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Anotace 

 

Diplomová práce se zabývá přechodem dítěte z mateřské do základní školy. 

Důležitým znakem, který o nástupu do školy rozhoduje, je školní zralost a školní 

připravenost. Těmito tématy se zabývá teoretická část. Dále popisuje charakteristiku 

předškolního dítěte, vstup dítěte do základní školy a odklad školní docházky. 

 

Praktická část zkoumá zápis do prvních tříd a popisuje celý proces zápisu. Dále 

zjišťuje, jak jsou děti školsky zralé nebo nezralé. Hlavními metodami výzkumného 

šetření je Jiráskův orientační test školní zralosti, pozorování, dále kazuistiky 

předškolních dětí a rozhovor s vybranými dětmi.   

 

 

 

Anotation 

 

The Diploma thesis deals with the transition of a child from nursery school to 

primary school. The important factor deciding on the entrance to primary school  is 

school maturity and school preparedness. The theoretic part deals with these themes., 

The theoretic part further describes the characteristics of a preschool child, its entrance 

to primary school and school attendance postponement. 

  

The practical part investigates the whole process of primary school enrollment. 

It finds out how school mature or immature children are. The basic methods of the 

research investigation are the orientation Test of School Maturity (Jirásek), observation, 

casuistical methods of preschool children and conversation with chosen children. 
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ÚVOD 

 

„Vychovávání je největší a nejtěžší problém, který je možno člověku uložit.“  

Immanuel Kant  

Již od narození se snažíme na dítě pozitivně působit a vychovávat ho, a že to 

není lehký úkol, o tom se přesvědčí nemálo z nás. V tom je nám velikým pomocníkem 

právě mateřská škola. Jelikož předškolní výchova rozvíjí každého jedince a snaží se 

optimální a přirozenou cestou o to, aby byl ten rozvoj maximální. V předškolním 

zařízení jedinci získávají prvotní kontakt se školou, je to jakýsi základ, pilíř 

celoživotního učení a příprava na životní podmínky, ve kterých žijeme.  

 

Následně přichází zlom, přechod, se kterým se musí předškolní dítě náležitě 

vyrovnat. Jde o vstup do základní školy. Tato změna není jednoduchá. Aby jí dítě 

zvládlo co nejlépe, je třeba řada dalších činitelů, aby mu s ní pomohli. Úkolem rodičů, 

učitelek mateřské školy, učitelek převážně první třídy, ale i dalších osob (lékaře, 

logopeda, psychologa, pracovníka pedagogicko-psychologické poradny) je připravit dítě 

na roli školáka. Na základě dobré a úzké spolupráce mezi těmito činiteli stojí úspěšnost 

školního dítěte.   

 

Ve své diplomové práci se soustředím na zlomové období přechodu z mateřské 

do základní školy, toto téma mě zajímá a domnívám se, že je velmi důležité, aby děti 

vstupovaly do školy školsky zralé a připravené. Toto období bylo, je a bude vždy 

aktuální, každý z nás se s ním osobně setkal jak v dětství, tak v dospělosti u svých 

potomků. Dalším důvodem, proč jsem si zvolila téma své práce „dítě na počátku školní 

docházky“ je, že jako učitelka prvního stupně se budu s problematikou školní zralosti a 

školní připravenosti potýkat neustále, při zápise budu diagnostikovat jedince, zda již 

mají v září zasednout do školní lavice nebo si raději ještě rok počkají. Jako učitelka se 

zajisté také setkám s tím, že se někdy objeví jednotlivec potřebující dodatečný odklad 

školní docházky. 
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V teoretické části práce se zabývám mateřskou školou a její úlohou, popisuji též 

velmi důležitou úlohu učitelky mateřské školy. Dále se věnuji charakteristice dítěte 

předškolního věku, pro toto období je typická hra, která se zde také objeví.  Zaměřuji se 

na vstup dítěte do základní školy a popisuji současný výběr základních škol 

v návaznosti na alternativní vzdělávání. V teoretické části se věnuji i problematice 

školní zralosti, s ní související školní připravenosti a neméně důležitým odkladem 

školní docházky. K tomu patří i pojmy jako dodatečný odklad školní docházky a 

předčasný nástup, které se v práci také vyskytují. 

 

Praktická část je orientována na předškolní děti. Nejprve popisuji celý proces 

zápisu do první třídy. Poté se zaměřuji na zralost jedinců, kterých se týká odklad školní 

docházky, jedná se o 11 dětí z předškolní mateřské třídy, mezi nimiž jsou dvoje 

dvojčata, která mě zaujala a dále jsem se jimi zabývala. U všech těchto 11 dětí 

zkoumám zralost/nezralost pomocí kazuistik a Jiráskova testu školní zralosti. 

Dopomáhají mi k tomu také metody, jako je rozhovor a pozorování u vybraných dětí. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Mateřská škola 

 

Mateřská škola je školská instituce, která je určena předškolním dětem. 

Docházka do mateřské školy je v České republice nepovinná, je určena pro děti 

zpravidla od 3 do 6 let, případně do doby jejich vstupu do povinné školní docházky a 

také pro děti mladší 3 let.  

 

V současné době nastal v mateřských školách velký problém kapacitní, jelikož 

instituce navštěvuje kolem 98% předškolních dětí a dochází tedy k tomu, že mateřské 

školy jsou plně obsazeny. Díky tomu, že počet dětí za poslední roky stále přibývá, 

v některých regionech si rodiče pokládají otázku, zda bude pro jejich dítě v této instituci 

místo a mnozí z nich využijí toho, že přihlásí svého potomka do více mateřských škol 

najednou. Ze zákona mají však přednostní právo děti, které za rok nastoupí do povinné 

školní docházky. Mateřská škola má právo si zvolit parametry pro přijetí, kritériem 

přijetí může být rodič, který je zaměstnán ve školství nebo obvykle to, že mateřskou 

školu již navštěvuje starší sourozenec nastupujícího dítěte. Výhodou nebo také kritériem 

pro přijetí je samozřejmě bydliště v místě školy. Dále může brát škola ohled na to, zda 

je zákonný zástupce zaměstnaný nebo zda je třeba samoživitel. 

 

Podle §123 odstavce 2 školského zákona (č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) je většina mateřských škol 

u nás zřizována obcemi, mezi zřizovateli jsou zastoupeny různé subjekty (tím jsou obce, 

kraje, soukromí zřizovatelé, církve nebo MŠMT). Státní mateřské školy jsou 

zpoplatněné, rodiče musí platit školné (pohybuje se kolem 300, někde i 500Kč měsíčně) 

a také platí stravné kolem 500Kč měsíčně (Kropáčková, 2008). Avšak děti, které 

v posledním ročníku dovrší 6 let, platí jen stravné. 

 

 Dále podle §123 odstavce 2 školského zákona se vzdělávání v posledním 

ročníku mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v přípravné 

třídě základní školy poskytuje bezúplatně. Bezúplatné předškolní vzdělávání je 

poskytováno proto, jelikož je docházka do zařízení nutná. Před vstupem do základní 

školy se vyrovnávají případné rozdíly mezi dětmi v myšlení, paměti, komunikativních 
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dovednostech, rozvíjí se tvořivost a další důležité aspekty, a docházka pomůže zmírnit 

či překonávat různé hendikepy. 

 

Naproti tomu soukromé mateřské školy vyžadují školné, jehož částka se značně 

liší a může se vyšplhat až na 20 tisíc měsíčně. Platí ho všechny děti bez ohledu na věk. I 

přesto tyto školy zaznamenaly v posledních letech vzestup dětí, což je zajisté způsobeno 

jak nadstandardní péčí, tak i přeplněností obecních školek. Měsíční výši školného 

stanovuje ředitel dané instituce na následující školní rok. 

Jaká byla situace v dubnu tohoto roku, jsem se dočetla v internetovém článku. 

„Soukromé školy jsou v porovnání s těmi státními několikrát dražší, zvláště v Praze. 

Výměnou za to nabízejí osobnější přístup k vašemu dítěti a možnost rozvoje, ať už 

jazykového či dovednostního.“ (píše se v článku Rodiče preferují státní mateřské školy, 

na soukromé nemají peníze, Hovorka, 2010). Dále se v tomto článku dozvídáme, že 

školné v soukromých mateřských školách převyšuje úhradu za školné ve školách 

spravovaných městem i více než 10násobně. Počet dětí vychází na 700 přijatých dětí 

z 1000 přihlášených, říká školský odbor například na Praze 10, což odpovídá  1/3 

z celkového počtu.  

V jarních měsících mateřské školy vyhlašují termíny zápisů. V této době musí 

rodiče přihlásit dítě k docházce do předškolního zařízení (rodiče nebo zákonní zástupci 

dítěte obdrží formuláře k zápisu – přihláška, evidenční list, přihláška ke stravování, 

vyjádření dětského lékaře). Vyplněnou přihlášku poté odevzdají rodiče řediteli mateřské 

školy a ten musí do třiceti dnů od podání přihlášky vyhotovit rozhodnutí o přijetí či 

nepřijetí jedince. 

 

Rodiče očekávají, že mateřská škola připraví dítě na vstup do základní školy, a 

učitelé základních škol předpokládají, že děti, které pravidelně navštěvovaly mateřskou 

školu, budou vybaveny základními kompetencemi budoucího školáka. Konkrétně to 

znamená, že tyto děti budou mít osvojeny základní dovednosti, návyky a znalosti, které 

jsou nutné pro úspěšný vstup do základní školy. (Kropáčková, 2008, s. 44) 
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Domnívám se, že pro rodiče je zajisté přínosné jít vybranou instituci navštívit a 

udělat si obrázek o tom, zda se jim zamlouvá a jestli by byla pro dítě vhodná. Mohou 

samozřejmě navštívit více školek. Jelikož dnes jsou otevřené veřejnosti, ředitelé 

pořádají dny otevřených dveří pro rodiče, informační schůzky pro rodiče nastupujících 

dětí, pořádají také nejrůznější dny jako drakiáda, školní besídky, školní výlety, rodiče 

mohou přijít i s dětmi a seznámit se přímo s prostředím školky.  

 

Když budeme vybírat mateřskou školu pro své dítě nebo se chystat ho do blízké 

školy přihlásit, měli bychom se zajímat o to, jakým způsobem se v ní pracuje, jaké jsou 

její cíle a metody práce, prohlédnout si prostředí, mluvit s učitelkami. (Koťátková, 

2008, s. 10) Výhodou v dnešní době je také internet, jelikož jsou zde dostupné 

informace a můžeme zde nalézt mateřské školy, které mají většinou své webové 

stránky, kde se rodiče mohou o škole informovat, zjistit její program a cíle, zájmové 

kroužky, nabídku výukových programů, školy v přírodě. 

 

„Předškolní výchova rozvíjí vývoj dětí, především pak těch, které vyrůstají v 

socioekonomicky znevýhodněném rodinném prostředí. Prospěšnost předškolní výchovy 

je zřejmá nejen v intelektuálních schopnostech těchto dětí, ale také v jejich sociálních a 

komunikativních dovednostech a v kladném přístupu k učení při zahájení školní 

docházky." (Průcha, 2006, s. 68) 

 

 

1.1 Úloha mateřské školy 

 

Vhodný je citát známého spisovatele Roberta Fulghuma: „Všechno, co opravdu 

potřebuji znát o tom, jak žít, co dělat a jak vůbec být, jsem se naučil v mateřské škole.“ 

(Fulghum, 1991, s. 9) 

 

Citát vystihuje, jak je dnešní úloha mateřské školy nezastupitelná, dává dětem 

jistý základ do života a do pozdějšího celoživotního vzdělávání, bez toho by byl 

navazující vstup do základní školy problémový. Zmínku o první mateřské škole bychom 

mohli nalézt u pedagoga a spisovatele Jana Ámose Komenského v díle Informatorium 
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školy mateřské, kde připisuje významnou úlohu výchově dítěte v raném věku, která by 

se neměla podceňovat. Matějček (1996) uvádí, že silnou stránkou mateřské školy jsou 

znalosti a zkušenosti v tom, jak vést děti k osvojení účelných návyků jako je hygiena, 

oblékání, udržování pořádku a účelných dovedností jako je správné zacházení s tužkou, 

barvičkami a dalšími pomůckami tvořivé práce.  

 

Za poslední desetiletí prošly i mateřské školy mnoha změnami. Mnozí rodiče 

dnešních prvňáčků si ještě budou pamatovat dobu, kdy ve školce bylo vše načasováno, 

spousta věcí se musela stihnout a vše mělo svůj „správný“ průběh. (Klégrová, 2003, s. 

40) 

Školský zákon (č.561/2004 Sb.) § 33  - Cíle předškolního vzdělávání říká:  

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se 

na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 

vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní 

vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do 

základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami.“ 

Mým názorem je, že úloha mateřské školy je více než důležitá. Nejen, že naučí 

děti se začlenit do kolektivu mezi ostatní děti, nebát se komunikovat, nebát se být bez 

rodičů, ale prostřednictvím hravých a nenásilných aktivit dítě získává zdravé 

sebevědomí, sebepojetí, učí se pravidla, která se musí dodržovat. Dále si 

prostřednictvím MŠ utváří návyky a pozitivní chování, učí se samostatnosti, budují se 

v něm mezilidské vztahy, životní hodnoty, vztah k přírodě a dnešnímu světu, připravuje 

se na život ve společnosti.  

Role tohoto předškolního zařízení je také v tom, aby později bylo každé dítě 

schopno co možná nejlépe zvládnout nároky, které na něj budou v průběhu školních 

podmínek a života kladeny. Předškolní zařízení se snaží o všestranný rozvoj každého 

dítěte podle jeho potřeb a možností, jde tedy o komplexní rozvoj osobnosti po stránce 

fyzické, psychické a sociální. Aby se tohoto cíle mohlo docílit, dítě se musí v mateřské 
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škole cítit bezpečně a přijímat svou roli v ní. Kromě toho školka dítěti nahrazuje a 

doplňuje vedlejší úlohu domácího prostředí, buduje v dítěti správné postoje a zásady, 

které v rodině nemusejí být. Pro rodiče je MŠ taky jakási pomoc, jelikož je o dítě 

postaráno a mohou se tak vrátit do svého zaměstnání.  

Toto období je třeba chápat jako fázi přípravy na život ve společnosti. Aby to 

bylo možné, musí dítě přijmout řád, který chování k různým lidem upravuje. Musí se 

naučit prosadit i spolupracovat, to je důležité především v rovnocenné vrstevnické 

skupině. (Vágnerová, 2005, s. 174) 

 

1.2 Úloha učitelky mateřské školy 

 

 Úloha učitelky v předškolním zařízení je nenahraditelná, tvoří velmi 

důležitou součást v procesu edukace každého jedince. Učitelka je ta, která je s dětmi 

v každodenním kontaktu, má děti na starosti. Tato osoba vidí, jak děti reagují na 

pokyny, zda vydrží pracovat, co jim jde a co méně, jestli rozumějí tomu, co se po nich 

chce, jaké dělají pokroky, čili provádí ať už nevědomě či častěji vědomě pedagogickou 

diagnostiku v podobě diagnostických metod jako je pozorování, rozhovor, dotazník, 

experiment, analýza kresby, analýza grafomotorického cvičení.  

 

 Pedagogická diagnostika tvoří každodenní součást práce pedagoga. Je založena 

na pozorování dítěte v různých situacích a rozboru výsledků jeho činnosti. Vychází ze 

znalosti dítěte, jeho rodinného prostředí a zdravotního stavu. Z dílčích pozorování si 

pedagog sestavuje osobitý individuální portrét každého dítěte, který je důležitým 

základem pro volbu metod, vhodných právě pro toto dítě. (Opravilová, 2004, s. 29) 

 

Učitelky mateřských škol jako nezaujaté osoby dokážou diagnostikovat varovné 

signály nedostatečné školní zralosti a připravenosti. Jsou kompetentní vyjadřovat se ke 

školní připravenosti dítěte, neboť v rámci profesní přípravy získají odborné vědomosti a 

dovednosti také z vývojové psychologie a pedagogiky předškolního věku; během 

pedagogické praxe se učí provádět pedagogickou diagnostiku, díky níž jsou schopny 

posoudit a zhodnotit vývojovou úroveň dítěte. Velkou výhodou je, že dítě znají a sledují 
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jeho postupný vývoj v delším časovém úseku. Dále mají možnost srovnání s dalšími 

dětmi předškolního věku a spolupracují s ostatními odborníky (pediatry, psychology, 

s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, 

s vyučujícími základní školy). (Kropáčková, 2008, s. 36)   

 

Domnívám se, že učitelka MŠ je tedy osoba, většinou s dlouholetou praxí, která 

má děti neustále pod dozorem, může srovnávat jednotlivce s ostatními, jednotlivé dítě 

samo se sebou- jaké dělá pokroky, a proto její úloha spočívá také v tom, že dokáže 

charakterizovat (diagnostikovat) jednotlivé dítě, zvláště pak dítě předškolního věku. Její 

doporučení by mělo být rodičům oporou při rozhodování o vhodnosti nástupu dítěte do 

základní školy. Jelikož je to právě ona, která pozoruje chování dítěte v nejrůznějších 

hrách, úkolech a situacích podobajících se tomu, jak to vypadá ve škole.  

 

Matějček píše, že paní učitelky MŠ jsou pracovníky speciálně vzdělanými, 

poučenými, profesionálními a zpravidla i zkušenými (Matějček, 1996, s. 49). Trojice 

autorek (Třesohlavá, Černá, Kňourková, 1990) popisuje, že mezi osobnostní a 

profesionální vlastnosti učitelky MŠ patří kladný vztah k dětem, pohotovost reakcí, 

nápaditost a tvořivost, opravdovost a spolehlivost, komunikativnost a emocionalita.  

 

Práce učitelky mateřské školy je postavena především na tom, že s dětmi cíleně 

cvičí dovednosti a vědomosti, které budou děti jako budoucí školáci potřebovat, 

systematicky a nenásilnou formou (převážně hravou) připravuje děti na pozdější nároky, 

které na ně bude škola klást. Měla by být kompetentní ve všech směrech. Do jisté míry 

přejímá i roli matky připravené dítěti pomoci. Důležité je, aby byla pro děti partnerem a 

průvodcem k nakročené cestě ke vzdělávání. 

 

1.3 Charakteristika dítěte předškolního věku  

 
Předškolní období trvá zhruba od 3 do 6- 7 let, tato fáze života končí vstupem 

dítěte do školní docházky. Předškolní věk představuje v životě dítěte období 

systematické přípravy na nástup do povinné školní docházky. Dítě se v tomto období 
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dynamicky rozvíjí po všech stránkách osobnosti, osamostatňuje se a stává se členem 

nové sociální skupiny, osvojuje si potřebné kompetence, vědomosti, schopnosti a 

dovednosti potřebné pro jeho další rozvoj. Předškolní jedinec je aktivní a plný energie. 

V tomto období probíhá znání organismu po fyzické stránce, jedinec má již více 

rozvinutou jemnou motoriku, což mu umožňuje provádět činnosti jako třeba skládání 

puzzle, šití, navlékání, stříhání, lepení. Také lépe ovládá svoje emoce (pláč, vztek). 

 

Tento věk je charakteristický diferenciací vztahu ke světu. V jeho poznání dítěti 

napomáhá představivost, fantazie. Myšlení je egocentrické, dítě interpretuje realitu tak, 

aby byla pro něj srozumitelná a přijatelná, často tak, jak chce, nepřijímá více možností, 

občas informace zkresluje nebo některé vyloučí. To uspokojuje jeho potřebu jistoty 

orientace. Úroveň myšlení ovlivňuje i způsob verbálního vyjadřování. Významnou 

neverbální symbolickou funkcí je kresba, která jde přes fantazii až k realistickému 

pojetí. (Vágnerová, 2007)  

 

Předškolní děti se učí náležitému způsobu chování, osvojují si jeho základní 

normy. Vágnerová uvádí, že v tomto období dítě chápe normy poněkud stereotypně, 

nebere ohled na aspekty hodnocení situace, leckdy nerozlišuje mezi závažností. Ke 

konci předškolního věku však děti dosahují dalšího vývojového stupně, kterým je 

zvnitřnění základních norem a ztotožnění se s nimi (Vágnerová, 2005). Postupně se 

rozvíjí dětské sebepojetí, obraz o sobě samém. Děti se učí respektovat práva druhých, 

učí se pravidla chování a to prostřednictvím toho, jak jim to bylo prezentováno. Jelikož 

v tomto věku děti uznávají autority, jako jsou dospělí, ať už rodiče či učitelka, tvoří si 

obrázek o tom, co je dobré nebo špatné právě prostřednictvím názorů dospělých. Proto 

bychom měli být dětem vzorným příkladem. To vše probíhá jak v rodinném prostředí, 

tak k tomu zajisté přispívá i prostředí mateřské školy.  

 

V tomto věku dochází také k utváření přátelských vztahů a to převážně 

v prostředí mateřské školy, kde se jedinec začleňuje do vrstevnické skupiny. Mohou 

vzniknout rovnocenné vztahy, kde spolu děti spolupracují. Nebo naopak konkurenční, 

kde mezi sebou soupeří, když se například jedinec chce před ostatními předvést a posílit 

svou sebedůvěru. 
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Předškolní vývojové období je pro dítě nesmírně důležité a rozhodně bychom ho 

neměli jako rodiče podceňovat. Naším úkolem není učit děti číst, psát a počítat, ale 

přinášet především nové informace o světě, vést s nimi dialog, vysvětlovat neznámá 

slova a souvislosti, rozšiřovat slovní zásobu (u šestiletého dítěte se pohybuje kolem tří 

tisíc slov), číst s n imi kn ih y, říkat básně, komunikovat. Autorky Andersonová, 

Fischgrundová, Lobascherová (1993) píší, že až půjde dítě poprvé do školy, bude 

zahrnuto spoustou pokynů, příkazů a jeho prostředkem ke komunikaci bude právě řeč. 

Není-li však dítě zvyklé vyjadřovat své myšlenky a přání, bude v nevýhodě a může to 

vést ke ztrátě sebedůvěry. Dále si myslím, že je určitě vhodné s dětmi kreslit, 

procvičovat jemnou motoriku a psychické procesy jako je myšlení, paměť, 

představivost, vnímání. To vše jim zajisté přispěje k úspěšnému zahájení školní 

docházky. 

 

„Vyhněme se zatěžování a přetěžování dětí informacemi a fakty, na které mozek 

není dosud připraven. V předškolním věku se dítě může dobře naučit rozlišovat tvary a 

jejich umístění v prostoru, což je například jeden z mnoha předpokladů čtení a počítání. 

