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Anotace

Práce se zabývá problematikou odklad  školní docházky v anském regionu.

Jejím cílem je zmapovat anský region s ohledem na realizované odklady

školní docházky s p ihlédnutím k názor m a zkušenostem u itel  ZŠ a MŠ.

Teoretická ást práce obsahuje problematiku odklad  školní docházky a kritéria

pro pedagogickou diagnostiku. Praktická ást je orientovaná na vlastní

pedagogický výzkum, který byl realizován v mate ských a základních školách

anského regionu.
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Annotation

The work deals with delayed school attendance issues in the region of any.

Its aim is to examine the region of any with respect to delayed school

attendance and opinions and experience of kindergarten and primary school

teachers. The theoretical part contains delayed school attendance issues and

pedagogical diagnostics criteria. The practical part is focused on a pedagogical

research, which was realized in kindergartens and primary schools in the region

of any.
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Úvod

Problematika odklad  školní docházky je asto diskutovaným tématem. Otázku,

zda je dít  zralé a p ipravené jít do školy, si pokládá snad každý rodi , jehož

dít  se blíží v ku šesti let. Problematikou odklad  školní docházky se zabývají i

itelky v mate ských školách, pracovníci pedagogicko-psychologických

poraden a u itelé základních škol b hem zápis  do prvních t íd.

V posledních osmi letech se procento realizovaných odklad  školní docházky

pohybuje pr rn  mezi 23 a 24 %. Pom rn  vysoká hodnota odklad  školní

docházky byla hlavní motivací pro realizaci výzkumného šet ení s touto

tématikou. Vzhledem k místu bydlišt  diplomantky byl pedagogický výzkum

realizován v anském regionu (St edo eský kraj).

Primárními cíli výzkumu bylo zjistit, s ím mají d ti p edškolního v ku (pro

pot eby této práce d ti, které by m ly v následujícím školním roce nastoupit do

ZŠ) a žáci prvních t íd nejv tší problémy, tj. jaké složky školní zralosti a

ipravenosti jsou u nich oslabeny a to na základ  osobních názor  a

zkušeností u itel  MŠ a ZŠ v regionu. Dále pak, jaké jsou zkušenosti u itel

s realizovanými odklady školní docházky a zda u itelé ZŠ uplat ují odlišný

ístup k d tem, kterým byl ud len odklad školní docházky. V neposlední ad

se výzkum zabývá ur ením po tu odklad  školní docházky v tomto regionu a

také zp soby jakými se školní zralost a p ipravenost zjiš uje u zápis  do

prvních t íd základních škol. Všechny výše uvedené díl í cíle se dají shrnout do

následujícího cíle obecného:

Cílem této práce je zmapovat anský region s ohledem na realizované
odklady školní docházky s p ihlédnutím k názor m a zkušenostem u itel
základních a mate ských škol.
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Práce je z hlediska struktury rozd lená na dv  hlavní ásti.

Teoretická ást se zabývá obdobím nástupu dít te do základní školy. Podíváme

se na to, co nástupu do ZŠ p edchází, definujeme si pojmy školní zralosti a

ipravenosti a zárove  se ohlédneme na to, co by m lo dít  v první t íd

zvládat, pop . v em by mohly nastat problémy u dít te školsky nezralého i

nep ipraveného. Zam íme se na složky školní zralosti, které mohou být u d tí

oslabeny. Definujeme si odklad školní docházky a nakonec se podíváme na

statistiky, které se týkají odklad  školní docházky v eské republice a

St edo eském kraji.

Praktická ást se v nuje pedagogickému výzkumu, který byl uskute n

ve 24 mate ských a v 7 základních školách anského regionu na vzorku 54

itelek MŠ a 15 u itelek ZŠ. Na základ  cíl  této práce jsou stanoveny

výzkumné otázky (popisující výzkumný problém) a hypotéza. Odpov di na tyto

otázky jsou hledány za použití výzkumných nástroj  dotazníku, pozorování a

rozhovoru, jejichž struktura je podrobn  popsána. Charakteristika výzkumného

souboru obsahuje všeobecné informace o navštívených školách a vzorku

itel , dopl kové informace jsou uvedeny v p ílohách. Následuje asový

harmonogram pr hu práce a výzkumného šet ení. V další ásti je provedeno

zhodnocení a interpretace sesbíraných dat a údaj . Nakonec (v ásti Diskuze a

shrnutí) jsou uvedeny odpov di na výzkumné otázky a je rozhodnuto o

potvrzení i vyvrácení hypotézy.

