

O t e c : j m é n o a p ř í j m e n í 

t e l e f o n : m o b i l _ 

b y d l i š t ě 

M a t k a : j m é n o a p ř í j m e n í 

t e l e f o n : m o b i l 

byd l i š t ě 

N a v š t ě v o v a l o dítě mateřskou ško lu? A N O - NE. J a k d louho? 

Poznámka: 

Z a p s a l a : 

D á v á m s v ů j s o u h l a s Z a k l a d n í š k o l e T . S t o l z o v é v K o s t e l c i n . L k t o m u abv 
z p r a c o v á v a l a a e v i d o v a l a o s o b n í ú d a j e a o s o b n í c i t l i v é ú d a j e v č e t n ě r o d n é h o ' č í s l a 
m é h o d í t ě t e ve s m y s l u u s t a n o v e n í z á k o n a č. 1 0 1 / 2 0 0 0 Sb . o o c h r a n ě o s o b n í c h 
ú d a j ů v p l a t n é m z n ě n í a z á k o n a č. 1 3 3 / 2 0 0 0 Sb . o e v i d e n c i o b y v a t e l a r o d n ý c h 
č í s e l v p l a t n é m z n ě n í . S v ů j s o u h l a s p o s k y t u j i p r o ú č e l y v e d e n í p o v i n n é š k o l n í 
d o k u m e n t a c e ško ly p o d l e z á k o n a č. 5 6 1 / 2 0 0 4 Sb . š k o l s k é h o z á k o n a v p l a t n é m 
z n ě n í , v e d e n í n e z b y t n é z d r a v o t n í d o k u m e n t a c e a p s y c h o l o g i c k ý c h v y š e t ř e n í 
m i m o š k o l n í a k c e š k o l y j a k o š k o l n í v ý l e t y , š k o l y v p ř í r o d ě a l y ž a ř s k é k u r z y ' 
p ř i j í m a c í ř í z e n í na s t ř e d n í š k o l y , ú r a z o v é p o j i š t ě n í ž á k ů a p r o j i n é úCelv 
s o u v i s e j í c í s b ě ž n ý m c h o d e m š k o l y . S o u h l a s p o s k y t u j i na c e l é o b d o b í š k o l n í 
d o c h á z k y m é h o d í t ě t e n a t é t o š k o l e a na z á k o n e m s t a n o v e n o u d o b u po k t e r o u se 
t a to d o k u m e n t a c e na š k o l e p o v i n n ě a r c h i v u j e . S o u h l a s p o s k y t u j i p o u z e u v e d e n é 
š k o l y , k t e r á bez z á k o n e m s t a n o v e n ý c h p ř í p a d ů n e s m í t y to o s o b n í a c i t l i v é ú d a j e 
p o s k y t n o u t d a l š í m o s o b á m a ú ř a d ů m . B y l / a j s e m p o u č e n / a o p r á v e c h p o d l e z á k o n a 
č. 1 0 1 / 2 0 0 0 S b . , z e j m é n a o s v é m p r á v u t e n t o s o u h l a s k d y k o l i o d v o l a l a to i b e z 
u d á n í d ů v o d ů . 

V d n e PodDisv r o d i č ů 

Ústřední knih Pef 
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