Nemá ale smysl vyžadovat na něm, aby se naučilo číst nebo počítat již v tomto období 

života, jestliže k tomu samo nejeví sklony. To by bylo zcela nepřiměřené jeho věku.“ 

(Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004, s. 59) 

 

Děti bychom tedy neměli učit předem psát, avšak předškolní děti by již měly 

znát správné držení tužky či jiného náčiní. Nejpohodlnější držení se skládá ze tří prstů a 

to tak, že na prostředníčku tužka leží a palec a ukazováček ji přidržují seshora. I já jsem 

se bohužel setkala s tím, že děti v první třídě ještě správné držení tužky nemají 

zafixované, nemají dostatečně uvolněnou ruku, příliš ryjí do papíru a občas ho i 

zmačkají a roztrhnou. K tomu zajisté přispívá i špatné sezení například bokem ke stolu, 

sezení na jedné noze.  

 

1.3.1 Hra jako typická činnost  

 

Vágnerová uvádí, že hlavní činností předškolního dítěte je hra. V tomto 

věkovém období dítě zpravidla navštěvuje mateřskou školu, která jej postupně 
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připravuje na vstup do školy. Základem je však rodinná výchova, na které mateřská 

škola staví a která napomáhá dalšímu rozvoji dítěte. (Vágnerová, 2000) 

 

Předškolní období je dostatečně dlouhé na to, abychom se mohli svým dětem 

věnovat a rozvíjet je prostřednictvím hravých aktivit, jelikož jsou ve stádiu období hry. 

Protože hra se však vyskytuje v každém věku, jsou to právě dospělí, kteří by si měli 

s dětmi hrát a stát se pro ně partnerem, nehledě na to, že upevňují svůj vztah k dítěti. 

Prostřednictvím hry se dítě rozvíjí. Dospělí by jim také měli poskytnout (v rámci svých 

možností) podnětné prostředí, dostatek smysluplných pomůcek a hraček, k teré by dítě 

motivovaly k tvořivým činnostem. Matějček (1996) říká, že hračka by měla podněcovat 

pohybový, smyslový, rozumový a citový vývoj dítěte a měla by rozvíjet jeho 

společenské postoje, napomáhat k vytváření dobrých návyků a měla by podněcovat jeho 

fantazii.  

 

Hra je typickou a přirozenou činností předškolního věku. V ní se dítě setkává 

s předměty kolem a postupně poznává věci běžného života. Ve hře se může plně 

seberealizovat, prosazovat své nápady, využívat fantazie, navazovat kontakt s druhými, 

zažívat radostné pocity. Ve hře ale také musí dodržovat určitá pravidla, například při 

pohybových hrách, karetních hrách, protože kdyby jedinec pravidla nedodržel, mohl by 

být vyřazen ze hry a nemohl by zvítězit, o co děti usilují. Matějček (1996) uvádí, že hry 

podle pravidel vedou jedince k poznávání a přijímání řádu ve všem dění světa a pokud 

chceme, aby poznalo bolest prohry a jak tuto bolest překonávat, může nám k tomu 

pomoci třeba hra Člověče, nezlob se.  

 

„Hra bývá pro malé děti předškolního věku odpočinkem i prací, zdrojem 

poznání, postojů, zkušeností. Rozvíjí cit, rozum, pohyb, koordinaci, manuální 

dovednosti. Dítě si hraje vždy zcela zaujatě a naplno, jestliže ho hra přestane bavit, 

okamžitě ji ukončí“ (internetový článek Dítě a hra, Grygárková, 2008). Dále je zde 

konstatováno, že to není tak dávná doba, kdy děti hračky prakticky neznaly, vlastnily 

pouze několik málo hraček, vysněné hračkářství nosily v hlavě plné fantazie a určitě se 

bez nich nenudily. Ba naopak, lákalo je to více ven do přírody za pohybovými hrami, 

znaly větší množství her. S čímž musím souhlasit, jelikož dnešní doba láká dítě spíš 
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k počítači a televizi, než k pohybovým hrám jako takovým. Dítě sice žije v pohodlí a 

podnětném prostředí, ale přesto strádá - rodiče na něho nemají čas a prarodiče jsou ještě 

mladí a zaměstnaní, a tak svého potomka odkládají před televizi či počítač. 

 

Některé hry na počítači mohou být přínosné, pakliže cvičí pozornost, paměť, 

myšlení, vnímání, ale myslím si, že časté vysedávání u televize či jiného přístroje by se 

nemělo stát každodenním rituálem. Dítě je tím pádem pasivním příjemcem a o tom se 

můžeme přesvědčit tehdy, když dítě nedokáže reprodukovat shlédnutou pohádku. Proto 

bychom s ním měli komunikovat, ptát se ho, co viděl, co se mu líbilo, co méně, s čím 

nesouhlasí, co by udělal jinak, aby to dopadlo dobře a podobné otázky. To dokládá ve 

své knize trojice autorek, která píše: „Jedna z nejužitečnějších věcí, kterou můžete pro 

své dítě udělat, je mluvit s ním. To se ovšem snáze řekne, než udělá. Rodiče jsou 

většinou zaneprázdnění, často unavení a jsou v pokušení říci svým dětem, ať se jdou 

dívat na televizi. Samozřejmě je mnoho důkazů, že sledování televizních programů 

může být pro dítě užitečné, ale povídání je mnohem důležitější.“ (Andersonová, 

Fischgrundová, Lobascherová, 1993, s. 80) 

 

Autorky Budíková, Krušinová, Kuncová se k tomuto tématu vyjadřují takto: 

v psychologických poradnách se stále častěji setkáváme s dětmi, jejichž vychovateli se 

stává televize, kterou děti preferují před ostatními zájmy, komunikačními partnery i 

kamarády. Je to způsobeno tím, že rodiče na dítě nemají čas, že se mu nevěnují a jeho 

výchovu odbývají (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004). Také Kropáčková se 

zmiňuje o tom, že by rodiče měli kontrolovat, kolik času dítě tráví před televizní 

obrazovkou a také počítačem. Aby měli přehled o tom, jaké pořady dítě sleduje, které 

počítačové hry hraje. V tomto období by jedinci měli v televizi sledovat pořady určené 

jejich věkové kategorii jako je Večerníček, Kostičky, Kouzelná školka, víkendové 

pohádky. Dále píše, že je vhodné se dívat na pořad společně s dítětem a poté si o pořadu 

povídat. (Kropáčková, 2008) 
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1.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
 

Od roku 2002 se ověřoval a od roku 2004 je v platnosti Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání. Tím se mateřské školy staly oficiálně součástí 

vzdělávacího systému a mají svůj vzdělávací program stejně jako další jednotlivé stupně 

škol od základních po školy střední. Aby nebyl tento materiál pouze formální, mají 

všechny školy za povinnost vypracovat si svůj školní vzdělávací program a vycházet 

v něm z principů rámcového vzdělávacího programu. (Koťátková, 2008, s. 129)  

V souvislosti s předškolním vzděláváním dnes mluvíme o rámcových 

vzdělávacích programech, podle kterých se začalo na školách postupně vyučovat a byly 

zavedeny od škol mateřských, základních, po školy střední (později programy pro 

základní umělecké školy, vznikají RVP upravené pro žáky s lehkým mentálním 

postižením a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami).  

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vychází z individuality 

dítěte předškolního věku a zdůrazňuje obecné vzdělávací cíle. (Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 11) 

RVP jsou vedeny z úrovně státní a jsou jednotné pro stejné typy škol, to 

znamená, že pro předškolní vzdělávání je vytvořen jeden rámcový program. Důležité je, 

že školy neučí direktivně jenom podle tohoto materiálu, ale učí podle školních 

vzdělávacích programů, které si každá škola vytvoří sama.  

Školní vzdělávací programy umožňují větší autonomii školy a i učitelů. Školy 

mají svobodnější rozhodování například ve volbách metod výuky a struktury 

vzdělávacího obsahu. Důraz je kladen na získávání klíčových dovedností, což je soubor 

dovedností, vědomostí, schopností a postojů, které by se měly rozvíjet v rovnováze. 

Jsou důležité k tomu, aby byl jedinec schopen obstát v dnešní společnosti, proto je 

v popředí jeho osobnost, ke které patří aktivita, schopnost vytvářet vlastní názory, 

schopnost argumentace a řešení problémů.  
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Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní 

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. 

Tato pravidla se vztahují na pedagogické činnosti probíhající ve vzdělávacích 

institucích zařazených do sítě škol a školských zařízení. (Rámcový vzdělávací program 

pro předškolní vzdělávání, 2004, s. 4) 

 

Hlavními cíli RVP PV jsou: 

a) rozvoj dítěte, jeho schopnost učení a poznání 

b) osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost 

c) získat osobní samostatnost, schopnost projevovat se jako samostatná osoba 

 

Vzdělávací obsah tvoří pět oblastí, které jsou ve vzájemné interakci. 

 

1) Dítě a jeho tělo 

 

Tento okruh směřuje v širším kontextu do oblasti biologické a měl by 

naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu s potřebou 

pohybu a aktivity, vést ke správnému rozvoji tělesných a pohybových 

funkcí, zdatnosti, motorických dovedností a koordinace. (Koťátková, 2008, 

s. 131) 

 

Pedagog vede děti k tomu, aby si uvědomily vlastní tělo, pohyby s ním 

spojené (jemná a hrubá motorika), správné držení těla, tělesný a psychický 

rozvoj, používání a rozvoj smyslů, vytváření zdravých životních návyků, 

správná hygiena, zvládání sebeobslužných činností a jednoduchých 

pracovních úkolů. 
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2) Dítě a jeho psychika 

 

Tento vzdělávací okruh směřuje do oblasti psychologické, do podpory 

maximálně dobrého rozvoje všech psychických funkcí (vnímání, myšlení, 

soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a vůle). (Koťátková, 2008, s. 132)  

 

Snaží se vytvářet duševní pohodu, podporovat psychickou zdatnost a 

odolnost každého jedince, dále se snaží o rozvoj intelektu, řeči, jazyka a 

neméně důležitých poznávacích procesů, citů a vůle. Okruh zahrnuje také 

vytváření pozitivního sebepojetí, sebevyjádření a kreativity. 

 

3) Dítě a společnost 

 

Zaměřuje práci učitele do oblasti sociálně kulturní s poznáváním života lidí 

ve společenství s určitými pravidly soužití a vytvářenými hodnotami 

v oblasti kultury a umění. Pomáhá nacházet dítěti své místo v širší 

společnosti, osvojit si potřebné sociokulturní návyky a orientovat se 

v tradicích společnosti. (Koťátková, 2008, s. 135) 

 

Pedagog dítě seznamuje s pravidly společenského soužití, schopnostmi žít 

společně s ostatními lidmi. Vede ho k tomu, aby rozvíjel pozitivní 

společenskou pohodu ve svém sociálním prostředí. 

 

4) Dítě a svět 

 

Okruh Dítě a svět se zaměřuje na environmentální oblast a působení na dítě 

v kontextu elementárního povědomí o světě a jeho základní fungování, o 

vlivu člověka na životní prostředí. Hledání možnosti, jak se podílet na 

utváření základů pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě. 

(Koťátková, 2008, s. 137) 
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5) Dítě a ten druhý 

 

Tento okruh se zaměřuje na podporu utváření vztahů k jiným dětem a 

dospělým, na posílení, kultivaci a zkvalitnění komunikace a dalších 

sociálních dovedností. (Koťátková, 2008, s. 134) 

 

Dítě se seznamuje s pravidly chování ve vztahu k druhým, pomáhá 

k utváření pozitivních vztahů k ostatním lidem. Kromě toho se rozvíjí 

komunikativní dovednosti, schopnost spolupráce. Dochází k utváření 

kladných postojů, jako je tolerance, respekt, ochota, přizpůsobivost.  

 

2. Výběr základní školy 

Psal se rok 1774, kdy Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. Již od té 

doby se povinně vzděláváme. Základní vzdělání je bezplatné (neplatí pro soukromé 

školy) a trvá devět let - obvykle od šesti do patnácti let. Základní vzdělání se řídí 

školským zákonem č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, který jsem blíže popsala v kapitole 3.2. Rodiče mají 

povinnost včas přihlásit dítě do školní docházky. 

 

V současné době si mohou rodiče rozmyslet, jakou formu vzdělávání by pro své 

dítě upřednostnili. Mají na výběr běžné základní školy, ale také vzdělání v některém 

alternativním vzdělávacím systému. Jednotlivé formy se od sebe v mnohém liší, ale i 

přes několik nemálo rozdílů mezi těmito systémy, můžeme najít jedno společné. Je jím 

osobnost dítěte, kterou se snaží co nejlépe rozvíjet, i když každý systém tou svojí cestou 

pomocí své filosofie.  

 

Nejčastěji rodiče zařazují své dítě do běžné školy ve své spádové oblasti, tedy 

v místě trvalého bydliště. Je to nejpravděpodobnější i z toho důvodu, že ředitel školy má 

povinnost přednostně přijímat děti ze spádového obvodu školy, tedy děti v obvodu 

trvalého bydliště školy. Nastane-li situace, že se rodina rozhodne pro jinou školu, ředitel 
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vybrané instituce by měl dítě přijmout (pokud mu v tom nebude nic bránit, jako 

například kapacitní možnosti školy). 

 

2.1 Důležitá kritéria při výběru školy 

 

Kritéria, podle čeho lze školu volit, mohou být pro každou rodinu odlišná, ale 

mohou se samozřejmě i shodovat. Domnívám se, že záleží na každém z nás, ale i na 

samotném dítěti, co by právě jemu vyhovovalo. Někdy je kritériem místo bydliště, aby 

to mělo dítě co nejblíže (aby mělo co nejjednodušší přesun a mohlo se také setkávat se 

spolužáky i mimo školu), ale to zajisté nemusí stačit. Mezi další parametry výběru bych 

uvedla klima školy (jaké jsou vztahy mezi učiteli, jaký je zde kolektiv, vztah učitele 

a žáků - to vše se ale dá těžko zjistit), dále kdo bude dítě vyučovat. Také podstatný fakt 

pro rodiče a dítě.  

 

Dalším kritériem může být úroveň a pověst školy (jaké jsou její reference, jestli 

se o ní kladně mluví, jak se prezentuje navenek, zda má nějaké akce, jaká je úspěšnost 

přijetí na střední školy a víceletá gymnázia), jaký je školní vzdělávací program, podle 

kterého se škola řídí, vzdělávací obsah, metody a formy výuky, hodnocení výkonů žáků 

(klasifikace, slovní hodnocení, hodnocení v podobě portfolia). Důležitá je zajisté také 

nabídka mimoškolních aktivit, jazyků, jaká je vybavenost školy a okolní školní prostory 

jako je hřiště, stadion, zahrada, tělocvična. Jak je to se stravováním? To vše a mnoho 

dalšího mohou rodiče zjistit například při dni otevřených dveří (dnes i na internetových 

stránkách školy), kde se dozví potřebné informace a udělají si na budoucí školu bližší 

názor. 

 

Co se týče rozhodování o volbě školy, myslím si, že jedním z hlavních 

parametrů je, jaký typ výuky instituce nabízí. Ve větších městech je výběr pochopitelně 

rozmanitější. Jedná se buď o běžný způsob výuky, tedy klasickou školu. Pokud se ale 

rodině zamlouvají alternativní metody, mohou zvolit běžnou školu, která nabízí prvky 

některé z alternativních škol (například Montessori prvky, prvky inovativního programu 

Začít spolu nebo jiných programů jako je program RWCT - čtením a psaním ke 

kritickému myšlení - anglicky Reading&Writing for Critical Thinking). S programem 
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RWCT jsem se měla možnost seznámit jak z teoretického hlediska ve škole, tak ho i 

aplikovat v praxi a velmi se mi jeho metody zamlouvají (čtení s předvídáním, podvojný 

deník, volné psaní, brainstorming, pětilístek, ledolamky). Třetí možností výběru je 

alternativní škola jako taková či inovativní programy.  

 

Značnou úlohu v rozhodování může mít fakt, že dítě navštěvovalo mateřskou 

školu některého alternativního typu, se školou bylo spokojené a nadále chce v tomto 

systému pokračovat. Problém však může nastat, jestliže rodině tento styl výuky 

nevyhovoval a chce změnit typ školy. Domnívám se, že přechod z takovéto Montessori 

mateřské školy do běžné základní školy je obtížný zejména v adaptaci, stylu učení. 

V dnešní době si rodiče mohou pro své dítě zvolit instituci podle vlastní úvahy (bydliště 

hraje také svou roli, ne každý má na výběr z několika takovýchto škol). 

 

Je vhodné, že vedle běžných škol existují i alternativní školy, školy 

s inovativními programy, také tzv. domácí školy, poněvadž každé dítě je jiné a může mu 

vyhovovat něco jiného, například nedostávat známky, a rodiče si tak mohou pro svého 

potomka vybrat z pestré nabídky škol. Spektrum institucí je velmi obsáhlé, v České 

republice existují jak školy státní, tak soukromé a církevní. Státní školy jsou bezplatné, 

avšak soukromé školy vyžadují školné. Kropáčková uvádí, že v České republice působí 

i několik desítek církevních základních škol, například ve školním roce 2006/2007 jich 

bylo 36. Církevní školy nejsou pouze pro děti věřících, ale mohou se do nich hlásit i 

děti z nevěřících rodin a náboženského vyznání. (Kropáčková, 2008) 

 

Církevní a školská zařízení jsou většinou přístupná všem. Vzdělávat se na nich 

mohou i děti bez náboženského podvědomí, pokud jsou ochotné přijmout duchovní 

rozměr školy. O přijetí na školu rozhoduje splnění podmínek přijímacího řízení. 

Zastoupené jsou od mateřských škol přes základní školy, gymnázia, střední odborné a 

vyšší odborné školy a další. (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004, s. 99) 

 

Blížící se zápis do školního prostředí vyvolává i nutnost rozhodnout o typu 

školy- rodiče si začínají čím dál víc uvědomovat, že není jedno, do jaké školy začne 

jejich dítě chodit. (Kutálková, 2005) 
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 Nejde jen například o finančně náročné cizojazyčné školy, ale i mezi běžnými 

základními školami jsou velké rozdíly v jejich úrovni. Někteří rodiče mají o typu školy 

pro své děti jasno (zejména pokud jej navštěvovali oni sami), ale jiní rodiče školu pro 

své potomky hledají. Dnes si také mohou vybrat, zd a se jejich dítě bu d e u čit p omocí 

analyticko-syntetické metody čtení a psaní, genetické, popřípadě globální metody. 

 

2.2 Znaky alternativního školství 

 

Po roce 1989 se v České republice objevily tzv. alternativní školy. Tento pojem 

může být v současnosti chápán různě a občas bývá spojován s pojmem „netradiční 

škola“. Znamená to, že školy mají jiné osnovy, důraz je kladen na nefrontální způsob 

práce při výuce (škola hrou, prožitkové učení, projektové vyučování, skupinová výuka) 

a používají i jiný způsob hodnocení, například slovní hodnocení.  (Kropáčková, 2008) 

 

„V České republice se můžeme setkat s alternativními základními školami, které 

vznikly pod vlivem reformní pedagogiky a navázaly tak na reformní pedagogické hnutí 

z dvacátých a třicátých let 20. století. Jedná se především o waldorfské základní školy, 

základní školy Marie Montessori a daltonské školy“ (Kropáčková, 2008, s. 58). Průcha, 

Walterová a Mareš označují reformní pedagogiku za souhrnný název pro různé 

teoretické koncepce a praktické snahy vytvářející modely alternativní školy rozvíjené 

zvláště v první polovině 20. století J. Deweyem, M. Montessori, C. Freinetem aj. Dnes 

je pojem reformní pedagogiky považován spíše za historickou záležitost. (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003) 

 

Průcha uvádí, že alternativní vzdělávání je „odlišné od vzdělávání nabízeného 

státem nebo jinými tradičními institucemi.“ (Průcha, 2004, s. 17); odlišnost může 

spočívat ve specifičnostech obsahu vzdělávání, organizace a metod výuky, hodnocení 

vzdělávacích výsledků žáků aj. Pojem alternativní škola nelze tedy vztahovat pouze 

k soukromým školám, protože nestandardní mohou být i některé státní školy. (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003, s. 16) 
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„Standardní školy jsou takové, které svými charakteristikami reprezentují 

určitou normu, standard, předepsanou či očekávanou úroveň. Ve vztahu k tomuto 

standardu lze pak školy, které se od něj nějakým způsobem odchylují, považovat za 

nestandardní, to je alternativní.“ (Průcha, 1996, s. 14) 

Existuje mnoho škol alternativního typu, které jsou obecně chápány jako školy, 

které se snaží svými inovačními programy a postupy odstranit nedostatky běžných škol. 

Každá taková škola má jiný program, odlišnou filosofii a pedagogickou specifičnost od 

běžných škol. 

 

2.3 Jednotlivé druhy alternativních škol 

 

o Marie Montessori 

 

Pedagogika Marie Montessori, která je zakladatelkou systému, je u nás známa 

již od počátku dvacátého století. Cílem je samostatně získávat poznatky, klade se velký 

důraz na individuální potřeby dětí, které jsou v centru dění, můžeme tedy mluvit o 

pedocentrismu. Tento vzdělávací systém je v posledních letech velice populární a to i 

díky speciálním pomůckám, se kterými se zde pracuje. Pomůcky se mi velice 

zamlouvají, nevýhodou však je, že jsou velmi finančně náročné. 

 

Mottem této pedagogiky je „pomoz mi, abych to dokázal sám“, což ve 

skutečnosti znamená, že učitel by měl být pro děti průvodce, pozorovatel, připraven 

kdykoliv pomoci. Ostatní je na dítěti, aby se samo rozhodlo pro činnost a vlastními 

silami a svým tempem získávalo potřebné dovednosti a vědomosti sám pro sebe, ne 

kvůli někomu jinému či dobré známce. K tomu má dítě připraveno dostatečné množství 

pomůcek, předmětů a přizpůsobené prostředí pro jeho rozvoj.  

 

„Úkolem učitele je připravit podnětné prostředí, v němž děti pracují samostatně, 

a učitel je pouze kontroluje. Děti pracují ve věkově smíšených třídách se speciálními 

didaktickými pomůckami.“ (Kropáčková, 2008, s. 59) 
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Při tvorbě svého systému autorka vycházela z poznatků o dítěti, které byly 

odvozeny z experimentální psychologie a z pozorování dětí, jejich chování a jednání při 

konkrétních činnostech. Zdůrazňovala orientaci na dítě jako na člověka, pomoci mu 

dosáhnout vlastní nezávislosti a svobodu, jež je základem výchovy. Dítě má vnitřní 

potřebu se učit, vnitřní potřeby se rozvíjejí v tzv. senzitivních fázích, což jsou zvlášť 

citlivá vývojová období, ve kterých se dítě učí různým dovednostem. (Budíková, 

Krušinová, Kuncová, 2004) 

 

Marie Montessori pracovala jako italská lékařka a věnovala se mentálně 

postiženým dětem. Její metody se ujaly a často se používají právě při práci s 

postiženými dětmi. 