Záv r práce shrnuje výsledky pr zkumu, zmi uje zajímavá zjišt ní a obsahuje

doporu ení pro další možný výzkum.
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I  Teoretická ást

1 Školní zralost a p ipravenost

Tato kapitola se nejprve zabývá nástupem dít te do základní školy z hlediska

školní zralosti a p ipravenosti. Dále definuje školní zralost a p ipravenost jako

dva základní pojmy spojené s posuzováním vhodnosti zahájení povinné školní

docházky a zasazuje je do historického kontextu. Nakonec pojednává o testech

školní zralosti, které jsou asto používány p i posuzování úrovn  vysp losti

dít te, a n které z nich dále zmi uje.

1.1 Zahájení povinné školní docházky

íve než se za neme zabývat p ímo pojmy školní zralosti a p ipravenosti,

zmi me krátce období v život  dít te, se kterým tyto dva pojmy úzce souvisí.

Vstup dít te do ZŠ je d ležitým sociálním mezníkem v jeho vývoji. Je to doba,

kdy dít  p ijímá další spole enské postavení, stává se školákem. Samo dít  si

uv domuje, že se n co podstatného zm nilo. Za íná pro n j nová životní fáze.

Tato doba je p esn  ur ena. „Doba nástupu do základní školy nebyla stanovena

náhodn . Ve v ku 6-7 let dochází k r zným vývojovým zm nám. V tšina z nich

je pro úsp šné zvládnutí školních požadavk  d ležitá, i když jejich význam

že být r zný.“ (Vágnerová, 2008, s. 237) Nástup do základní školy je

ukotven i v zákon : „Povinná školní docházka za íná po átkem školního roku,

který následuje po dni, kdy dít  dosáhne šestého roku v ku“. Stejn  tak zákon

nezapomíná zmínit otázku školní zralosti „je-li dít  t lesn  i duševn  p im en

vysp lé“ (školský zákon . 561/ 2004 Sb., § 36)
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1.2 Historický kontext

Mat ek (1994) uvádí, že pojem školní zralost vznikl ve 20. letech 20. století a

pochází z víde ské školy Ch. Bühlové, kde je ozna ován n meckým termínem

„schulreife“. Jako závažný sociální problém jsme školní zralost u nás za ali

považovat v 60. letech dvacátého století. Mat ek dále uvádí, že k zabývání se

problémem školní zralosti p isp l pr zkum J. Langmaiera (1961), který byl

provád n ve všech prvních t ídách v Havlí kov  Brod . (Mat ek, Dytrych,

1994) Na práci J. Langmaiera se odvolává i Zelinková. Podle ní Langmaier

zjistil, že mezi 246 d tmi, které nastoupily do školy p ed šestým rokem, bylo

21,4 % d tí, které m ly podpr rný prosp ch b hem prvního pololetí

1. ro níku. Dále zmi uje, že k podobným záv m dosp l i Mat ek, když ve

svém výzkumu zjistil, že mezi 145 žáky, kte í opakovali jednou i vícekrát

ro ník, je 60 % t ch, kte í nastoupili do ZŠ mladší než 6 let a 4 m síce.

(Zelinková, 2001)

Otázce školní zralosti se v nuje ada psycholog  a to hlavn  z toho d vodu, že

si to vyžádala pedagogická praxe. Ukázalo se, že n které d ti v prvních t ídách

mají problémy se za len ním do skupiny, se zvládáním nárok  školy a

zapojením se do vyu ovacího procesu. Tito žáci pak prožívají od první chvíle ve

škole neúsp ch a za átek vstupu do první t ídy je pro n  traumatizující zážitek.

Je pot eba takové d ti v as podchytit a snažit se t mto negativním zážitk m

edejít. (Langer, 1999) Vše, co dít  prožije, si s sebou nese do dalších let a

dalšího vývoje, který tato událost m že negativn  ovlivnit. Pokud dít  nastoupí

do školy zralé a p ipravené, pak se s nároky školy snadn ji vyrovnává, aktivn

se zapojuje do vyu ovacího procesu a v tšinou je dychtivé po vzd lávání a

ní. To ve výsledku p ízniv  ovliv uje jeho budoucí pohled na vzd lávání.