 

o Waldorfská pedagogika 

 

 Waldorfská pedagogika klade velký důraz na správné chápání vývojových fází, 

jimiž děti procházejí, neboť čerpá z antropozofické antropologie. Zakladatelem této 

filozoficko-pedagogické soustavy o výchově člověka byl rakouský filosof Rudolf 

Steiner (Kropáčková, 2008, s. 60). Podle Průchy, Walterové a Mareše znamená 

antroposofie soustavu filosoficko-pedagogických názorů na výchovu člověka, která se 

hlásí ke křesťanství. Je základem koncepce waldorfské školy. Některými odborníky je 

však kritizována jakožto „mytická“. (Průcha, Walterová, Mareš, 2003) 

 

Velká pozornost se soustřeďuje na osobnost pedagoga, měl by být umělecky 

nadaný a kreativní, jelikož své nadání předává dále dětem. Waldorfská škola má snahu 

kromě tradičního obsahu vyučování zajišťovat všestranný rozvoj dítěte, proto je velká 

část učebního plánu věnována i praktickým a uměleckým oborům a každé dítě má tím 

pádem šanci najít obor, ve kterém vynikne. (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004) 

 

Mezi umělecké obory patří například ruční práce a základy řemesel. Odlišností 

v těchto základních školách je, že žáci nepoužívají klasické učebnice, ale vytváří je 

učitel nebo děti samy ve svých sešitech, informace si vyhledávají v encyklopediích nebo 

v materiálech od vyučujícího. Vybavení školy a pomůcky jsou z přírodního materiálu, 
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jako je dřevo, vlna, len, výzdobu tvoří ručně vyrobené práce žáků. Děti pracují převážně 

ve skupinách, týmová spolupráce je prioritní. Mezi další znak těchto alternativ patří 

intenzivní spolupráce rodičů a školy, rodiče jsou aktivními účastníky školních a 

mimoškolních akcí. 

 

Výuka probíhá v tzv. epochách, což jsou větší celky neboli dvouhodinové 

vyučovací bloky. Každý blok trvá tři až čtyři týdny a v něm je rozpracované jedno téma. 

Tyto bloky se skládají ze tří částí: rytmické (písničky, říkadla, pohyb), hlavní neboli 

vyučovací a třetí vypravovací. Neprobíhá zde zkoušení a známkování, žáci jsou 

hodnoceni slovně. Jedinci jsou vychováváni k úctě k přírodě, životnímu prostředí, 

k práci, ale také k úctě k druhým.  

 

o Daltonská škola 

 

Daltonský vyučovací systém vychází z prvků netradičního vyučování americké 

učitelky Heleny Parkhurstové, který zavedla ve 20. letech ve městě Dalton. Staví 

především na principech volnosti, samostatnosti a spolupráce. Dítě si samo volí cestu 

poznání, plánuje si činnost, postupy i čas. Děti se naučí nejen sebedůvěře, ale i práci 

vedle ostatních dětí tak, aby se nerušily. (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004, s. 103) 

 

Autorka Kropáčková píše, že Daltonské školy jsou charakterizovány jako „školy 

s uvolněnou třídní strukturou“, vyučování probíhá v tzv. daltonských blocích. Žáci si 

mohou vybrat, čemu se chtějí věnovat, a samostatně plní povinné a nepovinné úkoly. 

Řešení úkolů bývá ve třídě k dispozici ke kontrole. (Kropáčková, 2008, s. 60) 

 

Líbí se mi, že žáci mohou při vyučování používat libovolné materiály, pracují 

nejprve samostatně, vyhledávají informace v encyklopediích, plní různě náročné úkoly. 

Když žáci něco nevědí nebo se chtějí poradit, jsou jim k dispozici ostatní spolužáci a 

jako poslední žádají o radu učitele.  
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o Vzdělávací program Zdravá škola 

Jde o takový typ školy, u níž je prioritní především zdraví dětí, jejich správný 

vývoj, komplexní zdravý způsob života, zdravá strava, zdůrazňuje se pohoda 

v mateřském prostředí, zdravé mezilidské vztahy, individualita každého dítěte. Školy 

také spolupracují s rodinou, aby se docílilo efektivnější edukace jedinců. Zdravá škola 

není omezena pouze na hygienu a tělesné zdraví, ale zahrnuje všechny aspekty zdraví 

školáka. 

 

Pracuje se zde v malých skupinkách, kterým se říká centra aktivit. Děti mají 

možnost si zvolit centrum, ve k terém chtějí p racovat, mů že to b ýt například centrum 

domácnosti, manipulační a stolní hry, knihy a písmena, pokusy a objevy, písek a voda, 

dílny, zahradničení. 

 

Vzdělávací projekt Zdravá škola je projekt Světové zdravotnické organizace pro 

Evropu, Evropské unie a Rady Evropy. Program podpory zdraví ve škole je postaven na 

třech pilířích: zdravá škola, zdravé učení a otevřené partnerství. Zatím je u nás asi 92 

„zdravých“ základních škol. (Kropáčková, 2008, s. 61) 

 

o Program Začít spolu 

Vzdělávací program Začít spolu bychom mohli nalézt pod anglickým názvem 

„Step by step“. V České republice se začal realizovat od roku 1996 pro mateřské školy a 

postupně ho převzaly i školy základní. Důraz je kladen na individuální přístup k dítěti, 

respektování jeho potřeb, na úzkou spolupráci mezi školou a rodinou, rodiče se mohou 

do vyučování zapojit i jako asistenti.  

Ve škole to probíhá tak, že se začíná ranním kruhem - povídání si, sdělení 

nových zážitků, ale také plánu na daný den. Následuje samotná výuka, třída je 

rozdělena na tzv. centra aktivity, což jsou stolky s různými materiály a pomůckami 

v policích podle jednotlivých center. Jedná se například o centrum matematiky, čtení, 

psaní, centrum věd a objevů, ateliér.  
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Děti by se měly co nejaktivněji zapojit do výuky, učitel pro ně připraví různé 

hry, zajímavé a atraktivní činnosti, diskuse, práce v různých skupinách. K jednotlivému 

tématu probíhá výuka například týden, propojuje se ve všech předmětech. Jednotlivec si 

může zvolit centrum aktivity, do kterého v daný den půjde, avšak za týden musí projít 

všemi centry. 

2.4 Alternativní školy versus běžné školy 

Mým názorem je, že alternativní školy a inovativní programy jsou velice 

přínosné, vedle běžných škol ukazují jiné možnosti práce a výuky s dětmi. Najdeme 

v nich mnoho efektivních znaků a metod, které by si běžné školy mohly osvojit a tím se 

určitě obohatí. Inspirativní mohou být například pomůcky M. Montessori a způsob 

práce s nimi, vím, že je to drahá záležitost, ale myslím si, že šikovná učitelka si dokáže 

vyrobit obdobné pomůcky, třeba z českého jazyka.  

Další inspirací mohou být metody programu Začít spolu, i v běžné škole je 

příjemné začínat ranním kruhem, navodit příjemnou atmosféru, motivovat zajímavým 

tématem nebo naopak ponechat téma na dítěti a dát mu možnost vyjádřit se (jako 

například co včera dělal, co má rád a co ho zajímá, zda je potřeba ve třídě vyřešit nějaký 

problém nebo čemu v učební látce neporozuměl). Metoda center aktivit je také 

zajímavá, dala by se využít například v českém jazyce v rámci jednoho předmětu: 

centrum psaní, centrum čtení, centrum luštění, centrum doplňování atd. 

A další znaky se zajisté také dají využívat v nealternativních školách: spolupráce 

s rodiči, individuální přístup k dítěti, zaměřovat se na zdraví dítěte po všech stránkách, 

formy práce jako je skupinová, párová, individuální, práce třídy jako celku, využívání 

názorného vyučování- jít se na danou věc, přírodninu nebo zvíře podívat, využívat při 

vyučování pokusy a konkrétní pomůcky, práce s encyklopedií a internetem, zkusit si 

s dětmi vyrobit vlastní sešit a portfolio, zhotovovat výrobky a pomůcky z přírodního 

materiálu. V neposlední řadě také není na škodu, když se do školních a mimoškolních 

aktivit zapojují rodiče dětí a jeví zájem o spolupráci. 
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 Jak jsem se již zmínila, alternativní školy nabízejí metody, které jsou velmi 

přínosné a atraktivní. Další pozitiva, která mohou přinášet: větší spokojenost, 

soudržnost, spolupráce, lepší klima, partnerství s učitelem, partnerství školy a rodiny, 

spíše tolerance učitelů, méně stresující výuka, méně autoritativní styl, méně 

memorování, učení využité v praxi, více tvořivé práce, aktivity jedinců, odlišné 

hodnocení (slovní). Na druhou stranu může být některým těmto školám vytýkáno, že 

nepoužívají učebnice, píše se tedy často do sešitů, není zde klasické dělení předmětů do 

ročníků. Jsou to převážně rodiče, kteří se domnívají, že větší volnost žáků povede 

k menší míře vzdělanosti a ve srovnání s žáky běžných škol budou mít horší výsledky 

například při přijetí na další stupeň vzdělávání. Nehledě na to, že soukromé alternativní 

školy vyžadují vysoké školné. 

 

 

3. Vstup do základní školy 

 

Nástup dítěte do školy znamená důležitou změnu v jeho životě, která se často 

označuje jako sociální mezník a je limitovaná dosažením věku a odpovídající 

vývojovou úrovní.  Dítě získává novou sociální roli, stává se školákem. Je na něm 

samotném, jak tuto roli přijme a jak se s ní vypořádá, na nás samozřejmě je, abychom 

mu hlavně zpočátku se vším pomáhali a podíleli se tak na jeho bezproblémovém a 

plynulém přechodu z předškolního do školního zařízení.  

 

Vstup do základní školy je pro dítě vstupem do společnosti, vymaňuje se 

z úzkého kruhu rodiny, kladou se na něho vyšší nároky, poznává dosud nepoznané 

skutečnosti. Od dítěte se očekává, že bude dodržovat běžné normy chování, musí se 

přizpůsobit novému prostředí a podmínkám školy, musí dodržovat určitá pravidla. Líbí 

se mi věta autorky Opravilové a to, že vstup do školy se pro dítě může stát příjemným 

vykročením na dlouhou, dobrodružnou a náročnou cestou za poznáním. (Opravilová, 

1996) 

 

Pro dítě je to zpočátku nelehký úkol, dostává se do jiného životního prostředí, 

musí se adaptovat na nové podmínky, mění se mu dosavadní činnosti a zaměstnání, 
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začíná cílená a organizovaná práce. Je to ale i úkol pro rodiče, aby mu ochotně se vším 

pomáhali, podporovali ho a dali mu společně s vyučujícím podnět k pozitivnímu vztahu 

k učení a ke škole. Obecně se tato role školáka vyznačuje jako potvrzení normality 

dítěte. Je to zkouška, zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře jako jeho vrstevníci. 

Tato etapa je jakési vyvrcholení předškolní výchovy.  

 

3.1 Zápis do školy 

 

Zápis do vybrané školy je považován za nesmírně důležitý okamžik, jde o 

významnou událost, o první kontakt dítěte se školou a jejím prostředím, většinou je to i 

první kontakt pro rodiče. Každá škola si stanovuje svůj zápis, jsou tedy různorodé, 

pestré, ale společné je pro ně to, že probíhají v přátelské atmosféře, příjemném 

prostředí, většinou ve vyzdobených prostorách. 

 

Cílem zápisu je bližší poznání dítěte a v součinnosti s přáním rodičů (někdy i ve 

spolupráci s dalšími odborníky) zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do 

školy. Toto je zásadní moment zápisu, neboť zvláště rodiče dítěte, které navštěvovalo 

mateřskou školu, mohou při absenci možnosti srovnávat dítě s vrstevníky nesprávně 

odhadnout zralost potomka pro školní docházku. (Kropáčková, 2008, s. 71) 

 

Zápisy do základních škol probíhají každý rok v termínu od 15. ledna do 15. 

února, s tím, že každá škola si v tomto období určí svůj termín zápisu. Většinou se jedná 

o dva dny. Rodiče mají povinnost přihlásit své dítě do základní školy, měli by se 

domluvit, jakou školu zvolí, jestliže vybraná škola nepatří do spádové oblasti, měli by 

včas informovat ředitelství spádové oblasti a zeptat se na ředitelství jiné spádové 

oblasti, zda je možnost dítě do této školy přijmout. 

 

 U zápisu budou rodiče potřebovat svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a 

vhodná je i kartička zdravotního pojištění a očkovacího průkazu. Jejich úlohou bude 

vyplnit žádost o přijetí do základní školy (někde již mají předem) a také zápisní lístek, 

do kterého napíší své základní údaje, ale také informace o tom, zda dítě navštěvovalo 
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mateřskou školu, jaký je jeho zdravotní stav, popřípadě postižení, zda je pravák nebo 

levák. 

Záleží na rodiči, kterou školu pro dítě vybere. Rodič by se měl s dítětem dostavit 

k zápisu do spádové školy, jak stanoví školský zákon. Spádová škola je základní škola 

určená obcí podle místa trvalého pobytu žáka. Jestliže se rodiče rozhodnou pro jinou 

školu než spádovou, je vhodné včas oznámit tuto skutečnost ředitelství spádové školy. 

Rodič by měl s dítětem absolvovat zápis pouze v jedné škole. (Kropáčková, 2008, s. 66) 

  

Dítě projde rituálem zápisu a prvního slavnostního dne ve škole, který potvrzuje 

jednoznačnost sociální proměny a počátek nové životní fáze. Když jde dítě poprvé do 

školy, ví, že od této chvíle je školákem, že se něco podstatného změnilo. (Vágnerová, 

2005, s. 236) 

 

Co by dítě mělo u zápisu znát: 

 

o své jméno, příjmení, věk 

o adresu svého bydliště 

o povolání rodičů, jména sourozenců 

o recitace básně, zpěv písně 

o základní barvy: červená, modrá, zelená, žlutá, černá 

o základní geometrické tvary: čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh 

o orientaci v prostoru (pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu) 

o nakreslit lidskou postavu, popřípadě rodinu 

o své zájmy a koníčky, co ho baví, co má rád (např. jaké zvíře) 

 

Děti by měly umět komunikovat samostatně, bez přítomnosti rodičů. Měly by 

také zvládnout řešit problémy, např. sestavit domeček z různých geometrických tvarů, 

postavit stavbu z kostek, ze stavebnice, zopakovat jednoduchou větu, vytleskat 

jednoduchý rytmus, nakreslit jednoduchý tvar podle dané předlohy, dokreslit obrázek, 

vystřihnout ho, zavázat tkaničku, zapnout knoflík, třídit pastelky podle barev, roztřídit 

hromádku z kaštanů- k tomu úkoly jako rozděl na dvě stejné hromádky, rozděl 

hromádky tak, aby v jedné bylo více a v jedné méně, kde je více a kde je méně. 
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3.2 Školní zralost   
Při posuzování dítěte se bere v úvahu připravenost pro školu a školní zralost. 

Dítě může být zralé a připravené. Může být také zralé a nepřipravené, pak je nutné tyto 

nedostatky „dohnat“. Může být však také dobře připravené, a přesto v něčem nezralé. 

Takové dítě je třeba individuálně posoudit. (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004, s. 

37) 

V posledních letech se pojem školní zralost používá souběžně s pojmem školní 

připravenost, respektive oba pojmy konvergují (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 

243). Někdy se ale stává, že se pojem školní zralost zaměňuje s pojmem školní 

připravenost a způsobilost, tyto pojmy mají však význam odlišný. K této problematice 

se vyjadřuje Říčan (Říčan a kol., 1999), který uvádí, že termín „zralost“ bývá spojován 

se spontánním vývojem, biologickým zráním příslušných struktur a funkcí. Vývoj však 

vždy probíhá v interakci s vnějším prostředím, se záměrným i nezáměrným 

ovlivňováním i podněcováním v prostředí, v němž dítě vyrůstá. Někteří pedagogové 

dávají proto přednost termínu „školní připravenost“ či „způsobilost“, do něhož zahrnují 

vlivy vnější i vnitřní.  

 

Pojmem školní zralost se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, vycházející z 

dispozic organismu každého jedince. Školní zralost je souhrnný název pro připravenost 

různých duševních funkcí a dovedností. Umožňuje dítěti úspěšně si osvojovat školní 

vědomosti a dovednosti v 1. třídě - především čtení (nutné zralé zrakové rozlišování), 

psaní (sluchové rozlišování, grafomotorika) a počítání. Jsou to kompetence závislé na 

zrání (zralost CNS, mentální schopnosti, vnímání, pozornost, řečové a komunikativní 

dovednosti).  

 

Tento pojem zralosti zahrnuje celou řadu vzájemně se doplňujících a 

ovlivňujících  oblastí - fyzická, psychická, sociální (emocionální) zralost, jež jsou 

nezbytné pro úspěšné zvládnutí nároků, které klade na každého jedince škola.  

 

 Fyzickou, tělesnou zralost, ale také zdravotní stav posuzuje většinou 

dětský lékař. Dítě by mělo odpovídat růstem i fyzickou zdatností na věk 

šesti let, mělo by bez obtíží například schopno unést školní tašku, zvládat 
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činnosti jemné a hrubé motoriky. Změnila se totiž jeho tělesná stavba 

(růst do výšky, prodlužování končetin, zúžení trupu, zmenšení hlavy, 

zesílení svalů), dalším ukazatelem je dentice (ozubování), kdy mléčný 

chrup je nahrazen chrupem stálým.  

 Psychická zralost v sobě zahrnuje rozumovou, mentální úroveň, začínají 

se objevovat logické úvahy. Do percepční činnosti spadá zrakové a 

sluchové vnímání, do kognitivní oblasti se zahrnují rozumové 

schopnosti, paměť, řeč, grafomotorika, lateralita. V pracovních 

činnostech by dítě mělo být schopno udržet pozornost po určitou dobu, 

pracovat bez obtíží při řízené činnosti. 

 Sociální zralost zahrnuje to, jak je dítě samoobslužné, samostatné, 

schopné odloučit se na více hodin od rodiny. Zda dokáže bez obtíží 

komunikovat se svým okolím, ve vrstevnické skupině, ale také 

s dospělými (zda umí pozdravit, představit se, poprosit, mluvit například 

o tom, co ho baví, zda dospělému vyká, někde může být i tykání). Patří 

sem také emocionální zralost, předškolní dítě je emocionálně bohaté. 

Jeho city ovlivňují vnímání, hru, sociální návyky. Polarita dětských citů 

se často mění v rychlém sledu: z hravého veselí se snadno rozčílí a 

naopak, ale rozčílení nemá dlouhý charakter. Emocionálně zralý jedinec 

je ve škole odolný vůči frustracím a lépe dokáže přijmout případný 

školní neúspěch. 

 

Školní zralost lze vymezit jako dosažení takového stupně zralosti různých 

funkcí, které dítěti umožňují zvládat požadavky výuky v 1. třídě. Zrání dětského 

organismu, především centrální nervové soustavy, se projevuje různým způsobem: 

změnou celkové reaktivity, emoční stability a odolnosti vůči zátěži, rozvojem motorické 

koordinace, ale i změnou zpracování informací a způsobu uvažování. (Vágnerová, 

2007, s. 10)  

 

Kolem 5. až 7. roku se vyvíjí zrakové a sluchové vnímání, které je na takové 

úrovni, aby byl jednotlivec schopný zvládnout výuku v první třídě. Předškolní děti mají 

lepší rozlišování vidění na dálku než na blízko, to se však zlepšuje a dochází k rozvoji 



 
 

38 
 

vidění na blízko. K rozvoji sluchového vnímání přispívá zkušenost, to znamená, že děti 

slyší mluvenou řeč a napodobují ji. Sluchová analýza závisí také na pozornosti dítěte. 

Školsky zralé děti dovedou správně rozlišovat zvuky mateřské mluvené řeči. 

 

Autorka Klindová a kol. (1974) například charakterizuje školní zralost jako 

"stupeň tělesného a duševního rozvoje, který umožňuje dítěti bez obtíží se účastnit 

společného vyučování ve třídě". 

 

Školní zralost souvisí také s rozvojem myšlení, které vychází ze skutečnosti. To 

znamená, že dítě dokáže uvažovat nad něčím, s čím se setkalo, co zná ze zkušenosti. 

Jestliže má však řešit problém, se kterým se nesetkalo, nemá proto žádnou minulou 

zkušenost, je to pro něj velmi obtížné a může to řešit primitivnějším myšlením. 

 

Bohužel některé děti však ani po dovršení šestého roku školní zralosti 

nedosahují. Pro školu dočasně nezpůsobilé, nezralé děti např. nedostatečně rozlišují 

tvary, vázne u nich koordinace oka a ruky, kreslí nejistě, bývají bez přiměřených 

pracovních návyků, nepozorné, nesamostatné (např. při oblékání, jídle, osobní hygieně, 

úklidu na lavici a ve svých věcech), při práci bývají zbrklé nebo příliš pomalé, mohou 

mít smyslové vady, vážnější poruchy řeči, bývají celkově opožděné po stránce svého 

rozumového vývoje, ve verbálním projevu, bývají rychle unavitelné, neklidné. 

 

 Ne vždy je dítě zralé p ro  vstu p  do školy a p od le ú d ajů  z p osledn ích let není 

počet dětí s odloženou školní docházkou malý. Autorka Kropáčková uvádí, že je to 

přibližně jedna čtvrtina dětí, která prošla zápisem (Kropáčková, 2008). Nastoupí-li dítě 

do školy nezralé, bude neustále ve stresující situaci za cenu toho, aby své spolužáky 

přinejlepším dotáhnul a i o trochu méně nadaný spolužák, který však podstoupil odklad 

docházky, na tom bude nakonec lépe, jelikož je starší a tudíž i na tuto zátěž lépe 

vybavený. 
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3.2.1 Kritéria věku pro nástup do ZŠ: 

 

Doba nástupu do školy nebyla stanovena náhodně, dítě ji získává automaticky, a 

to po dosažení určitého věku a jemu odpovídající úrovně. Ve věku 6-7 let dochází k 

vývojovým změnám, které jsou podmíněny zráním a učením, je to věk, kdy má být 

jedinec ,,tělesně i duševně přiměřeně vyspělý.“ 

 

 Věk hraje nespornou roli při vstupu do povinné školní docházky, je prvním a 

rozhodujícím kriteriem: do prvního ročníku základní školy jsou dle zákona v České 

republice v lednu zapsány k nástupu všechny děti, které k 1. září dovrší šesti let, a 

z dětí, které tohoto věku dosáhnou do konce kalendářního roku, pouze ty, které jsou 

přiměřeně tělesně a duševně vyvinuté. Dovršení šestého roku věku však neříká nic o 

tom, jak se dítě ve škole pracovně a sociálně zařadí, jak bude celkově prospívat. Někdy 

se šestý rok jeví spíše jako minimální než optimální, a proto bývá doporučováno 

posunout hranici nejméně o čtvrt roku.  

 

 Jde-li například do školy dítě narozené v květnu, může se ve třídě sejít se 

spolužáky, kteří jsou starší nejenom o rok, ale třeba i o 15 a více měsíců. A to je při 

srovnatelné úrovni intelektu obou spolužáků velká nevýhoda - staršímu dítěti jde 

všechno snadněji, je úspěšné. Mladší je většinou v prvních měsících také úspěšné, ale 

s podstatně větší námahou. (Kutálková, 2005, s. 131)  

 

 Podle § 36 odstavce 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. 

„Povinná školní docházka začíná začátkem 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 září do konce června příslušného školního roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně 

tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí 

dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky 

podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.“ 

 (Předčasnému nástupu do povinné školní docházky je věnována kapitola 3.4). 
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Je zřejmé, že schopnost vyhovět požadavkům školy bývá u řady jedinců, kteří se 

narodili ve stejném časovém údobí, hodně odlišná, každé dítě je jiné a jinak vyvinuté. 

Velmi důležité je, jak je jedinec vyvinut tělesně a jak má vyzrálou nervovou soustavu, 

protože to se projevuje fyzickou obratností, zručností, psychickou a společenskou 

vyspělostí. Nepříznivou úlohu při vývoji však mohou mít tělesné a smyslové vady, 

nerovnoměrné zrání mozkových struktur nebo následky nějakého úrazu, při kterém 

dojde třeba k poškození mozku.  

 

Negativní vliv dále mohou mít dlouhodobá onemocnění před, nebo při nástupu 

do školy, ale rovněž překážky dané odlišností jazykové a kulturní menšiny, pobyt ve 

špatném sociálním prostředí a v neposlední řadě také závažné změny v životě rodiny 

jako je úmrtí, rozvod, přestěhování, narození nového člena rodiny, na kterého je kladen 

větší důraz, životní katastrofy. To vše má své důsledky především ve špatném 

prospěchu. Jde o důsledky často dlouhodobé, které zanechávají trvalé stopy ve vývoji 

psychiky a celé osobnosti dítěte. Potíže nebo selhání v úvodu školní docházky sráží 

jedince ve všech směrech, školsky si nevěří, nehledě na to, že ztrácí motivaci 

k učebnímu procesu. Z toho vyplývá, jak je nesmírně důležité, aby děti vstupovaly do 

školy školsky zralé. 

 

3.3 Školní připravenost  

 

Školní připraveností jsou vlastně kompetence, na jejichž rozvoji se podílí učení. 

Jedná se o souhrn předpokladů, nezbytných pro úspěšné zvládnutí všech nároků 

výchovně vzdělávacího procesu ve škole. Dále pojem zahrnuje jak úroveň biologického 

a psychického vývoje, tak dispozice vytvářené na základě učení a vlivu sociálního 

prostředí, ve kterém se dítě pohybuje. 

 

Tuto problematiku popisuje Vágnerová takto: „Pro úspěšné zvládnutí role 

školáka jsou potřebné také mnohé kompetence, které se rozvíjejí učením, a jsou tudíž 

závislé na sociální zkušenosti. Vstup do školy představuje další odklon od výlučného 

vlivu rodiny a podřízení instituci, jež reprezentuje hodnoty a normy, které jsou nejbližší 

kultuře střední a vyšší vrstvy společnosti. Tyto hodnoty jsou zde prezentovány jako 
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obecná norma, platná pro všechny stejně. Nástup do školy přináší změnu způsobu 

života a mnoho nových požadavků, jejichž zvládnutí umožňuje specifické sociální 

zkušenosti, získané v předškolním věku a označované jako školní připravenost.“ 

(Vágnerová, 2007, s. 116) 

 

Při posuzování připravenosti pro školu je proto zapotřebí úzké spolupráce mezi 

psychologem, dětským lékařem, případně dalšími odborně specializovanými lékaři 

(např. neurologem, psychiatrem, foniatrem), jakož i s dalšími odborníky (speciálním 

pedagogem např. logopedem), stejně jako s pedagogy (např. s učitelkami mateřské 

školy). 

 

Důležitou složkou školní připravenosti je schopnost komunikovat. Dítě, které 

nastupuje do školy, by mělo mít dostatečnou slovní zásobu, potřebné jazykové 

dovednosti a umět je používat. Mělo by být schopné se vyjadřovat o běžných věcech a 

rozumět verbálnímu sdělení jiné osoby. V aktivní řečové produkci se projeví schopnost 

užívat gramatická pravidla. Dobrá znalost vyučovacího jazyka je podmínkou zvládnutí 

výuky. (Vágnerová, 2007, s. 118) 

 

 Každým rokem si určité procento rodičů, ale i učitelek mateřských škol klade 

otázku, zda je konkrétní dítě připraveno pro vstup do školy. Co všechno by mělo 

zvládnout? Tento okamžik má význam i pro jeho okolí, je to potvrzení normality dítěte - 

zda obstojí ve školním prostředí, zda se do něho vhodně začlení a jestli obstojí 

v požadavcích, které na něj bude škola klást.  

 

 Škola je začátek období plnění dlouhodobého vývojového úkolu. Každé dítě má 

právo být ve škole úspěšné. Připravenost pro školní práci se týká somatopsychického 

stavu jako výsledku předchozí etapy vývoje dítěte. Jedinec by měl mít přiměřenou 

výkonnost, přizpůsobivost a mít radost z toho, že jde do školy. Nejenom biologické 

(zejména genetické faktory), ale také vlivy prostředí a výchovy, to, kde dítě vyrůstá a 

vyvíjí se, hraje velkou roli při jeho úspěších ve škole. 
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 Jedním z rozhodujících činitelů úspěšnosti či neúspěšnosti dítěte ve škole jsou 

nároky školy. Moderní doba zvyšuje nároky a požadavky na vzdělání. Myslím si, že v 

adaptaci dítěte na školní podmínky hraje mimořádnou roli i vyučující, celkové 

pedagogické klima ve třídě a škole, přesto by bylo optimální posuzovat komplexně 

připravenost dítěte na vstup do školy, aby se předešlo zbytečným neúspěchům ve školní 

práci. Přístup učitele by měl dítě ve škole motivovat, nadchnout ho pro práci, dát mu 

pocit toho, že vše zvládne, být pro něj partnerem. V tomto smyslu je třeba zmírňovat 

tlak klasifikace na děti v prvních ročnících základních škol.  

 

3.4 Předčasný nástup do povinné školní docházky 

 

Předčasným nástupem se rozumí to, že dítě nastupuje do první třídy a ještě mu 

není šest let. Tento nástup bychom měli pečlivě promyslet, požádat o pomoc odborníky 

a zvážit, zda je dítě na tento dřívější nástup dostatečně zralé a připravené, jelikož se 

musí po všech stránkách vyrovnat o rok až o rok a půl staršímu dítěti. 

 

Novela zákona (novela č. 49/2009, Sb.), která přišla 28. ledna roku 2009, 

posunula věkovou hranici přijímání dětí do základní školy směrem dolů, jelikož 

umožnila, aby povinnou školní docházku mohli ve výjimečných případech předčasně 

zahájit i žáci, kteří dosáhnou šesti let od září do konce června daného školního roku. 

K tomu se však musí vyjádřit školské poradenské zařízení a také odborný lékař.  Viz 

novela školského zákona (č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání), která říká: „podmínkou přijetí dítěte narozeného od 

ledna do konce června je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“  

 

Předčasný nástup se z velké pravděpodobnosti může týkat dětí mimořádně 

nadaných a talentovaných. Ti mají často odlišné zájmy a koníčky od svých vrstevníků, 

vyhledávají společnost starších jedinců. 

 

Uvažují-li rodiče o předčasném nástupu do školních podmínek, měli by brát 

v úvahu tělesnou zralost dítěte (zda například unese školní tašku, jak je rozvinutá jeho 
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jemná a hrubá motorika), sociální a emocionální zralost (jeho chování, jednání, emoce), 

zda se dokáže delší dobu soustředit, jak je pracovně zralý. Jedinec musí být ve svém 

vývoji znatelně napřed.   

  

3.5 Role školáka  

 

Po prázdninách čeká žáky přijaté do první třídy jejich první krátký slavnostní 

den ve škole. Je to nejvíce očekávaný den pro malé prvňáčky, jim je věnováno nejvíce 

pozornosti. Tento den se ještě neučí, je zahajován školní rok například formou 

vystoupení, zpívání, tancování. Prvňáčky slavnostně vítá pan ředitel a přeje jim mnoho 

úspěchu, a aby se jim ve škole líbilo. Pozornost těch nejmenších ale patří zejména jiné 

osobě, budoucí paní učitelce, k níž žáčci vzhlíží většinou s obdivem a nadšením. Je to 

jenom jejich vyučující, pro ně velký vzor, autorita, kterou budou poslouchat. První 

učitelka má pro ně veliký význam, jelikož ovlivňuje jejich vztah ke škole a k dalšímu 

učení. Určitě na ni budou vzpomínat i v budoucnu. 

 

Ano, už jsme školáci, ale přesto jsme malincí. V mateřské škole jsme byli 

největší a nejstarší, chodili jsme do nejvyšší třídy, všechno a všechny jsme tam znaly, 

ale tady se pomalu ztrácíme. Všichni jsou tu starší a větší než my, neznáme tohle 

prostředí, víme jen, kde máme naší krásně barevnou a vyzdobenou třídu. Tak takhle 

nějak se cítí prvňáček první týden v září. Ale posléze se se vším seznámí, postupně si 

zvykne na školu, na to, že musí ráno vstávat, že musí dělat domácí úkoly, musí se do 

školy připravovat, číst psát a počítat i doma, aby byl jednou tak chytrý a úspěšný jako 

maminka a tatínek (babička a dědeček). 

 

Doposud si totiž dítě ještě bezstarostně hrálo, mohlo zanechat hry, když jej 

přestala bavit, a přejít k jiné činnosti. Nyní se však bude muset vydat na cestu od „svých 

hraček směrem ke školní tabuli“ a ukázněně pracovat, soustředit se a soustavně vyvíjet 

volní úsilí ke splnění pracovních úkolů, bude muset sledovat vyučování, dodržovat 

denní řád školy, přijmout uložené úkoly, pracovat na nich a dokončit je ve stanoveném 

čase. 
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Matějček, Pokorná píší: „Máme školáka! Někteří rodiče a babičky a dědečkové 

to řeknou s hrdostí, někteří s lítostí. Končí blažené dětství a začíná opravdová práce. 

Příliš rychle to utek lo. Otv írá se před námi nová epocha v životě dítěte a škola, která 

jednou vstoupila do jeho osudu, už z něj nikdy nevystoupí. A náš dnešní malý školáček 

na ni bude přinejmenším velmi živě vzpomínat.“ (Matějček, Pokorná, 1998, s. 78)  

 

 Role školáka přináší zásadní změnu životního stylu a s ním spojenou celou řadu 

zátěží, které musí dítě zvládnout. Škola je pro něj cizím prostředím neosobní instituce. 

Ve škole tráví značnou část svého života a do školy chodit musí. Nemůže z ní odejít, i 

kdyby pro ně byla z jakéhokoli důvodu subjektivně neuspokojující. Je spojena s nutností 

osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky. (Vágnerová, 

2007, s. 117) 

  

Den, kdy se z předškoláka stane školák, znamená významný okamžik a změnu 

stylu nejenom v jeho životě, ale i v životě celé jeho rodiny. Nutnost se učit, bez 

možnosti smlouvat jako v předškolním období, nemožnost udělat si volno, kdy chce a 

na jak dlouho chce, to vše přináší pro začínajícího školáka velkou změnu a 

odpovědnost. Stává se žákem, poznává nové prostředí, nové lidi (spolužáky, paní 

učitelku a ostatní zaměstnance školy). Úvodní chvíle školní docházky bývají u prvňáků 

(ale nejenom u nich) spojeny s jistým napětím, radostným očekáváním, ale také s 

úzkostnými obavami: „Jak zvládne nové nároky, najde si brzy kamarády? Přizpůsobí se 

úspěšně školním požadavkům?“ To vše jsou otázky, které si kladou zejména rodiče.  

  
Děti se převážně do školy těší. S napětím a se zvídavostí očekávají první školní 

den, který přináší zásadní zlom a sotva se mohou dočkat - už aby získávaly nové 

zkušenosti, už aby se naučily číst a psát, už aby se o krůček přiblížily dospělosti. Dítěti 

ale vždy vrtá v hlavě alespoň malá pochybnost, zda to zvládne, co tomu řeknou rodiče, 

jaká bude jeho budoucí učitelka. Myslím si, že většina školáčků si tvoří svůj postoj ke 

škole a k učebnímu procesu podle toho, co slyší od svých sourozenců (pokud nějaké 

má), od rodičů, prarodičů a známých. Měli bychom si však uvědomit, že školní 

úspěšnost není pouze dílem dítěte, jeho schopností, píle, vnitřní motivace, ale je také 
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dílem učitelky MŠ, učitelky ZŠ, rodičů, prarodičů a ostatních členů, kteří se na jeho 

edukaci podílejí. 

 

Někteří rodiče k nástupu do školních podmínek přistupují bez zvláštních emocí - 

,,Je ti šest, zvládli to jiní, zvládneš to taky.“ Někdy, zejména u prvního dítěte, se mylně 

domnívají, že až bude ve škole, bude od něj přece pokoj. Jiní zase stavějí školu do 

pozice výchovného strašáka - „Počk ej, on i tě v e šk ole srov nají, tam se s tebou párat 

nebudou.“ (Kutálková, 2005). Jsou ale i rodiče, kteří chtějí svému potomkovi prodloužit 

dětství a hovoří před ním o tom, co ho všechno chudáka ve škole čeká, kolik bude mít 

povinností a úkolů a že přeci o nic nepřijde, když s nimi bude ještě rok doma. 

Předškolák se tak může dívat směrem k začátku školy s narůstajícími obavami a 

nejistotou.  

 

3.6 Stručná charakteristika dítěte mladšího školního věku 

 

Mladší školní věk začíná přirozeně s nástupem dítěte do školy, to znamená od 6 

do 11 až 12- ti let. Toto období se vyznačuje jako spíše klidné, radostné a bezstarostné. 

Dítěti vypadává mléčný chrup a narůstá chrup druhý. Hlavními činnostmi se stává 

soustavné učení a práce.  

 

Na začátku období uznává autority jako je učitel a rodiče (spíše otec) a vzhlíží 

k nim, obdivuje je, proto je nesmírně důležité působit na děti jako vzorný příklad. Podle 

úsudku autorit hodnotí dítě své úspěchy, neúspěchy, chování. Škola (učitel) výrazně 

ovlivňuje dětské sebehodnocení. Postupem času však vliv autorit slábne a dítě se začíná 

více soustředit na spolužáky, záleží mu na jejich přízni. Dítě chce být kladně hodnoceno 

a přijímáno nejen učitelem, ale také spolužáky. Snaží se začlenit do vrstevnické skupiny 

a ztotožňovat se s ní. 

 

V souvislosti se školní docházkou se rozvíjí logické myšlení, paměť, 

představivost, ale také slovní zásoba, která obsahuje kolem pěti tisíc slov. Jazykové 

schopnosti se rozvíjejí zejména tím, že se dítě naučí číst a psát, zpřesňuje se obsah 

pojmů. Prodlužuje se pozornost, schopnost pracovat delší dobu. Autorka Trpišovská 
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píše, že škola klade zvýšené nároky zejména na pozornost dítěte. Žákovi nestačí 

bezděčná pozornost, ale musí se úmyslně soustředit na plnění úkolů. V první třídě je 

pozornost ovlivňována citovými stavy a také tím, zda je to pro dítě atraktivní a 

neobvyklé. Procesy vzruchu převládají nad procesy útlumu, a proto žák snadno přenáší 

pozornost od učení na nějaké přitažlivé předměty a okolní dění. Tím pádem je třeba 

respektovat kratší stálou pozornost, často střídat pracovní činnosti v krátkých časových 

intervalech, které se v dalších třídách vzhledem k věku postupně prodlužují. 

(Trpišovská, 1998) 

 

Etapa mladšího školního věku končí s nástupem puberty (období označované jako 

pubescence). 

 

3.7 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

 

„Vzdělávání směřuje k tomu, aby žák dovedl spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých.“   

     (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, 2004) 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělání navazuje na rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Vymezuje vše, co je nezbytné 

v povinném vzdělávání základní školy. Rámcové programy vznikaly v návaznosti na 

Bílou knihu. Bílou knihou se rozumí národní program vzdělávání v ČR, který vymezuje 

vzdělávání jako celek, rámcové programy pak vymezují závazné „rámce“ pro základní 

vzdělávání.  

 

Rámcové programy začaly zpočátku ověřovat tzv. pilotní školy, ve kterých se 

zkoušely nové metody a způsoby práce s dětmi, později se programy přenesly do 

ostatních základních škol. 

 

Program klade důraz na klíčové kompetence, které se v průběhu školní docházky 

prolínají a úzce spolu souvisejí. Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 
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dovedností, návyků a postojů, které si žáci postupně osvojují a měli by jich dosáhnout 

na konci základní docházky. Základní vzdělávání si klade za cíl vybavit každého žáka 

co největším a nejkvalitnějším souborem klíčových dovedností potřebných pro další 

vzdělávání a uplatnění v praktickém životě. V navazujícím vzdělávání se dále 

prohlubují. Klíčové kompetence jsou základem pro celoživotní učení.  Jsou to 

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

sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní.  

 
Rámcový program v sobě neobsahuje přímo předměty, ale stanovuje devět 

vzdělávacích oblastí. Každá vzdělávací oblast v sobě obsahuje jeden nebo více 

vzdělávacích oborů. Například vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je 

tvořena dvěma vzdělávacími obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk. Vzdělávací 

oblast Člověk a příroda má pod sebou čtyři vzdělávací obory: Fyzika, Chemie, 

Přírodopis, Zeměpis. 

 

Jedná se o tyto vzdělávací oblasti: 

 

o jazyk a jazyková komunikace 

o matematika a její aplikace 

o informační a komunikační technologie 

o člověk a jeho svět 

o člověk a společnost 

o člověk a příroda 

o člověk a kultura 

o člověk a zdraví 

o člověk a svět práce 

 

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a také 

učivem. Na prvním stupni se vzdělávací obsah dělí na 1. a 2. období. První období 

zahrnuje 1. až 3. třídu, druhé období 4. a 5. třídu.   
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Průřezová témata jsou důležitou složkou rámcového programu a tvoří povinnou 

součást základního vzdělávání. Jednotlivá témata vycházejí z aktuálních problémů 

světa, propojují vzdělávací obsahy oborů, ale také přispívají k rozvoji klíčových 

kompetencí žáků (vytváření hodnot a postojů žáků).  

 

Při vytváření průřezových témat do svého školního vzdělávacího programu má 

škola v podstatě volnou ruku, není stanoveno, co a kdy se má přesně vyučovat. Učitel si 

tedy může zvolit, kdy jaké téma použít, aby se to hodilo k probírané látce a využít tak 

toho, že informace podává v souvislostech. 

 

V Rámcovém vzdělávacím programu nalezneme tato průřezová témata:  

 

o Osobnostní a sociální výchova  

o Výchova demokratického občana  

o Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

o Multikulturní výchova 

o Environmentální výchova  

o Mediální výchova 

 

 

4. Odklad školní docházky 

  

Snaha předcházet školní neúspěšnosti dětí vede k tomu, že alespoň vytypované 

problémové děti se posílají do pedagogicko-psychologické poradny k vyšetření školní 

zralosti. Služby poradny bohužel nejsou zatím natolik rozšířeny, aby se toto vyšetření 

mohlo provést u všech dětí, které mají školní docházku začít. 

 

Není-li dítě v šesti letech tělesně nebo psychicky přiměřeně vyspělé, mohou 

rodiče požádat příslušná úřední místa o odklad školní docházky svého dítěte o jeden rok 

(s písemným návrhem požádají ředitele budoucí školy, kde dítě absolvovalo zápis). 

Svou žádost dokládají odborným lékařským nebo psychologickým vyšetřením.  
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Školský zákon 561/2004 Sb., § 37- Odklad povinné školní docházky říká: 

„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v 

němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné 

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

posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. 

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

dítě dovrší osmý rok věku.“ 

  

Určitým kritériem pro OŠD však může být i pohlaví (jsou rozdíly mezi chlapci a 

dívkami), chlapcům, kteří jsou narozeni v jarních a letních měsících, bývá doporučován 

odklad častěji než dívkám. Realizace odkladu školní docházky se v současné době týká 

přibližně čtvrtiny až třetiny dětí.   

 

U dětí, jejichž školní nezralost je viditelná a nelze předpokládat, že stav by se 

zlepšil pobytem ve vyrovnávací třídě, což je další možnost nápravy, se navrhuje odklad 

školní docházky. Tato „ztráta“ jednoho roku je pro dítě menším handicapem, nežli jeho 

dlouhodobá neúspěšnost ve školní výuce. U těchto případů jedinců s odkladem školní 

docházky je třeba využít času, který zbývá do nástupu do školy, plně se mu věnovat a 

rozvíjet ho: především vysvětlovat dítěti neznámá slova a pojmy, založit mu 

knihovničku, číst mu pohádky, nechat ho vyprávět obsah čteného, dávat mu lehké 

hádanky, povídat si s ním často, kreslit, stavět. Jestliže má dítě poruchy ve výslovnosti, 

je žádoucí požádat prostřednictvím dětského lékaře o pomoc logopedickou poradnu. 

Těžší vady ve výslovnosti jsou vážnou překážkou ve výuce čtení a psaní. Vhodné je 

cvičit paměť dítěte, učit ho lehčí básničky a písničky, pořídit mu například maňásky a 

dramatizovat pohádky. 

 

 Výše uvedené dokládá Matějček a Pokorná: „Odklad školní docházky, aby měl 

náležitý význam, vyžaduje určité zajištění. Nesmí to znamenat ztracený rok, nýbrž 

naopak rok zaměřené předškolní přípravy. Ne tak, že by se soustavně a úmorně učilo 

všemu tomu, co bude v první třídě potřebovat, ale aby samo a spontánně pracovalo na 

zajímavých úkolech. Má se učit zacházet s tužkou, hodně kreslit, rozvíjet zrakové a 
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sluchové vnímání, spolupracovat s druhými dětmi, úkol přijmout a dokončit ho. Mělo 

by být samozřejmostí, že dítě, jemuž byla školní docházka o rok odložena, chodí do 

mateřské školy a že se tam na jeho školní přípravu zvýšeně dbá“ (Matějček, Pokorná, 

1998). Domnívám se, že když se podaří pro dítě vypracovat optimální speciálně 

zaměřený program s ohledem na jeho individuální potřeby a rodiče s ním budou cvičit 

potřebné činnosti, je velká pravděpodobnost, že se dítě následující rok úspěšně zařadí 

do školní docházky. Navíc je také pozitivní fakt, že bude jedinec poté dospělejší i 

v pubertě, kdy se bude rozhodovat o své budoucí profesi. 

   

 Nastoupí-li do školy nezralé dítě, představuje to vážný problém, jelikož je to pro 

něho dlouhodobý stres. Požadavky, na které nestačí, vedou k přetěžování, zvýšené 

únavě, vyčerpání, zvýšení nemocnosti dítěte. Je ohrožena jeho školní úspěšnost, může 

dojít k rozvoji tzv. syndromu neúspěšného dítěte. Výjimkou není ani vznik řady 

problémů a neurotických projevů - např. školní fobie, poruchy příjmu potravy, poruchy 

chování jako je negativismus, zvýšená agresivita). Předčasný nástup do školy ovlivní 

formování negativního sebepojetí, dítě vidí sebe samo jako neúspěšné, méněcenné. 

Může nastat problém se začleněním dítěte do formující se třídní skupiny, školsky 

neúspěšné dítě často stojí na okraji kolektivu, je „outsider“ a má problémy se začlenit 

do budoucího širšího společenství. Sociální nezralost může být důsledkem málo 

podnětné a zanedbávající výchovy či naopak úzkostného až rozmazlujícího vztahu 

rodičů k dítěti. Nezralé děti jsou ve třídě brzy unavené, pospávají, zírají z oken nebo si 

během vyučování s něčím hrají. 

 

 Z výše uvedeného vyplývá, že je nesmírně důležité posoudit, zda je dítě po 

všech stránkách na vstup do školy připraveno. Pokud ne, bývá jednou z variant pomoci 

dítěti realizace odkladu školní docházky. Neměla by to být jen administrativní 

záležitost. Doba, která je dítěti poskytnuta, by měla sloužit k jeho další stimulaci ve 

vývoji (např. v pedagogicko-psychologické poradně, speciálně pedagogickém centru, 

zdravotnickém zařízení, mateřské škole nebo v rodině). Zejména u jednotlivců s 

pomalejším vývojem či zdravotně oslabené může odklad přispět k podpoření vývoje a 

tím i k budoucí minimalizaci problémů.  
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Je-li porucha u dítěte včas rozpoznána a objasněna, na návrh poradny škola 

dodatečně odloží začátek docházky o potřebný rok. Určitě se tak v mnohém uleví jak 

dítěti, tak i rodičům. Dříve se používala screeningová metoda přímo v mateřských 

školách a prováděli ji pracovníci pedagogicko-psychologických poraden. Dnes jsou 

zákonní zástupci více informovaní o odkladech školní docházky a o případných 

problémech. Zatímco dříve se někteří rodiče odkladu bránili, dnes se stále více 

setkáváme s požadavkem odkladu s argumentem „škola je tak náročná, není kam 

spěchat“. 

 

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 

1 nebo 3, 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 (Školský zákon 561/2004, § 37). Následující 

školní rok však musí zákonný zástupce opět požádat o přijetí dítěte k plnění školní 

docházky. 

 

4.1 Rizikové skupiny nezralých dětí 

 

V souvislosti s nezralostí můžeme hovořit o tzv. rizikových skupinách. Tyto 

skupiny dětí se označuji jako rizikové, jelikož je zde určitý předpoklad, že mohou 

nějakým způsobem selhávat ve škole. Jedná se o děti zdravotně oslabené, 

handicapované, děti z národnostních menšin, dvojčata, děti se specifickými poruchami 

učení a chování. 

 

Jelikož pocházím z dvojčat, zmíním se zde o této rizikové skupině. Mateřská 

škola provádí často testy školní zralosti (také v pedagogicko-psychologické poradně), ze 

kterých může vyjít najevo, že jedno z dvojčat ještě není zralé pro vstup do základní 

školy a druhé ano. Autorka Rulíková ve své knize uvádí, že tyto testy jsou vhodné, ale 

upozorňuje na to, že když jimi projde pouze jedno dítě, tak to neznamená, že druhé 

nesmí do školy nastoupit, ale píše, že jsou právě ukazatelem pro rodiče a pedagogy, na 

co se mají v přípravě na školu zaměřit a v jaké oblasti má dítě mezery. Dále zde uvádí, 

že pokud se jedná o pár, testem projde většinou děvče a že často je příčinou nezralosti u 
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jednoho z dvojčete sociální nezralost (Rulíková, 2008). V tomto případě je nejvhodnější 

požádat ředitele příslušné školy o odklad školní docházky pro obě děti.  

  

 Myslím si, že nejideálnější řešení je odklad školní docházky obou dětí. To jedno 

se sice bude trochu nudit, ale rok počká na to druhé a pak budou moci čelit školním 

nárokům a zátěžím společně, což je veliká výhoda. Nezdá se mi vhodné dvojčata dělit a 

poslat do školy jen jedno z nich, to druhé by mohlo nést trvalejší psychické následky, 

připadalo by si horší a hloupější, než jeho sourozenec, nehledě na to, že dvojčata mají 

tendenci se neustále porovnávat a konkurovat si, což znám z vlastní zkušenosti.  

 

Dále se nabízí ještě jiná otázka a to, zda dát dvojčata do jedné třídy nebo každé 

zvlášť? Domnívám se, že to má své pro i proti a záleží na rodičích, jak tento krok zváží. 

Výhodu bych viděla ve stejné třídě v tom, že budou dostávat stejné zadání domácích 

úloh (když jedno bude chybět, druhé se od něj hned dozví, co probírali, co si musí 

dopsat, co přečíst, co se naučit), půjčují si od sebe pomůcky, jsou společně silnější, ale 

také je plus, že mají stejné vyučovací hodiny, stejně jim končí škola, takže je rodiče 

mohou vyzvedávat společně nebo když jsou starší, jsou na to dvě a dojdou například na 

autobus nebo domů samy. Nevýhoda je pro dvojčata v tom, že jsou navzájem 

srovnávány - učitelem, spolužáky, ale i rodiči. I když někteří z nich porovnávají 

dvojčata nezáměrně, pro ně samotné je to velmi nepříjemné a myslí si, že jsou špatné, 

když jsou v pozici méně úspěšného (například když sestra dostala ve škole podtrženou 

jedničku, já jsem se cítila špatně, jelikož jsem měla pouze jedničku). Další věc, která 

může být brána, jako nevýhoda je, že si dvojčata budou všichni plést a jim samotným to 

nemusí být příjemné. 

 

Autorka Rulíková se ve své knize zmiňuje o výhodách rozdělení dvojčat do 

různých tříd takto: „Naučí se pracovat samostatně a zodpovídat samy za sebe, nehrozí 

jim srovnání, spolužáci v nich uvidí samostatného jedince a ne dvojčata. Pro učitele 

odpadá problém s tím, že by si dvojčata pletli.“ (Rulíková, 2008, s. 126) 

 

V současné době jsou velmi aktuálním problémem specifické vývojové poruchy 

učení a také chování. Existuje mnoho školsky nezralých dětí a dětí s vývojovými 
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vadami v předškolním věku, ze kterých se budou po nástupu do školy formovat 

specifické poruchy učení – jsou to dyslexie (porucha čtení a psaní), dysgrafie (porucha 

psaní), dysortografie (porucha pravopisu), dyskalkulie (porucha počítání), dyspraxie 

(porucha motoriky a koordinace pohybů). Poruchy chování na bázi lehké mozkové 

dysfunkce jsou spojovány s hyperaktivitou nebo naopak hypoaktivitou (menší výskyt). 

 

Specifické vývojové poruchy jsou takové poruchy, které se projevují obtížemi 

při osvojování a užívání dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, 

psaní, počítání, dále pak poruchy soustředění aj. Jejich vznik může být z podnětu lehké 

mozkové dysfunkce (Průcha, Walterová, Mareš, 2003). Tyto poruchy představují ve 

škole vážný problém. Způsobují to, že žák v učebním procesu selhává. Můžeme se 

setkat se žáky, u kterých se tyto poruchy objevují jen při jedné činnosti, např. čtení, 

psaní atd. Ale u některých jedinců se tyto poruchy mohou kombinovat, např. žák může 

mít obtíže se čtením i psaním současně. Osobně jsem se s žáky se specifickými 

poruchami učení setkala a chtěla bych zdůraznit jeden fakt, který mě zpočátku trochu 

překvapil, a to, že tito žáci mají přiměřenou, někdy až nadprůměrnou inteligenci. 

  

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

školní nezralosti (děti fyzicky oslabené, dlouhodobě nemocné, smyslově a zdravotně 

znevýhodněné). Dále je to vyučující MŠ, kdo může dát rodičům signál, že není vše v 

pořádku. Je v kompetenci rodiče rozhodnout se, které odborné pracoviště navštíví pro 

posouzení školní zralosti dítěte.  

 

4.2 Dodatečný odklad školní docházky 

V případě, že se u dítěte v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost, může ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky ještě v průběhu 

1. pololetí školního roku na následující školní rok (podle § 37 školského zákona č. 

561/2004 Sb.). To se týká i dětí, které do 1. ročníku nastoupily po odkladu povinné 

školní docházky.  
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 Dodatečný odklad lze tedy podat do konce prvního pololetí. Myslím si, že by se 

rodiče měli nejdříve poradit s třídním učitelem, poté požádat o radu výchovného 

poradce a pedagogicko-psychologického pracovníka a nakonec, když je to nezbytné, 

podat žádost tohoto odkladu u ředitele základní školy, ten se vyjádří do 30 dnů. 

Internetový článek, který velmi dobře vystihuje příznaky dodatečného odkladu, 

píše, že příčinami bývá právě přetrvávající si hravost dítěte, která je v rozporu se 

záměrným učením, plněním školních povinností, soustředěním a také chápáním role 

žáka a učitele. Takové dítě nerozumí tomu, proč si má něco zapamatovat. Jelikož má 

jiné zájmy a obvykle si hraje, může být pro ostatní žáky ve třídě v roli outsidera. Dalším 

ukazatelem je, že žák má v porovnání s ostatními velmi pomalé tempo a na řadu úkolů 

bohužel vývojově nestačí. To vše může vyústit v dlouhodobou stresovou situaci pro 

dítě, přetěžování domácí přípravou a tím i nechuť a odpor ke škole, v nejhorším případě 

se také můžou objevit psychosomatické potíže jako je ranní nevolnost, pomočování 

nebo dokonce návrat o vývojový stupeň níže či stagnaci. (článek Kdy a do kdy odložit 

školní docházku, Breníková, 2008) 

Takovéto příčiny a příznaky jsou velmi nepříjemné jak pro dítě, tak i pro jeho 

rodinu a třídní učitelku a dá se tedy uvažovat o dodatečném odkladu, který by měl být 

co nejvíce šetrný k ohledu na dítě, aby se necítilo školsky neúspěšné a také proto, že za 

tuto situaci nemůže (mohlo dojít ke špatnému odhadnutí školní zralosti nebo rodiče 

neuposlechli doporučení o odkladu školní docházky učitelky mateřské školy, učitelky 

základní školy při zápisu či vyjádření pedagogicko-psychologické poradny). Když tedy 

nastane situace dodatečného odkladu, řeší se to následujícím způsobem, buď se dítě 

navrátí zpět do mateřské školy, nebo se zařadí do přípravné třídy určené pro děti 

s odkladem docházky (pokud škola přípravnou třídu má) a pracuje se dále na jeho 

celkovém rozvoji a bezproblémovém nástupu do první třídy. 

 

4.3 Posuzování předpokladů pro vstup do školní docházky 

 

 V diagnostice školní zralosti existují postupy vycházející ze vztahu mezi 

dosažením tělesné formy dítěte a psychickou zralostí pro školu. Patří k nim tzv. 
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filipínská míra a tzv. růstový věk, který se počítá jako poměr výšky ke hmotnosti. 

Šestileté dítě průměrně měří 120 cm a má hmotnost 20 kg, jeho růstový věk je tedy 

120:20 = 6, tento věk bychom mohli nalézt pod pojmem tzv. Kapalínova indexu. 

Vágnerová (2000) uvádí, že filipínská míra je velmi jednoduchou metodou posuzování 

školní zralosti podle poměru částí těla. Jak je z názvu patrné, tato míra pochází z Filipín, 

kde ji používají při přijímání dětí do školy. Zkouška sleduje prodlužování horních 

končetin. Zjišťuje se při ní, má-li dítě dostatečně dlouhou pravou ruku, aby jí dosáhlo 

vrcholu levého ušního boltce přes temeno hlavy (hlava musí b ýt ve vzp římeném 

postavení), dále se tím zjistí, jak dítě reaguje na dané pokyny, zda jim rozumí. 

 

 Pro d ěti s poruchou LMD, školsky nezralé, existuje speciální terapeutická 

metoda EEG biofeedback, která posiluje aktivitu nervové soustavy, zlepšuje 

intelektuální stránku dítěte (je zde trénink pozornosti, soustředění, sebeovládání a 

sebekázně). Je to dlouhodobý postup ve speciálním centru, který vyžaduje vlastního 

terapeuta. Dnes se můžeme setkat také s individuálními přípravnými metodami na vstup 

žáka do ZŠ, které jsou určeny dětem od 5-7 let a jsou vhodné pro děti neklidné, pomalé, 

nesoustředěné, neurotické. Program je formou každodenní péče rodiče s dítětem, 

dostanou vhodné pomůcky a pokyny, odborník je poté navštěvuje a kontroluje jednou 

za čas v domácí péči. 

 

 Co se týče metod posuzování školní zralosti, mezi nejužitečnější a 

nejefektivnější patří zejména psychologické testy, které se skládají z různého počtu 

úloh. V učitelské praxi se rozšířil hlavně Orientační test školní zralosti, který se 

nejčastěji používá. Často se tento test provádí přímo v MŠ, je to vhodný ukazatel na 

školní zralost či nezralost dítěte. Na základě výsledků testu může osoba učitelky 

mateřské školy rodičům poradit a popřípadě jim napsat krátkou zprávu pro psychologa. 

Rodiče mají též možnost využít služeb psychologa ve škole, v PPP, ale zajisté i 

psychologa ve speciálním pedagogickém centru. 

 

Jiráskův Orientační test (původně Kernův test, který byl časově náročnější) se 

skládá pouze ze tří úloh. První úkol je kresba lidské (mužské) postavy a vychází ze 

vztahu mezi výtvarným projevem a celkovou rozumovou úrovní dítěte, lze z něj vyčíst i 
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správnou techniku držení tužky. Druhý úkol zahrnuje napodobení nebo obkreslení textu 

(věty složené ze tří krátkých slov, slabik) je to ukázka toho, jak je dítě schopno přesně 

rozlišit tvary, velikost písmen a jejich směr. Poslední úkol spočívá v napodobení 

uspořádané skupiny teček a zjišťuje přesnost napodobení nejen počtu, ale i tvaru 

obrazce.  

 

Autorka Trpišovská píše, že Jiráskův test je časově nenáročnou vyšetřovací 

pomůckou, ale má význam pouze orientační, jak je patrné již z názvu. Lze mu vytknout 

jednostrannost v přístupu k dětské psychice, zanedbání verbálního projevu. Pokud 

výsledek tohoto krátkého testu není přesvědčivý, lze využít i baterii testů, které 

vyhodnotí některé další schopnosti, například Jiráskův test verbálního myšlení 

obsahující 20 úkolů (Trpišovská, 1998). Verbálního test zahrnuje otázky jako například: 

Které zvíře je větší - kůň nebo pes?, Ve dne je světlo, v noci je…? Testy pro ověřování 

školní zralosti se využívají hlavně v pedagogicko-psychologických poradnách, ale 

můžeme se s nimi zajisté setkat i v mateřské škole. 

 

Rozhodnutí o správné době nástupu dítěte do školní docházky je velice náročné. 

Tímto závažným problémem se zabývají rodiče, učitelé i pracovníci pedagogicko-

psychologických poraden. Myslím si, že je také velmi důležité, aby rodiče 

spolupracovali s těmito pracovníky, s učiteli, ale neméně důležité je, aby spolu 

spolupracovali instituce preprimárního a primárního vzdělávání a podíleli se tak na 

společném řešení této problematiky a zejména na hledání optimálního přechodu mezi 

těmito stupni. 
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5. Závěr teoretické části 

 

V úvodní části se zabývám mateřskou školou, jelikož má důležitý podíl na tom, 

jak se dítě v předškolním věku vyvíjí (naučí ho hygienickým a společenským návykům, 

pracovním dovednostem, začlenit se do kolektivu, ale také to, jak správně držet tužku a 

jiné náčiní). Zmiňuji se o tom, že období předškolního věku bychom neměli promeškat, 

ale naopak využít k poctivé přípravě dítěte na vstup do školní docházky, na vyšší 

nároky, které na něj budou kladeny.  

 

Jakmile dítě jednou vstoupí do školního prostředí, bude v něm muset setrvat na 

několik let, a proto je důležité, aby do něj vstoupilo dostatečně zralé a připravené, aby 

to nezkomplikovalo jeho další školní průběh a samotný vztah ke škole. Proto se zde 

objevují pojmy jako je školní zralost a školní připravenost, soustředím se též na 

základní školu, jakožto dlouhodobou následující instituci po předškolním vzdělávání, 

kterou musí všichni bez rozdílu absolvovat.  

 

Školákem se dítě stává automaticky po dosažení věkové hranice šesti let. Často 

ale nastane situace, kdy jedinec v tomto věku ještě není připravený a zralý na to, aby 

bez obtíží zvládnul roli školáka. Tak dochází k tomu, že se mu nástup do školy 

prodlouží o jeden rok, tedy k odkladu školní docházky a za tuto potřebnou dobu dožene 

své nedostatky a případné mezery. V horším případě může nastat situace, kdy dítě 

nastoupí do školních podmínek, ale ve škole se spíše trápí, jeho organismus není na tuto 

těžkou změnu dostatečně vybavený, není zralý a připravený se s vyššími nároky 

vypořádat, a tak se východiskem stává dodatečný odklad, kdy dítě přeruší svou školní 

působnost a navrátí se k ní další školní rok již dostatečně připraven. V teoretické části 

tedy nalezneme další pojmy jako role školáka, odklad školní docházky, dodatečný 

odklad a zmiňuji se také o rizikových skupinách dětí (děti zdravotně znevýhodněné, 

z národnostních menšin, děti se specifickými poruchami učení a chování, ale také 

dvojčata), jelikož jak je patrné již z názvu, jsou to dětí, u kterých je určité riziko, že 

mohou mít ve školním zařízení individuální nedostatky či potíže. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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6. Cíle praktické části práce 

 
V praktické části se budu zabývat problematikou odkladů školní docházky, 

soustředím se na školní zralost ve všech jejích oblastech. Cílem výzkumu bude zjistit 

projevy školní nezralosti.  

 

Vlastní výzkum sleduje: 

- proces a organizaci zápisu do první třídy 

- problematiku školní zralosti (nezralosti) u dětí z mateřské školy 

- projevy školní nezralosti a jejich analýzu 

- zjištění posunu a zlepšení u vybraných dětí s odkladem školní docházky 
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7. Použité výzkumné metody 

 
V první části jsem popsala zápis do první třídy na Základní škole v Soběslavi.  

 

Zaměřila jsem se na předškolní děti z Mateřské školy v Soběslavi, které mají 

odklad školní docházky, zabývala jsem se jejich kazuistikou a zkoumala projevy školní 

nezralosti. Poté jsem s nimi uskutečnila Jiráskův test školní zralosti. 

 

Dále jsem pracovala se dvěma dvojčaty, která mají také odklad školní docházky, 

s nimi jsem realizovala metodu rozhovoru v kombinaci s pozorováním (během 

rozhovoru a poté i při pobytu v MŠ jsem pozorovala vedlejší chování jedinců, jejich 

projevy). 
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8. Popis zápisu do 1. třídy v ZŠ Soběslav 

 
8.1 Charakteristika základní školy 

 

Základní škola je plně organizovaná škola, která má 29 tříd. Zřizovatelem školy 

je Město Soběslav. Ředitelem základní školy je Mgr. Vlastimil Říha, který je v této 

funkci od 1. ledna 2004. Škola sdružuje školní družinu a školní jídelnu. Výuka probíhá 

podle vlastně vytvořeného školního vzdělávacího programu v 1.,2.,3. a v 6.,7. a 8. 

třídách, ostatní třídy se řídí vzdělávacím programem Základní škola.  

 

Vzdělávací program zahrnuje kromě klasických předmětů také volitelné 

předměty jako je informatika, konverzace v Aj a Nj, technické kreslení, seminář ze 

zeměpisu, společensko-vědní seminář, dramatická výchova, seminář z přírodních věd, 

seminář z fyziky. Na 1. stupni si žáci mohou volit z nepovinných předmětů a zájmových 

kroužků: hra na flétnu, pohybové hry, výtvarný kroužek, logopedie, náprava dyslexie, 

dovedné ruce, anglický a ruský jazyk. 

 

Od 3. ročníku probíhá výuka cizích jazyků, v první řadě je to anglický jazyk a 

v případě přání rodičů jazyk německý. Pro hudebně nadané děti škola nabízí třídu 

s rozšířenou hudební výchovou. Výuka probíhá na prvním stupni od 1. do 5. třídy 

v rámci jedné třídy. Hudební třída má navíc posílenou hudební výuku dvěma hodinami 

týdně, což je dohromady tři hodiny týdně (klasická hodina, pohybová výchova a hra na 

flétnu). Jelikož škola obdržela dotaci v rámci projektu „Využití moderních technologií 

v hodinách hudební výchovy na 1. stupni ZŠ ve třídách s rozšířenou výukou hudební 

výchovy“, mohou děti pracovat s novými moderními počítači, s hudebními programy- 

například „print music“, kde se seznamují s notami, s hudebními zvuky. V odpoledních 

hodinách jsou žákům denně k dispozici volné vstupy do počítačové učebny, volný 

přístup na internet a k výukovým programům.  

 

Ve škole je zpřístupněna jedna interaktivní tabule, kterou získala škola 

v úspěšném projektu z dotace MŠMT. Projekt k interaktivní tabuli má za cíl zpřístupnit 
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a zefektivnit nejmodernější počítačovou techniku dětem především na druhém stupni, 

učebnu s tabulí však mohou využívat učitelé všech předmětů (anglický a německý 

jazyk, český jazyk, přírodopis, zeměpis, fyzika, matematika, občanská výchova). 

Postupně jsou do projektu zapojeny všechny předměty 2. stupně ZŠ.  

 

Ve školním roce 2009/2010 bylo integrováno devět dětí. Jedno z nich mělo 

diagnózu dítěte s lehkým tělesným postižením a jedno bylo diagnostikované jako dítě 

s těžkým tělesným postižením, s ním pracuje asistentka pedagoga. V průběhu roku 

musela být přijata k dalšímu žákovi 4. třídy druhá asistentka pedagoga. Se všemi těmito 

dětmi se pracuje podle individuálních vzdělávacích plánů, podle závěrů z Pedagogicko-

psychologické poradny v Táboře a speciálně pedagogického centra, se kterými škola 

úzce spolupracuje.  

 

Líbí se mi, jak má škola optimálně propracované oblasti výchovného 

poradenství a prevence sociálně-patologických jevů, jež jsou obsazeny kvalitním 

personálem (jedná se o psycholožku, výchovnou poradkyni, školní metodičku 

prevence). Problematika sociálně-patologických jevů je konkrétně zahrnuta do 

výchovně-vzdělávacího procesu, žáci mají k této tématice rozplánované aktivity.  

 

Co se týče přijímání žáků do školní docházky, prvotní jsou kapacitní možnosti 

školy, poté je rozhodujícím kritériem spádová oblast. Jelikož jsou v Soběslavi dvě 

základní školy, město Soběslav má spádovou oblast rozdělenou mezi tyto dvě instituce 

a řešením je dělení podle hraničních ulic. Za posledních deset let však nenastala situace, 

že by některá ze škol neměla pro děti místo a řešením by byla spádová oblast dle ulic. 

 

V základní škole nejsou zřízeny žádné přípravné třídy pro děti z mateřských 

škol, avšak ZŠ spolupracuje s učitelkami MŠ. Na začátku ledna navštěvují většinou 

budoucí učitelky prvních tříd mateřskou školu, kde se setkávají s rodiči a informují je o 

škole. 18. a 26. ledna od 10 hodin navštívili první třídu ZŠ předškolní děti z MŠ 

Nerudova, pozvaní byli i rodiče. 
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8.2 Zápis do školní docházky 

 

Zkoumala jsem zápis dětí do prvního ročníku pro školní rok 2010/2011 (nástup 

v září 2010) v Základní škole Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše.  

 

Konal se ve dnech 8. a 9. 2. 2010 od 13 do 16 hodin. K zápisu přišlo spolu 

s rodiči 81 dětí, které ke dni 31.8. 2010 dosáhnou šesti let. První den přišlo mnohem 

více rodičů a dětí než druhý den. O odklad školní docházky zažádali rodiče pro 30 dětí, 

zapsáno tedy bylo 51 dětí.  Předpokládalo se, že 1. září 2010 se na škole otevřou dvě 

první třídy: 1.A a 1.B, do kterých nastoupí více jak 50 dětí. Rodiče některých žáků si 

však přáli, aby jejich děti do školy nastoupily i přesto, že měly doporučený odklad 

s tím, že to jedinci musí zvládnout, že udělali pokrok v době od zápisu do září, a tak se 

v září otevřely tři p rv n í třídy s 58 dětmi (jedna s rozšířenou hudební výchovou, kam 

bylo umístěno osmnáct dětí, a zbývající dvě třídy mají po devatenácti dětech).   

 

V časopise Soběslavská Hláska jsem se dočetla, že Vlastimil Říha, ředitel 

základní školy, upozorňoval na to, že 30 dětí žádajících o odklad školní docházky, je 

velmi vysoký počet. Nástup do školy v šesti letech není náhodný, je po mnoho generací 

prověřen, z lékařského i pedagogického hlediska doporučen a uzákoněn, dítě je 

„hotovo“ do školy nastoupit. Drtivá většina dětí je již v tomto věku dobře připravena 

zvládnout školní režim. Odklad školní docházky by měl být proto spíše výjimečnou a 

opravdu odborně zdůvodněnou záležitostí a ne stále častěji uplatňovanou praxí rodičů. 

(Říha, 2010, s. 11) 

 

 Ředitel školy proto apeloval na rodiče budoucích prvňáčků, aby svá rozhodnutí 

o odkladu školní docházky ještě zvážili a především se poradili s učitelkami svých dětí 

v mateřské škole a s odbornými pracovníky pedagogicko-psychologické poradny.  

 

Dále ředitel upozorňoval rodiče na to, že do zahájení povinné školní docházky 

dětem přeci jenom zbývá ještě více než půl roku, což je dlouhá doba, za kterou může 

předškolák udělat nemalý pokrok ve svém rozvoji. 
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Následující tabulka přináší informace o tom, jaká byla situace na základní škole 

za posledních šest let, co se týče zapsání dětí do první třídy, odkladů školní docházky a 

nástupu do první třídy. V tomto přehledu jasně vidíme, že za poslední dva roky odkladů 

přibylo a tento školní rok se opravdu hranice posunula až k 30 dětem, což je nemalý 

počet. 

 

školní  rok 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

zapsáni do 1. třídy 63 62 76 60 69 81 

žádost o odklad 17 16 17 15 22 30 

nastoupí do 1. třídy 46 46 59 45 47 51 

 

 

 

8.3 Průběh a organizace zápisu 

 
Zápisu se zúčastnilo celkem 81 dětí, jsou to děti, kterým ke dni 31. 8. 2010 bude 

šest let. Děti, které měly v minulém roce odklad školní docházky, se musely také 

dostavit. 

 

Cílem zápisu bylo bližší poznání každého dítěte, posouzení, zda je připravený a 

zralý nastoupit v září do budoucí školní lavice. 

 

Rodiče měli také svojí úlohu, podepisovali žádost o přijetí k základnímu 

vzdělávání, vyplňovali dotazník. Dále předložili občanský průkaz, rodný list dítěte a 

průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. 

 

Samotný zápis probíhal nejčastějším způsobem a to formou stanovišť ve třídě. 

Vše se konalo v první třídě, která byla vkusně vyzdobená a působila příjemně. Dětem se 

věnovala převážně jedna paní učitelka, která s nimi plnila úkoly (druhá spíše přihlížela, 

pomáhala, jelikož je to učitelka nová, působí na škole jako záskok za mateřskou 

dovolenou a zápisu se předtím ještě nezúčastnila), na každé dítě byla vymezena doba 
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kolem patnácti minut. Rodiče budoucích prvňáčků k zápisu nepřihlíželi, ale věnovala se 

jim jiná vyučující, která jim poskytovala další potřebné informace a rozdávala papír 

s pomůckami pro první třídu. 

 

Učitelky se tak mohly lépe zaměřit na samostatnost dítěte, zda se dokáže bez 

problémů odpoutat od rodičů, jak je samostatné, nebojí se dospělého, zvládne 

komunikovat a odpovídat na dané jednoduché otázky: jak se jmenuješ, kolik ti je let, 

kde bydlíš, co máš rád a co rád děláš, máš nějakého sourozence, jak se jmenují tvé 

rodiče, co dělají. Dále, zda děti znají nějakou básničku či písničku. 

 

Jednotlivé úkoly: 

 

• Recitace básničky/ zpěv písničky (děti si libovolně zvolily) 

• Početní představivost (na zemi obruč, v ní hříbky z papíru - úkoly jako 

vezmi z kruhu dva hříbečky a polož je vedle, otázky - kde je více 

hříbečků, kde je méně hříbečků a o kolik, zda v obruči nebo venku) 

• Zraková a sluchová analýza (určení hlásky na začátku slova myš - m, 

syčet - s, obrázky v knížce, úkoly jako najdi na obrázku zvířátko - ježek, 

koně, medvěd, kde je zvířátko umístěno - nahoře, dole, vpravo, vlevo) 

• Grafomotorika (malování křídou na tabuli, vyplnit bludiště na papíře) 

• Kresba obrázku (postava) 

• Rozlišit barevně tvary (žlutý trojúhelník, červený čtverec, modrý kruh, 

dále poznávání číslic) 

• Ostatní dovednosti a znalosti (zvířata a jejich mláďata, jemná motorika- 

zapínaní knoflíčku svetru u panenky) 

 

V průběhu celého zápisu měla učitelka hodnotící list školní zralosti (viz příloha 

Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy), kde si zapisovala jednotlivé výkony 

dítěte na základě vzájemné komunikace a to tím způsobem, že v dotazníku podtrhla 

uvedený jev, který se dítěte týkal, například snadno se rozptýlí, není schopno plnit 

příkazy, má problémy s výslovností: r, ř, sykavky a další hlásky, při kreslení nesprávně 
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drží tužku. Na zadní stranu dotazníku dítě nakreslilo postavu. Když si paní učitelky 

nebyly v něčem jisté a vyskytlo se podezření na nějaké problémy, nechaly dítě vyplnit 

Jiráskův test školní zralosti (některé děti ho opravdu vyplňovaly). 

 

Líbilo se mi, že na konci zápisu si děti mohly vybrat obrázek nebo výrobek, 

který pro ně zhotovily děti z vyšších tříd, což je zajisté potěšilo.  

 

 

8.4 Vyhodnocení školního zápisu  

 

Z celého zápisu, který se konal v rámci dvou dnů, vyšlo najevo, že školsky 

nezralých chlapců je mnohem více, než školsky nezralých dívek (tento fakt dokládá i 

počet odkladů školní docházky, kterých bylo celkem 30, a z toho chlapci dosáhli počtu 

19 odkladů a na dívky spadalo 11 odkladů). 

 

Co se týče úkolů, nejjednodušší byla pro děti recitace básně či písně, s tím 

neměly žádný problém, každý nějakou znal, avšak zde vyšly najevo případné obtíže 

v mluvě a velmi častá špatná výslovnost některých hlásek (nejvíce r, ř, l a sykavky). 

S výslovností mělo problémy 36 jedinců, tedy necelá polovina. S tím souvisí sluchová 

analýza, rozlišování hlásky na začátku/ na konci slova, což dětem činilo také velké 

potíže (například slovo syčet).  

  
Jako další problematickou oblast bych zmínila kresbu, kde měly děti nakreslit 

postavu. Nesprávné držení tužky se týkalo více jak třetiny navštívených dětí. Mezi 

grafomotorické problémy bych zařadila křečovité držení tužky, přílišný tlak na papír, 

rytí, objevila se i kostrbatost a přerušované tahy kresby. Špatně vyvinutá jemná 

motorika se objevovala také často. Většina dětí však měla správné držení tužky a 

nakreslila postavu správně, se všemi detaily, nechyběla ani čepice, knoflíčky, mašličky, 

pásek a další podobné prvky. 

 

Oblast matematických představivostí dětem také dělala značné potíže, nejčastěji 

ubírání a přidávání hříbečků, otázky jako kde je méně a o kolik, kde je více a o kolik, 
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tyto pojmy ještě nebyly úplně zafixované, jelikož se dětem pletly. Mezi velmi 

problematickou oblast bych zařadila jemnou motoriku, kde měly děti za úkol zapnout 

knoflíček u panenky svetru, což bylo pro některé z nich více než obtížné. Dále se 

v průběhu zápisu objevovaly problémy se soustředěností, udržením pozornosti. 

 

 Zápis se mi líbil, nejvíce činnosti jako přidávání a ubírání hříbečků a zapínání 

knoflíku u panenky. Já bych ale osobně volila zápis pohádkovou formou, umístila třeba 

postavu vodníka (doma mám velikou loutku, kterou jsem zhotovila, ale může být i jiná 

postava) a vodníkovi se děti mohou představit, zazpívat písničku, zapnout mu knoflíček 

nebo zavázat tkaničku, spočítat knoflíky na fráčku nebo určit, jaké má na sobě věci a 

jejich barvu. Celý zápis je náročnou záležitostí pro všechny osoby (učitelé, děti, rodiče), 

proto si myslím, že je vhodné k němu přistupovat hravou formou a děti motivovat. 

  

9. Zkoumání zralosti předškolních dětí 
 

9.1 Kazuistika prvních dvojčat 

 

Dvojčata se narodila v červenci roku 2004, porod proběhl bez komplikací. 

Předškolní zařízení v Soběslavi navštěvují od 3 let. Nyní chodí do předškolní jediné 5. 

třídy, kde je celkem 28 dětí. Pocházejí z úplné rodiny, mají otce, matku a ještě mladšího 

sourozence - bratra Lukáška, kterému jsou tři roky. Rodiče jsou oba zaměstnaní. 

Společně bydlí v rodinném domku ve vesnici šest kilometrů vzdálené od mateřské školy 

v Soběslavi, do školy dojíždějí, děti vozí převážně tatínek autem, někdy dojíždějí 

vlakem či autobusem. Z mateřské školy je vyzvedávají rodiče, někdy babička. Rodina 

projevuje o děti zájem, stará se a spolupracuje s mateřskou školou bez problémů.  

 

9.2 Charakteristika mateřské školy 

 

Dvojčata Anička a Martin navštěvují Mateřskou školu v Soběslavi. Mateřská 

škola Soběslav (zřizovatel město Soběslav), ulice Nerudova, má celkovou kapacitu 160 

dětí, které jsou rozděleny dle věku, schopností a potřeb do šesti tříd. Pro děti je zde 
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mnoho aktivit a kroužků jako například keramika, pěvecký kroužek, sportovní kroužek, 

anglický kroužek, hra na flétnu. Součástí je zde i vlastní školní jídelna.  

 

Na tvorbě školního vzdělávacího programu se podílí všichni pedagogičtí 

pracovníci. Program vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. 

 

Předškolní zařízení tvoří dvoupatrová budova nacházející se v příjemném 

prostředí parku, což umožňuje například pozorování stromů, ptáků a jiných zvláštností 

přírody. Okolo školy je zahrada s pískovištěm, prolézačky, skluzavky a houpačky, které 

dětem umožňují pohybové a herní vyžití. Děti jsou každodenně venku, dle možnosti 

počasí. 

 

Interiér školy je pestrý, vkusně barevný, chodby a třídy zdobí především vlastní 

práce a výrobky dětí. Před každou třídou jsou informační tabule nebo nástěnky, kde jsou 

práce dětí, ale také informace pro rodiče. Mateřská škola má vlastní pec, kde se vypalují 

výrobky z hlíny, jelikož mnoho dětí navštěvuje oblíbený keramický kroužek. Vybavení 

školy a tříd je postupně modernizováno a obměňováno dle finančních možností. 

  

Zaměstnanci školy se snaží vytvářet takové prostředí, aby se zde děti cítily 

bezpečně, a spokojeně jako v domácím prostředí. Navazují s dítětem vzájemný vztah 

důvěry, důraz je kladen na spolupráci, partnerský vztah. Děti jsou podporovány ve 

zdravém sebevědomí, učí se toleranci, ohleduplnosti, vzájemné spolupráci, pomoci a 

důvěře. 

 

Do třídy škola zpravidla přijímá děti starší tří let, ale mohou se přijímat i děti od 

dvou let, dle posouzení pediatra. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka 

mateřské školy po absolvování zápisu a splnění určitých podmínek. 
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ANIČKA- posuzování školní zralosti: 

 

výslovnost nadprůměrná slovní zásoba, správně skládá věty, dokáže bez 

obtíží vyprávět pohádku 

barvy zná všechny barvy, lehce váhala nad fialovou barvou 

geometrické tvary zná všechny geometrické tvary 

matematické 

představy 

počítá řadu do deseti správně, má představivost o pojmech 

jako je málo×více, ubírání× přidávání sama vytvořila na 

kuličkách 

logické uvažování lehce nadprůměrné, dokáže odvodit základní pojmy 

 
 

Anička je samostatnější než její bratr, ale je patrné, že dvojčata jsou na sebe 

zvyklá a Anička je na bratra fixovaná. Holčička je kamarádská, v kolektivu oblíbená, 

bez obtíží navazuje kontakt s ostatními i s dospělými, přesto si nejčastěji hraje právě 

s bratrem - nejvíce s kostičkami.  

 

Anička je zralá pro vstup do školy, ale v lednu jí byl doporučen odklad školní 

docházky v návaznosti na bratra, který je sociálně nevyspělý a nezralý pro vstup do 

školy. Anička si nepřeje navštěvovat základní školu bez bratra Martina. Také rodiče si 

nepřáli, aby dvojčata chodila do školy odděleně, proto na jejich přání dostali oba 

sourozenci svolení k odkladu povinné školní docházky. 
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MARTIN- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost velmi špatná, nesprávně vyslovuje č, ř, š, r, ř, s → doporučen 

logoped, nerad převypravuje příběh, říká jen s nápovědou po 

slovech 

barvy zná všechny barvy 

geometrické tvary zná geometrické tvary kromě obdélníka 

matematické 

představy 

zná řadu do deseti, chápe vztahy jako přidávání × ubírání  

logické uvažování průměrné, nedokáže se dlouhodoběji soustředit na správnou 

odpověď, nevydrží pozornost 

 
Martin je nezralý sociálně, emočně. Málo komunikuje a nechává za sebe mluvit 

a vše vyřizovat sestru Aničku. Sestra se o něho stará. Chlapec se jeví zakřiknutě a je 

málomluvný a úzkostný. Myslím si, že je to částečně způsobeno tím, že má logopedické 

potíže a špatně vyslovuje některé hlásky a také tím, že se v rodině soustředila pozornost 

na mladšího sourozence. S učitelkou komunikuje chlapec pouze tehdy, pokud ho osloví. 

Jak jsem měla možnost vypozorovat, ani s ostatními dětmi nenavazuje příliš kontakt, 

hraje si nejčastěji se sestrou, jelikož je na ní zvyklý a velmi vázaný. S kostek staví 

složitější členité stavby, cesty, domky. Chlapec nemá žádné zdravotní omezení.  

 

9.3 Kazuistika druhých dvojčat 

 

Druhá dvojčata Jan a Tereza se narodila v červnu roku 2004. Předškolní 

vzdělávání navštěvují od čtyř let, v současnosti chodí do stejné předškolní 5. třídy, kde 

je 28 dětí. Bydlí s rodiči v Soběslavi v panelovém domě, v tomto městě oba rodiče 

pracují. Dvojčata nemají dalšího sourozence. Do mateřské školy pro ně dochází 

většinou odpoledne rodiče, ale také babička s dědou. Spolupráce s rodinou je 

bezproblémová, všichni jeví o děti zájem.  
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JAN- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost špatná, chlapec drmolí a je mu špatně rozumět 

chyba ve výslovnosti hlásek z, c, č, ž → doporučen logoped 

barvy zná všechny barvy 

geometrické tvary nezná čtverec a obdélník 

matematické 

představy 

zná řadu do deseti, rozumí vztahům jako více × méně  

logické uvažování v rámci průměru, dlouhodobá pozornost mu činí potíže, 

nedokáže se déle soustředit na úkol 

 
V mateřské škole je fixovaný na svou sestru Terezu - dvojče. Během hry je často 

hlučný, obvykle na svou obhajobu potřebuje pomoc učitelky. Honza je pomalý a 

neobratný při sebeobsluze, oblékání, zaměňuje pravou a levou obuv. Při kresbě špatně 

drží tužku. Chlapec je kamarádský, veselý, umí si hrát v kolektivu. Nemá žádné 

zdravotní omezení.   

 

TEREZKA- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost špatná výslovnost r, ř, nezřetelně vyslovuje, odpovídá potichu, 

má průměrnou slovní zásobu 

barvy zná všechny barvy 

geometrické tvary zná geometrické tvary, obtíže jí dělá obdélník 

matematické 

představy 

vytvořila početní řadu do deseti, zná pojmy méně× více 

logické uvažování průměrné logické uvažování, nevydrží dlouho pozornost 

 

Terezka je hravá, ráda si hraje s panenkami. Je spíše tišší, vyjadřuje se, jen když 

je tázaná. Holčička se jeví jako neprůbojná, často se jí stýská po mamince. S vrstevníky 

si hraje bez obtíží, nejvíce s děvčaty, v jejich společnosti si dokáže prosadit svůj názor. 
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Pokud musí sama přemýšlet nebo na něco přijít, činí jí to obtíže, bez pomoci dospělého 

má tendenci úkol nebo činnost vzdát. Motoricky je spíše neobratná, má obavy z výšek, 

z dělání kotoulů, lezení po prolézačkách. Nemá žádné zdravotní omezení.  

 

9.4 Ostatní zkoumané děti  

 
JANA- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost špatná výslovnost těchto hlásek- c, č, r, ř, s, š, z 

barvy pozná všechny základní barvy 

geometrické tvary geometrické tvary si plete, nedokáže rozeznat čtverec 

matematické 

představy 

upevněna početní řada do deseti, problém jí činí ubírání a 

přidávání, plete pojmy méně a více 

logické uvažování příliš nerozmýšlí, příhodné uvažování, je zbrklá, odpověď 

vyhrkne, jenom aby odpovídala první  

 
Jana navštěvuje mateřskou školu od tří let. V květnu roku 2009 byla dívka 

převzata do logopedické péče pro vadu výslovnosti. Od té doby Jana pravidelně 

docházela na logopedickou terapii a dělala velké pokroky díky tomu, že matka s dcerou 

intenzivně pracovala. Nyní se její řeč výrazně zlepšila, přesto se u ní objevují 

artikulační potíže, špatná větná stavba. Problémy lze zaznamenat i u jemné motoriky, 

která není dostatečně rozvinuta (špatný úchop tužky, neuvolněnost ruky), což se 

projevuje při kresbě a při napodobování tvarů a grafémů.  

 

Jana je někdy při plnění úkolů neklidná, nevydrží dlouho pozornost, soustředit 

se, proto řešení úkolu často vzdá. V sociální oblasti je holčička méně samostatná. Ve 

třídě Jana navazuje bez obtíží kontakt, ochotně komunikuje, spolupracuje s ostatními. 

Ráda si hraje. Doma má ještě mladší sestru. Maminka si ji vyzvedává denně po obědě, 

maminka s mateřskou školou spolupracuje. Zdravotní omezení Jana nemá. 
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V březnu 2010 byl Janě navržen odklad školní docházky pedagogicko-

psychologickou poradnou z důvodu pracovní a percepčně-motorické nevyzrálosti. 

Dívka není připravena na samostatné plnění školních povinností. 

 

JAKUB- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost špatná výslovnost hlásek r, ř, l, řeč je málo rozvinutá, chudší 

slovní zásoba, nezná své celé jméno 

barvy nezná hnědou barvu 

geometrické tvary plete obdélník s čtvercem 

matematické 

představy 

početní řada do deseti správná, zná pojmy více × méně, 

problém mu činí ubírání × přidávání 

logické uvažování logické uvažování v rámci průměru, velmi krátká doba 

soustředění 

 
Jakub navštěvuje mateřskou školu od 4 let, má ještě mladší dvouletou sestru 

Agátu, kterou má v celku rád, ale často na ní žárlí, jelikož je jí věnována největší 

pozornost v rodině. A tak se na sebe chlapec také snaží upoutat pozornost, to přenáší i 

do mateřské školy, kde se často před ostatními předvádí a někdy má tendenci jim i 

ubližovat. Mladší sestra Agáta je ještě malá na to, aby si s ním hrála, občas mu schová 

hračky, rozhází je nebo mu shodí vytvořenou stavbu.  

 

O Jakuba se stará především matka, která ho i vyzvedává ze školky, otec je často 

pracovně vytížen a o syna se příliš nestará, to ponechává matce a babičce. Jakubovi 

chybí autorita otce a vzor otcovské role. V mateřské škole si hraje převážně sám, jelikož 

si s ním některé děti nechtějí hrát. Chlapec má problémy zejména v oblasti sociální, 

komunikační a problémy se vyskytují v délce pozornosti, nedokáže setrvat u zadaného 

úkolu a ten dokončit, protože se mu prý nechce.  

 

V lednu roku 2010 byl Jakubovi doporučen z pedagogicko-psychologické 

poradny odklad školní docházky, na základě doporučení mateřské školy a matky. 
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TOMÁŠ- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost chybná výslovnost r, ř, mluví potichu s dospělými, má dobrou 

slovní zásobu, rychle si zapamatuje nové básně a písně 

barvy nezná oranžovou a růžovou 

geometrické tvary nezná geometrické tvary - trojúhelník, obdélník 

matematické 

představy 

početní řada do deseti utvořena, zná pojmy ubrat a přidat 

logické uvažování průměrné uvažování, nevydrží se soustředit 

 

Tomáš se narodil v červnu roku 2004. Předškolní zařízení navštěvuje od tří let. 

Je výrazně výtvarně nadaný, kreslení ho baví. Při soustředění je roztěkaný, neklidný, 

nevydrží delší dobu pozornost, neustále pohybuje tělem, nevydrží na jednom místě. Při 

hře je kamarádský, spíše tišší, dokáže se podvolit, ale nedokáže si déle hrát, a proto 

střídá činnosti. 

 

Bydlí s rodiči v dvougeneračním domku v Soběslavi, má ještě mladšího 

sourozence - bratra, který také navštěvuje mateřskou školu. Z ní oba chlapce 

vyzvedávají rodiče nebo děda. Spolupráce s rodinou je dobrá. Zdravotní omezení 

Tomáš nemá. 

 

V lednu roku 2010 mu byl doporučen z pedagogicko-psychologické poradny 

odklad školní docházky, na základě doporučení mateřské školy a rodičů. 
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MATĚJ- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost špatná výslovnost c, č, z, ž, chudá slovní zásoba, problém 

zapamatovat si báseň, nezná své celé jméno 

barvy zná všechny barvy 

geometrické tvary zná všechny tvary 

matematické 

představy 

počet do deseti správný, zvládá pojmy více × méně, problém 

dělají pojmy ubírání × přidávání 

logické uvažování logické uvažování v rámci mírného podprůměru, neklidný, 

potíže se soustředěním 

 
Matěj navštěvuje předškolní instituci od čtyř let, chlapec má ještě staršího bratra. 

Rodina žije v Soběslavi, pro Matěje si většinou chodí do instituce matka, někdy otec. Je 

přínosné, že spolupráce s rodinou je na výborné úrovni, rodiče mají o syna zájem. 

 

Chlapec snadno navazuje kontakt s ostatními vrstevníky, je kamarádský, rád je v 

kolektivu a to i starších dětí, jeho chování je bezproblémové. Úroveň Matějovi kresby je 

však ve stádiu hlavonožce (což odpovídá tří až čtyřletému dítěti). Opět problém se 

soustředěním, je neklidný. Žádné zdravotní omezení Matěj nemá. 

   

V březnu na žádost rodičů a mateřské školy vyšetřen v pedagogicko-

psychologické poradně, doporučen odklad školní docházky.  
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PAVEL- posuzování školní zralosti 

 

výslovnost nesprávná výslovnost ř, drmolí, má špatný slovosled, 

průměrná slovní zásoba, navštěvuje pravidelně logopedickou 

poradnu 

barvy nezná oranžovou barvu 

geometrické tvary zná, obtíže mu dělá obdélník 

matematické 

představy 

početní řadu do deseti dokáže vytvořit, váhá při pojmech 

přidávání × ubírání 

logické uvažování co ho zajímá, tak až nadprůměrné znalosti, nedokáže se pevně 

soustředit na úkol 

 
Pavel chodí do mateřské školy od tří let, avšak navštěvuje ji velmi nepravidelně. 

Občas chodí do školy sám, odpoledne ho vyzvedává starší bratr (s bratrem se často 

perou, někdy i před MŠ a ostatní učitelky je musejí napomínat). Má ještě dalšího 

mladšího sourozence. Bydlí v panelovém domě v Soběslavi. Spolupráce s rodinou není 

moc optimální, maminka chodí do předškolního zařízení velmi zřídka. Často je ve třídě 

chlapec jakoby ve svém světě a nevnímá okolí, hraje si sám, někdy také s kamarádem. 

 

V únoru - vzhledem k celkové nevyzrálosti a školní nepřipravenosti navržen 

učitelkami mateřské školy a doporučením pedagogicko-psychologické poradny odklad 

školní docházky. 
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NIKOLA- posuzování školní zralosti 

 

            6 let, 2 měsíce      6 let, 4 měsíce 

výslovnost špatná výslovnost r, ř, spíše 

podprůměrná slovní zásoba, 

navštěvuje logopedickou poradnu, 

nezná celé své jméno, adresu, věk, 

datum narození 

výslovnost se postupně lepší, ale 

stále navštěvuje logopedii, již zná 

své celé jméno, věk, při adrese ještě 

váhá 

barvy nezná růžovou, šedou barvu zná všechny barvy 

geometrické 

tvary 

ano, jen nezná obdélník zná již všechny geometrické tvary 

matematické 

představy 

početní řadu do deseti dokáže 

vytvořit, váhá při pojmech přidávání 

× ubírání 

počítat do deseti zvládne, pojmy 

přidávání × ubírání již bez problémů 

logické 

uvažování 

v rámci průměru, nedokáže se déle 

soustředit na úkol 

stále problémy se soustředěností 

 

 
Nikolka navštěvuje mateřskou školu od čtyř let. Dívka je hravá, méně 

komunikuje (převážně jen když jí dospělý vyzve), má problémy s výslovností, často se 

ostýchá a při činnostech je nejistá. Tyto problémy mohou mít příčinu v tom, že je 

z rozvedené rodiny a žije pouze s matkou u babičky a dědečka na vesnici. S otcem se 

nestýkají, protože si to matka nepřeje. Nikola má odklad školní docházky, můžeme však 

u ní pozorovat zlepšení a posun kupředu v rámci dvou měsíců (zlepšila se například ve 

výslovnosti, v barvách a znalosti geometrických tvarů). Nemá žádné zdravotní omezení. 

 

 V lednu roku 2010 jí byl doporučen pedagogicko-psychologickou poradnou 

odklad školní docházky, na základě doporučení mateřské školy a rodičů. 
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DOMINIK- posuzování školní zralosti  

 

   6 let, 3 měsíce    6 let, 5 měsíců 

výslovnost šp atná v ýslov nost r, ř, s, z, spíše 

podprůměrná slovní zásoba, 

navštěvuje logopedickou poradnu, 

nezná celé své jméno, adresu, věk, 

datum narození 

výslovnost se postupně lepší, ale 

stále navštěvuje logopedii, již zná 

své celé jméno, věk, při adrese ještě 

váhá 

barvy nezná fialovou barvu umí všechny barvy 

geometrické 

tvary 

zná všechny geometrické tvary umí vše 

matematické 

představy 

početní řada do deseti bez 

problémů, zná pojmy méně × více, 

váhá při pojmech přidávání × 

ubírání, obrací je 

počítat do deseti zvládne, zná méně 

× více, pojmy přidávání × ubírání již 

bez obtíží 

logické 

uvažování 

v rámci průměru, problémy 

v koncentraci, nevydrží u zadaného 

úkolu  

problémy s koncentrací již menší, ale 

někdy stále nesoustředěn a nevydrží 

u úkolu, snadno se rozptýlí 

 

       

Dominik navštěvuje mateřskou školu od čtyř let, do které dojíždí z nedaleké 

vesnice. Rád si hraje s kamarády, nejčastěji s auty. Potíže mu činí kresba, při které ryje 

příliš do papíru, nesprávně drží tužku a ruka je neuvolněná (i když mu to paní učitelky 

připomínají). Co se týče slovní zásoby, je spíše menší, nějak často se nevyjadřuje. 

Viditelné zlepšení v průběhu dvou měsíců, zná již celé své jméno, věk, zná barvy a 

geometrické tvary, také jeho koncentrace se lepší. Dominik nemá žádné zdravotní 

omezení. Rodina se snaží spolupracovat s mateřskou školou. 

 

V únoru 2010 mu byl doporučen odklad školní docházky z důvodu sociální 

nevyzrálosti a školní nepřipravenosti. 
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9.5 Výsledky posuzování školní zralosti dle vybraných kategorií 

 

 

 Graf č. 1 - výsledky posuzování školní zralosti 

 

Jak vidíme z předchozích tabulek a souhrnného grafu, posuzovala jsem zralost 

v pěti oblastech. Ukázalo se, že nejvíce problematickou oblastí se stala výslovnost, ve 

které má potíže 9 dětí z celkových 11 dětí, což si myslím, že je veliký počet.  Náročné 

bylo pro děti i logické uvažování, jelikož je v této oblasti zahrnuta pozornost a 

soustředění, což 8 dětem činí veliké problémy. Vyhodnocení dále říká, že u šesti dětí se 

vyskytly potíže u matematických představ (jedinci ještě nemají dostatečně zaxifované 

pojmy méně × více, ubírání × přidávání, o kolik více, o kolik méně), ale zároveň 5 dětí 

se v matematice projevilo správně.  

 

Co se týče geometrických tvarů, děti často nepoznají obdélník nebo se jim plete 

se čtvercem. Nejlepší výsledky přinesla oblast barev, kde 6 dětí umí všechny barvy, 4 

děti neumí jednu barvu nebo se jim plete a 1 dítě neumí dvě barvy. Nejlepších výsledků 

dosáhla Anička, která měla všechny oblasti správně, nikde neváhala, z čehož se 

potvrdilo, že je opravdu zralá do školy nastoupit, ale v návaznosti na bratra – dvojče 

Martina (nezralý pro vstup do ZŠ) bude o rok déle v MŠ. 

 

Předškolní třídu MŠ navštěvuje celkem 28 dětí, z toho těchto 11 dětí má odklad 

školní docházky (4 dívky a 7 chlapců), což si myslím, že je velký počet. Paní učitelky 
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však dělají maximum, aby se problémy se školní nezralostí a nepřipraveností co nejlépe 

a nejdříve odstranily. Děti dělají pokroky, jak jsem se mohla přesvědčit, za dva měsíce 

udělají veliký posun směrem dopředu.    

 

Kazuistiku jsem prováděla se všemi dětmi, které mají odklad docházky a byla 

sestavená na základě zdrojů paní učitelek, pozorování, na vedených záznamech o dítěti, 

u dvou párů dvojčat mi ke kazuistice přispěl také rozhovor s nimi. 

 

 

10. Jiráskův test školní zralosti 

 
Dále jsem u těchto jedenácti dětí z MŠ, které mají odklad školní docházky, 

udělala Jiráskův test školní zralosti. 

 

Test se skládá se tří částí, úloh: 

1) Napodobení skupiny teček, bodů 

2) Obkreslení nebo napodobení zadané věty 

3) Kresba mužské postavy 

 

Bodové hodnocení jednotlivých částí testu:  

 

Napodobení skupiny teček, bodů 

• 1 bod: Skoro dokonalé napodobení předlohy, toleruje se jen malé vychýlení 

jednoho bodu z řádku nebo sloupce. Zmenšení obrazce se toleruje, zvětšení však 

nesmí být více jak o polovinu. Obrazec musí být rovnoběžný s předlohou. 

• 2 body: Počet a poskládání jednotlivých bodů musí odpovídat předloze. Lze 

prominout vychýlení až tří bodů o polovinu šířky mezery mezi řádky nebo 

sloupci. 

• 3 body: Výtvor se podobá předloze. Výškou a šířkou ji nepřevyšuje více než 

dvakrát. Bodů nemusí být správný počet, ale nesmí jich být více než 20 a méně 

než 7. Toleruje se jakékoli pootočení. 
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• 4 body: Obrazec se svým obrysem již nepodobá zadané předloze, skládá se však 

ještě z teček. Na jejich velikosti a počtu nezáleží. Jiné tvary (např. čáry) nejsou 

přípustné. 

• 5 bodů: Čmárání, podobnost s předlohou je nulová. Nakreslení jiných tvarů než 

zadaných teček. 

 

Obkreslení nebo napodobení zadané věty 

• 1 bod: Zcela dobře čitelné napodobení předlohy, písmena nejsou dvakrát větší 

než v předloze. Počáteční písmeno má znatelnou výšku velkého písmene. 

Písmena jsou správně spojena ve 3 slova. Nesmí chybět tečka nad písmenem i 

nebo písmenem j. Obkreslená věta nevybočuje od vodorovné linie o více jak 

30%. 

• 2 body: Ještě čitelné napodobení napsané věty. Nezáleží však na velikosti 

písmen ani na dodržení vodorovné linie. 

• 3 body: Členění písma je znatelné alespoň na dvě části. Dále lze rozpoznat 

alespoň čtyři písmena předlohy. 

• 4 body: Alespoň dvě písmena si musí být podobná se zadáním. Celek ještě tvoří 

řádku písma. 

• 5 bodů: Čmárání, celek není možné rozpoznat od předlohy. 

 

Kresba mužské postavy 

• 1 bod: Postava musí mít hlavu, trup, končetiny. Hlavu s trupem spojuje krk, 

který není větší než trup. Na hlavě jsou vlasy, uši (může zakrývat čepice), v 

obličeji je nos, oči a ústa. Paže jsou zakončeny rukou s pěti prsty. Nohy jsou 

dole zahnuté. Kresba vyjadřuje oblečení muže. 

• 2 body: Splnění všech požadavků jako na jedničku, tolerují se tři chybějící části 

(krk, vlasy, jeden prst, ne však části obličeje). 

• 3 body: Postava musí mít hlavu, trup, končetiny. Paže nebo nohy jsou 

nakresleny dvojitou čarou. Vynechání krku, uší, vlasů, oděvů, prstů a chodidel je 

v toleranci. 
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• 4 body: Primitivní kresba s hlavou a trupem, končetiny (stačí i jeden pár) jsou 

vyjádřeny pouze jednoduchou čarou. 

• 5 bodů: Kresbě chybí zobrazení trupu (tzv. „hlavonožec“) nebo obou párů 

končetin. 

 

10.1 Vyhodnocení Jiráskova testu 

 

 
 

 

 

10.1  

 

 

Graf č. 2 - test školní zralosti 

 

 

Jiráskův test jsem uskutečnila se všemi dětmi, kterých se týká odklad docházky. Pro 

znázornění na grafu jsem zvolila zjednodušené kritérium hodnocení: správně (1-1,5 

bodu), mírné potíže (2-3 body), potíže (4-5 bodů), abych vyjádřila, jak děti zvládly test. 

 

 Co se týče výsledků, vyšlo najevo, že nejvíce problematická část byla pro děti 

kresba postavy, jelikož se zde objevovalo nejhorší bodové hodnocení a to dvakrát body 

4 a jednou 5. Nejčastěji se bodové hodnocení pohybovalo okolo průměru 3, jednou se 

objevily 2 body a jednou dokonce 1 bod. 

 

Z výsledků dále vidíme, že oblast napodobení zadané věty byla pro děti jednodušší, 

než kresba postavy, vyskytly se zde dvakrát 3 body. Poté to bylo vyrovnané, jelikož se 
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objevily pětkrát 2 body, třikrát nerozhodně 1-2 bodu a dvakrát 1 bod. Zjistilo se, že 

oblast, která dětem činila nejmenší problémy a dopadla nejlépe, byla napodobování 

skupiny bodů. Nevyskytly se zde ani jednou 3 body, ale pětkrát 2, třikrát 1-2 a třikrát 1 

bod.  

 

 

11. Metoda rozhovoru s dvojčaty 
 

Otázky: 

Dokážeš se mi představit? (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš, s kým?)  

Co máš rád, co rád děláš? 

Máš nějakého sourozence? Jakého? 

Líbí se ti v mateřské škole? Co se ti líbí? 

Máš v mateřské škole nějaké kamarády?  

Těšíš se do školy? A proč? 

Bojíš se něčeho, máš z něčeho obavy? 

 

Rozhovor jsem volila jako individuální, tedy s každým dítětem zvlášť a 

zapisovala jsem si jeho průběh na papír. Každému z nich jsem položila nejméně osm 

otázek. Nejprve jsem před rozhovorem navodila přátelskou atmosféru, aby se děti 

nebály a neměly trému, sama jsem se jim představila (jak se jmenuji, kde bydlím - ve 

vesnici s jejich pani učitelkou, že mám doma také dvojče - sestřičku Lucku, ráda 

zpívám, tancuji, maluji).  

 

Poté jsme přešli k samotnému rozhovoru. Otázky jsem měla předem připravené, 

ale přidala jsem i doplňující sekundární otázky, které vyplývaly z rozhovoru. Během 

rozhovoru jsem používala i další metodu a to pozorování, pozorovala jsem vedlejší 

projevy jako neklid, nesoustředěnost, reakce na vnější prostředí a ostatní spolužáky.  

 

Na závěr jsem dětem poděkovala za rozhovor, pochválila je, že jsou šikovné, ať 

nadále dělají, co je baví (kreslení, zpívání, tancování) a motivovala je, že ve škole 
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poznají spoustu bezvadných kamarádů, naučí se nové věci, aby mohli být jednou tak 

šikovní jako třeba jejich rodiče. 

 

Rozhovor: chlapec Martin 

Dokážeš se mi představit? (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš, s kým?)  

„Jmenuji se Martin , je mi 6 let, bydlím v Roudný (vesnice u Soběslavi).“  

 

A jak jezdíš do školky? 

„Vlakem. Ze školky s taťkou autem (zarazí se), ale teď jsme ho měly rozbitý, tak nám 

ho půjčila babička roudenská“.  

 

Co máš rád, co rád děláš? 

„Mám rád morčátka. Když budu mít ve škole jedničku, tak mi rodiče koupí morčátko.“ 

„Máme doma dva pejsky, s těma si rád hraju.“ 

 

Jak se jmenují pejsci? 

„Ela a Čudla, dáváme jim granule a mají špičaté zuby.“ 

 

Máš nějakého sourozence? 

„Ne“ (nerozuměl pojmu, poté jsem mu otázku objasnila). „Sestřičku Aničku.“ 

 

Víš, co dělají tvoje rodiče? 

„Mamka musí pořád uklízet, vysávat a my ji s Aničkou děláme binec.“ 

„S taťkou chodíme na kaštany do parku.“  

 

Líbí se ti v mateřské škole? Co se ti líbí? 

„Ano. Když něco vyrábíme, že můžeme jít domu po obědě. Nelíbí se mi, že Mates 

zlobí.“  

 

Máš v mateřské škole nějaké kamarády?  

„Jenom Tondu a Filípka.“ 
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Těšíš se do školy? A proč? 

„Ano, těším. Na pani učitelku. A na Martina, který už do školy chodí.“ 

 

Bojíš se něčeho, máš z něčeho obavy? Strach ze školy? 

„Nevím“ (otočený do třídy na ostatní děti, se zaujetím sleduje, co právě dělá Mates). 

Poté pronese: „Na hřbitově mě honila kočka, měla veliké žluté oči.“ 

 

 O Martinovi jsem měla zprávy od pani učitelek, že málo komunikuje, nechává 

za sebe často mluvit sestru, avšak mile mě překvapil, jelikož se mnou 

komunikoval, byl veselý. Potíže mu dělala právě pozornost, kterou často 

neudržel (ohlížel se do třídy na ostatní děti, když jsem mu položila otázku, tak 

nevnímal nebo odpověděl něco jiného, zajímalo ho více, co dělá Mates, který 

zlobil s táckem od svačiny). Špatná výslovnost hlásek č, ř, c, r, s. 

 

 

Rozhovor: dívka Anička 

Dokážeš se mi představit? (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš, s kým?)  

„Jmenuji se Anička, bydlím v Roudný (vesnice u Soběslavi). Je mi 6 let.“ 

 

A jak jezdíš do školky? 

„Vláčkem. Ze školky s taťkou autem.“  

„Někdy jedeme za babičkou.“ 

 

Kde bydlí babička? 

„Jedna v Soběslavi a jedna v Roudné“. 

 

Co máš ráda, co ráda děláš? 

„Ráda kreslím, hraju si s panenkama, mazlím se s pejskem. Ráda zpívám.“ 

 

Máš doma pejska? 

„Máme dva pejsky, menšího Čudlu a většího Ela“.  
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Máš nějakého sourozence? 

„Bratra Martínka, je se mnou ve školce.“ 

 

Líbí se ti v mateřské škole? Co se ti líbí? 

„Ano.“ „Když kreslím, když si hraju s kostkama. Už nic.“ 

 

Máš v mateřské škole nějaké kamarády?  

„Anežku, Nikolku, Adélku. Hrajeme si v kuchyňce.“ 

 

Těšíš se do školy? A proč? 

„Ano. Koupíme si morčátko.“ (za jedničku jim ho rodiče slíbili) 

 

Bojíš se něčeho, máš z něčeho obavy? Strach ze školy? 

„Nevím. Že budu mít ve škole špatné známky.“ 

 

 Anička je milá, kamarádská a hodná dívka. Zpočátku měla obavy, na co se jí 

budu nejspíš ptát, když šla se mnou ke stolečku do vedlejší místnosti, ale poté, 

jak jsem se mohla přesvědčit, se vůbec nebála, byla komunikativní a odpověděla 

mi s radostí na všechny otázky, které jsem jí položila. Dobře vyslovuje, má 

bohatou slovní zásobu, na otázky ihned reagovala.  

 

 

Rozhovor: dívka Tereza 

Dokážeš se mi představit? (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš, s kým?)  

 

„Jmenuji se Terezka, bydlím v Soběslavi v domečku“.  

„Dříve jsme bydleli v paneláku. Bydlím s Martínkem a Lukáškem“.  

 

A kolik let je Lukáškovi? 

„Čtyři roky, chodí sem do školky do 2.třídy“. 

 

Co máš ráda, co ráda děláš? 
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„Ráda maluju, ráda tancuju, ráda zpívám, ráda si hraju.“ 

 

Máš nějakého sourozence? 

„Bratra Lukáška a taky Honzíka.“ 

 

Líbí se ti v mateřské škole? Co se ti líbí? 

„Ano. Líbí se mi tu písničky, nejvíce Ta školka barevná.“  

„Líbí se mi hračky, panenka Kačenka“.  

 

Máš v mateřské škole nějaké kamarády?  

„Kamarádku Anežku, kamaráda Honzíka. Stavíme s kostek domečky.“  

 

Těšíš se do školy? A proč? 

„Ano. Až budu velká, budu nosit tašku!“ 

 

Bojíš se něčeho, máš z něčeho obavy? Strach ze školy? 

„Bojím se psa. Že budu mít pětky ve škole.“  

 

 Terezka byla milá a komunikovala se mnou bez problémů (ve třídě je spíše 

tišší). Z otázek měla radost, jelikož se sama rozpovídala (co jí baví, která 

písnička se jí nejvíce líbí, že se těší do školy, jelikož bude velká a bude nosit 

tašku). Vypozorovala jsem u ní horší výslovnost hlásek r a ř. Pani učitelka mi 

sdělila, že je šikovná na zpěv, tanec (navštěvuje hudební kroužek). 

 

 

Rozhovor: chlapec Jan 

Dokážeš se mi představit? (jak se jmenuješ, kolik je ti let, kde bydlíš, s kým?)  

 

„Jmenuji se Honza, bydlím v Český republice, v Soběslavi.“  

„Bydlím v domečku. Je mi 6 let.“ 

 

Kde bydlí babička a děda? 
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„Taky v Český republice. V Soběslavi“. 

 

Co máš rád, co rád děláš? 

„Mám rád kočku. Rád maluju.“ 

  

Máš nějakého sourozence? 

„Mám oba. Sestřičku Terezku, bratříčka Lukáška. Je hodnej“.  

 

Líbí se ti v mateřské škole? Co se ti líbí? 

„Ano. Krásné skleničky (myslí hrnečky, mají nové), tužky (myslí množství barevných 

pastelek), závěsy, nová barevná koupelna.  Mám rád děti.“ 

 

Máš v mateřské škole nějaké kamarády?  

„Honzíka, Vašíka, Elišku. Nejradši si hraju se sestřičkou - s autama, s panelama (prý 

skládačka ve skříni), s panenkama.“ 

„Doma si hrajeme s mašinkama, panenkama.“ 

 

Těšíš se do školy? A proč? 

„Ano“. Dále povídá: „Těším se, až budu mít pejska. Radši kočku.“  

 

Bojíš se něčeho, máš z něčeho obavy? Strach ze školy? 

„Ne, nemám.“ 

 

 Honzík se jeví jako velmi kamarádský, komunikativní, na otázky odpovídal 

radostně. Neustále se při rozhovoru houpal na židličce (i když jsem ho 

napomenula, ať si hezky sedne a nehoupe se), nebyl tolik soustředěný, ohlížel se 

do třídy na ostatní kamarády. Výslovnost některých hlásek (c, z) mu pořád činí 

problémy, někdy je mu hůře rozumět.  

 

 Rozhovor jsem volila s každým dítětem individuálně, jelikož kdybych se ptala 

dvojčat spolu, mohlo by vždy mluvit jen jedno z nich a druhé by spíše 
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naslouchalo, nehledě na to, že jednotlivě jsem lépe mohla pozorovat vedlejší 

projevy a také jednotlivec měl možnost se vyjádřit sám za sebe. 

 
 Anička se jevila jako zralá, má dostatek informací, komunikuje, nemá problémy 

s výslovností, ostatní jedinci se také snažili, komunikovali se mnou, ale u nich 

můžeme vypozorovat problémy s výslovností a časté potíže se soustředěním. 

 
 Zejména u chlapců, ale také u Terezky můžeme vypozorovat potíže se 

soustředěním (u chlapců snadné rozptýlení na vedlejší podněty) a obtíže 

s výslovností některých hlásek.  
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12. Závěr praktické části 

 

Ve většině případů - kromě Aničky (která je školsky zralá a nenastoupí do školy 

z důvodu čekání na svého bratra, dvojče Martina), se ukázalo, že odklad školní 

docházky se jeví jako rozumný a dětem určitě prospěje. Jak jsem se sama přesvědčila, 

již v rámci dvou měsíců udělaly děti veliký pokrok a posunuly se ve svém vývoji 

dopředu. Počet školních odkladů potvrzuje, že hůře jsou na tom chlapci (7 odkladů), než 

dívky (4 odklady). 

 

V praktické části práce jsem se zaměřovala na projevy školní nezralosti a 

dospěla jsem k několika stanoviskům. Ve spolupráci s rodiči by se měly učitelky 

mateřských škol zaměřit především na rozvoj správné výslovnosti u dětí, které mají 

odklad školní docházky. Nadále je nutná spolupráce s logopedem. Ve výzkumu se 

ukázalo, že problémy s výslovností má 9 dětí z 11, to je opravdu hodně. Hravým 

způsobem je třeba rozvíjet řeč dítěte: například vymýšlet slova na danou hlásku nebo 

slabiku, hrát hry jako slovní fotbal, procvičovat zrakovou a sluchovou analýzu. Dále ho 

učit nové básně a písně, povídat si s ním, vysvětlovat neznámá slova a souvislosti.  

 

Potřeba je procvičovat a prodlužovat také délku pozornosti, schopnost soustředit 

se na daný úkol a dokončit ho, jelikož se ukázalo, že s koncentrací má problémy 8 

jedinců. Děti bychom měli k úkolu motivovat, dát jim nějaký zajímavý a atraktivní 

úkol, který v nich vzbudí pozornost, bude je bav it a je tu díž šance, že u  něj v yd rží a 

dokončí ho. Nezbytné je i rozvíjet jemnou motoriku, správné držení psacího náčiní, 

s dětmi například kreslit, stříhat, lepit. 

 

Ve své práci se zabývám i dvojčaty. Jelikož já sama z nich pocházím, je mi tato 

tématika samozřejmě blízká. Nehledě na to, že i nás se dotknul odklad školní docházky, 

protože jsme nebyly dostatečně fyzicky zralé. Se svou sestrou Lucií jsme jednovaječná 

dvojčata. Už od malička nás maminka stejně oblékala, rodina nám kupovala stejné věci 

a hračky, ale nám to nevadilo. Tvoříme od narození nerozlučnou a sehranou dvojku a 

jsem za to opravdu vděčná, protože si vzájemně pomáháme, můžeme se jedna o druhou 
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opřít, jsme si navzájem nejlepšími kamarádkami, nehledě na to, že máme stejné záliby a 

zájmy, líbí se nám stejné věci, a tak nějak vše děláme společně, což je veliké plus. 

 

Domnívám se, že pro dvojčata je MŠ zvlášť důležitá, jelikož se začlení do 

kolektivu ostatních dětí a nemusejí být na sobě až tak fixovaná. Přesto se stává, že si 

jednovaječní sourozenci vybírají stejné hračky, jelikož mají stejný vkus a záliby, 

s těmito hračkami si hrají společně, ale postupně k sobě přibírají i ostatní děti. Záleží 

však také na tom, zda se jedná o stejné nebo různé pohlaví, jelikož dvojčata chlapec a 

dívka si častěji hledají kamarády mezi svým pohlavím nebo vyhledávají odlišné hračky. 

Dvojčata jsou od malička zvyklá se o hračky dělit a půjčovat je. Je vhodné, aby paní 

učitelka dvojčata také rozdělovala, myslím tím třeba při hře, aby sourozenecký pár 

netvořil dvojice pořád spolu, ale aby byl také s ostatními dětmi a s nimi si hrál. Aby se 

každý vyjadřoval zvlášť, poněvadž u dvojčat bývá často jeden mluvčí a ten druhý ho 

nechává mluvit i za sebe (například Anička mluví za svého bratra Martina).  Tím by se 

zmenšila vázanost pouze na sebe a posilovalo by to individualitu každého z nich.  

 

U všech dětí, které mají oprávněně odklad školní docházky, by měla být péče o 

jejich rozvoj intenzivní, měly by se věnovat postupné celkové předškolní přípravě, aby 

tento rok nebyl promarněný a mohly tak příští rok již úspěšně nastoupit do školní 

docházky. 
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Závěr 

 
Má diplomová práce se věnuje tématu dítěte na počátku školní docházky, kam 

zajisté patří přechod dítěte z mateřské do základní školy, který se označuje jako sociální 

mezník, jelikož dítě získává novou sociální roli. Nyní se stává příslušníkem nové, dosud 

neznámé lidské skupiny – stává se žákem školy. Tato zásadní změna se dotkne jak 

dítěte, tak i celé rodiny, všichni (zejména dítě) ji musí přijmout a co nejlépe se s ní 

vyrovnat. Tím se zabývá teoretická část, která přibližuje témata související se vstupem 

do základní školy jako je školní zralost, školní připravenost a navazující odklad školní 

docházky. 

 

Veliký podíl práce patří mateřské škole, poněvadž učitelky mateřských škol, 

jakožto vzdělaný odborníci, dokážou diagnostikovat dítě a vypozorovat případné obtíže 

spojené se školní nezralostí a nepřipraveností. Rodině patří také podstatný díl práce, 

měla by se od počátku snažit a dítě podporovat. Měla by zajistit, aby její potomek 

pravidelně navštěvoval předškolní zařízení, dále s ním pracovat i doma, rozhodně není 

na škodu procvičovat například hrubou a jemnou motoriku, rozvíjet komunikační 

dovednosti (aby předškolák znal informace o sobě – jméno, věk, adresu, jména 

sourozenců a rodičů nebo i znalost barev, částí těla).    

 

Praktická část popisuje, jak probíhá zápis na jedné základní škole. Zápisu jsem 

se sama zúčastnila a snažila jsem se zjistit, co činí dětem potíže, co méně, kolik z nich 

se bude moci v září zařadit do první třídy. Cíleně jsem dále zkoumala projevy školní 

nezralosti, orientovala jsem se na děti z předškolní mateřské školy, kterých se týká 

odklad školní docházky. U všech jsem vytvořila kazuistiku a blíže zkoumala vybrané 

kategorie jako je řeč, matematické představy, znalost geometrických tvarů a barev, 

logické uvažování, soustředěnost a dále jsem s dětmi realizovala Jiráskův orientační test 

školní zralosti. U vybraných jedinců (dvoje dvojčata) jsem z důvodu kvalitnějších 

výsledků a svého osobního zájmu použila metody jako je rozhovor a pozorování. 
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Celá práce byla pro mě „jako budoucí učitelku“ velikým přínosem a 

obohacením, jak teoretické vědomosti z odborné literatury, tak (a to hlavně) praktické 

poznatky získané prostřednictvím výzkumného šetření. Získala jsem zajisté hlubší 

náhled do popsaného tématu. Ve výzkumném šetření by se dalo určitě pokračovat, dále 

sledovat děti s odkladem školní docházky a pozorovat u nich pokroky a zlepšení, 

viditelné rozdíly při nástupu do školy příští školní rok, na kterých bych se i nadále ráda 

podílela. 
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http://www.msmt.cz/vzdelavani/nejcastejsi-dotazy-a-odpovedi-2-dotazy-k-nastupu-ditete-do�
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Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
Žádost 

o odklad povinné školní docházky 
 
na základě § 37 odst.1 a 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon) o jeden rok. 
 
 
jméno dítěte:______________________________ datum narození:_______________________ 
 
1. Žadatel – zákonný zástupce: 
 
jméno otce:___________________________ datum narození:_______________________ 
 
jméno matky: _________________________ datum narození:_______________________ 
 
adresa bydliště:_________________________________________________________________ 
 
 
dítě navštěvuje MŠ – kterou__________________________ jak dlouho:____________________ 
 
2. Správní orgán, jemuž je žádost doručována: 
 
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha 
 
škola:  Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
 
Datum zápisu v Základní škole: ____________________________ 
 
Doporučení k odkladu vydal: _____________________________ dne:______________________ 
 
 
 
V případě, že bude mému dítěti udělen odklad povinné školní docházky, nastoupí dítě, dle doporučení  
 
ředitele školy, nejdéle od 1. září do posledního ročníku mateřské školy v_______________________ . 
 
 
V ___________________________ dne ___________________* 
 
 
__________________________  __________________________ 

podpisy rodičů 
 
 
 
* žádost o odklad podávejte do 31. 5. a podepisujte, až budete mít potřebné doporučení 
příloha:    -doporučující posouzení  poradenského zařízení  
     ¨ nebo doporučující posouzení  odborného lékař 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

Vážení rodiče, 
 

              pro zdárný průběh a urychlení administrativních záležitostí zápisu Vašeho dítěte k plnění 
povinné školní docházky do naší školy, který proběhne ve dnech 8. a 9. 2. 2010 od 13:00 do 16:00 hodin 
v budově naší školy, Vás laskavě žádám o vyplnění tohoto dotazníku. Pokud se rozhodnete pro naši 
školu, odevzdejte vyplněný dotazník v MŠ nebo ho můžete poslat přímo k nám na základní školu 
nejpozději do 2. února.  

     Děkuji           Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 
 

Jméno a příjmení dítěte______________________________________________________________ 
Datum narození________________ Rodné číslo _________________________________________ 

Místo narození____________________________ Okres___________________________________ 
Státní občanství__________Trvalé bydliště_____________________________________________ 

Přechodné bydliště _________________________________________________________________ 
Mateřská škola ____________________________________________________________________ 

Bude navštěvovat ŠD________ Zdravotní stav ___________________________________________ 
Zdravotní pojišťovna________________________________________________________________ 

Výslovnost________________________________________________________________________ 
Závažná zdravotní omezení___________________________________________________________ 

Sourozenci: _________________________ třída (ročník) ____________________ 
   _________________________   ______________________ 

   _________________________   ______________________ 
Otec ______________________________________________________________________________ 

Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)________________________________________ 
Přechodné bydliště___________________________________________________________________ 

Telefon do bytu_________________________ do zam.______________________________________ 

 
Matka _____________________________________________________________________________ 
Trvalé bydliště (pokud není shodné s bydlištěm žáka)________________________________________ 

Přechodné bydliště ___________________________________________________________________ 
Telefon do bytu_________________________ do zam.______________________________________ 

Adresa pro doručování písemností (pokud není shodná s adresou žáka)__________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
  
Rodiče nejsou - jsou rozvedeni. 
 Dítě je svěřeno do péče matky - otce   
- jiné osoby ___________________________________ 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

 

Vážení rodiče, 
 
pro Vaše dítě bude vstup do první třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak má být připraveno. 
Uvedený text Vám může pomoci posoudit, jaké jsou na dítě kladeny požadavky a jak byste měli své dítě 
během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravovat. 
 

Rozdíl mezi připraveností a nepřipraveností můžeme rozpoznat asi takto: 
 

 

         Optimální připravenost              Nedostačující připravenost   

Vyjadřování ve větách a jednoduchých 
souvětích, schopnost konverzace s dospělými, 
schopnost spontánního popisu dějů, poznatků, 
úvah. Klade mnoho otázek. Umí vyprávět o 
rodičích, sourozencích.  

Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, 
jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění 
nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k 
doplnění svých znalostí. Dětská zpěvavá 
intonace, mazlivá výslovnost. 

Orientace v okolí - zná svoji adresu, jména a 
povolání rodičů, svoje nacionále.     

Nezná základní údaje o svém okolí. 

Má rozvinuty základy logické paměti, umí 
počítat s pochopením - zná číselné řady, chápe 
vztah větší-menší, více-méně.     

Nedovede počítat, chybný úsudek 

Vyspělost v grafických projevech - umí 
napodobit jednoduché psací písmo, zná několik 
tiskacích písmen. Umí popsat, co nakreslilo.     

Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených 
tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty. 

Je schopno soustředit se na práci, odolává 
rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.       

Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá 
rozptýlit, často přerušuje práci. 

Dovede navázat kontakt s cizí osobou. Vyhýbá se cizím osobám, je stydlivé, bázlivé, 
nebo nadměrně upovídané, předvádí se. 

Umí ovládnout své emocionální projevy. Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran. 

Umí pracovat ve skupině pod dálkovým 
vedením. 

Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za 
pobízení dospělého. 

Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe 
pravidla, umí ustoupit jinému dítěti. 

Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je 
svárlivé, agresivní. 

Samostatnost - samo se umí obléknout, najíst, 
udržovat pořádek, správně plní pokyny, chce být 
užitečné, má zájem o úkoly, hraje si na školu, na 
práci. Započaté práce se snaží dokončit.     

Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. 
Ničí sešity, knihy, hračky. Nepokouší se 
pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá zájem o 
hru. 

Podřizuje se pokynům dospělých, i  když jsou 
pro ně nemilé, chápe jejich nutnost.     

Neposlušné, odmítá vyhovět. 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

 

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 
 
 

Oznamujeme, že zápis do prvních tříd 
pro školní rok   2010/2011 se koná: 

 
 

Pondělí   8.2. 2010  od 13.00 do 16.00 hodin 
 

Úterý      9.2. 2010  od 13.00 do 16.00 hodin 
 
 

Zapsány budou děti narozené do 31.8. 2004 a dříve. 
 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte  
a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte. 

 
 
 

 
 
  V Soběslavi  6.1. 2010       …………………………..  
                        Mgr. Vlastimil   Říha     

         ředitel školy 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

Žádost 
 
 

o přijetí k základnímu vzdělávání 
 
 
 
na základě § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).  
 
1. Žadatel – zákonný zástupce: 
 
Zákonný zástupce: ______________________________  
 
 
Datum narození: ______________________________ 
 
 
Adresa trvalého bydliště:_______________________________________________________________ 
 
 
Žádám o přijetí dítěte _____________________________ k povinné školní docházce do ZŠ Soběslav,  
 
tř. Dr. E. Beneše 50/II, 39201 Soběslav 
 
 
2. Správní orgán, jemuž je žádost doručována: 
 
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha 
 
škola:  Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
 
 
 
 
 
 
 
V ___________________________ dne ___________________ 
 
 
 

     __________________________ 
 

         podpis zákonného zástupce dítěte 

 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

 

P O Z V Á N K A 
 
 

 

na setkání rodičů budoucích prvňáčků 
s jejich třídními učitelkami a vedením školy. 

 
 

Na programu bude podrobné seznámení 
s organizací nového školního roku 2010/2011. 

 
 

Setkání proběhne v úterý  16. 6. 2010 od 
15:00 hod. v učebně chemie v 1. patře č. 32. 

 
 
 
 
 

   
            ____________________________ 
       Mgr. Vlastimil Říha, ředitel školy 
 
V Soběslavi 8. 6. 2010 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

Škola nabízí 

• provoz školní družiny od 6.00 do 17.00 hodin  
• pro děti s vadou řeči pravidelnou logopedickou péči  

• speciální pomoc dětem s poruchami učení  
• veselé zpívání  
• radost z pohybu  

• rozvíjení citu pro pohyb  
• častý pohyb dětí  

• kroužek dovedných rukou  
• využití počítačové učebny v odpoledních hodinách  

• rozšíření výtvarných dovedností  
• dodržování pitného režimu  

• pravidelné konzultační dny třídních učitelek s rodiči  
• více v dopise pro rodiče  

 

Na co se mohou děti dále těšit 

• vánoční besídky  
• divadelní představení  

• hudebně zábavné koncerty  
• soutěž ve zpěvu, sportu,... 

        
      Co vám vzkazují paní učitelky? 
  

Děti, vůbec se školy nebojte! Je tady prima, hodně se toho společně naučíme, ale také nás čeká 
spousta legrace a zábavy. Vážení rodiče, ničeho se neobávejte, protože všechno spolu zvládneme. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.zs-ebeso.cz/zapis/zapis_informace_o_skole2010.doc�


 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50/II, 392 01 Soběslav 
  tel: 381 521 223                        e-mail: skola@zs-ebeso.cz 

 
 

 
Pomůcky – 1. ročník 

 
 
Tělesná výchova   Penál    Aktovka 
cvičky     3 ks tužka č. 2   obaly na sešity a učebnice 
tenisky     nůžky    - podle učebnic (září) 
tepláková souprava   pastelky   - formát A4, A5 
tričko     guma měkká 
ponožky 
trenýrky 
 
 
Dále potřebují: 
ubrousek pod svačinu 
sáček na Tv 
podepsané bačkory 
podepsaný ručník s poutkem 
kufřík na Vv – po domluvě s třídní učitelkou 
 
 
Pomůcky – zajišťuje škola: 
Velké vodové barvy, voskovky 12 barev, štětce č. 6+8, modelovací hmota, lepidlo v tyčince, barevné 
papíry, čtvrtky, tabulka, učebnice, sešity, písanky, školní deníček, notýsek, pravítko, desky na sešity, 
desky na písmenka, desky na číslice, pero 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 
M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1 

 
Prohlášení žadatele o nahlédnutí do listinné podoby závěrečné práce 

Evidenční list 
 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím do zveřejněné 
závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou být vydávány za studijní, vědeckou 
nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. 
Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo rozmnoženiny závěrečné práce, 
jsem však povinen/povinna s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat pravidla uvedená v předchozím 
odstavci tohoto prohlášení. 
 
 
 
Poř. č. Datum Jméno a příjmení Adresa trvalého bydliště Podpis 

 
1. 
 

    

 
2. 
 

    

 
3. 
 

    

 
4. 
 

    

 
5. 
 

    

 
6. 
 

    

 
7. 
 

    

 
8. 
 

    

 
9. 
 

    

 
10. 
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