Školní zralostí se zabýval již Jan Amos Komenský ve svých dílech Velká

didaktika a Informatorium školy mate ské. Jako nejvhodn jší v k pro vstup do

ZŠ doporu uje v k šesti let, zárove  i on ve svých dílech upozor uje na

individuální rozdíly mezi d tmi. Zabýval se též problémy p ed asného nebo
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naopak bezd vodného pozdního nástupu do ZŠ. Z jeho podobenství m žeme

vypozorovat, že se dotýká i školní zralosti: „Koní ek také p íliš asn  zap ažený

zemdlen bývá; ale dáš-li mu as k vymršt ní se, potáhne tím siln ji a nahradí

všechno.“ (Komenský, 2007, s. 86)

1.3 Pojetí školní zralosti a p ipravenosti

Definic školní zralosti bylo napsáno již mnoho, obecn  bychom mohli íci, že se

jedná o stav dít te, kdy je zp sobilé po stránce fyzické, psychické i sociální

zahájit školní docházku a bez problém  zvládat požadavky školy. Pokud

bychom hledali definici v  odborné literatu e, nabízí se nám vysv tlení tohoto

pojmu v Pedagogickém slovníku: „Školní zralost v pedagogicko-psychologickém

pojetí znamená stav dít te projevující se v takové úrovni jeho organismu, která

mu umož uje adaptaci na prost edí školy.“ (Pr cha, Walterová, Mareš, 2009,

s. 304) Tato definice je v souladu s definicí M. Svobody, který uvádí, že: „Školní

zralost je vymezována jako dosažení takového stupn  vývoje, kdy je dít

schopno se zú astnit školního vyu ování.“ (Svoboda, Krej ová, Vágnerová,

2001, s. 624) S velmi podobnou definicí se ztotož uje i J. Šturma, který

zjednodušen  definuje školní zralost jako: „Dosažení takového stupn  vývoje,

který umož uje dít ti se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti.“

(Šturma in an, Krej ová, 2006, s. 302) V souladu s p edchozími definicemi

je i definice O. Zelinkové: „Školní zralost znamená zralost centrální nervové

soustavy (CNS), která se projevuje odolností v i zát ži, schopností soust edit

se a emo ní stabilitou. Pro emo  nezralé dít  nemá role školáka motiva ní

sílu, protože je p íliš zat žuje. Zralost CNS je p edpokladem úsp šné adaptace

na školní režim.“ (Zelinková, 2001, s. 110)

V sedmdesátých letech se za al vedle školní zralosti objevovat termín školní

ipravenosti neboli zdatnosti. Tento termín preferovali zejména pedagogové,

pro n ž byl z ejm  p esn jším vyjád ením než školní zralost. Termín školní

zralosti v pojetí, v jakém ho užívali p evážn  psychologové, byl v té dob  již

ekonán, zdál se p íliš jednostranný, p ece ující zrání a podce ující u ení.
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V sou asnosti psychologové užívající termín školní zralosti vychází

z komplexn jšího pojetí psychického vývoje. (Valentová in Kolláriková, Pupala,

2001)

Vzhledem k tomu, že se vyskytl výstižn jší termín pro posouzení vhodnosti

zahájení školní docházky než školní zralost, a to školní p ipravenost,

nalezneme v Pedagogickém slovníku odkaz i na n j: „Školní p ipravenost jsou

biologické, psychické a sociální p edpoklady dít te pro vstup do základní školy,

úsp šné zahájení školní docházky, zvládání školního života a nárok  vyu ování

a napln ní role žáka. Školní p ipravenost je komplexn jší charakteristika, která

zahrnuje jak úrove  biologického a psychického vývoje dít te, tak dispozice

vytvá ené na základ  u ení a vlivem konkrétního sociálního prost edí.“ (Pr cha,

Walterová, Mareš, 2009, s. 301) J. Šturma tuto definici podporuje, protože

uvádí, že zralost není jen spontánní vývoj a biologické zrání p íslušných struktur

a funkcí, ale také zám rné i nezám rné p sobení prost edí na jedince.

(Šturma in an, Krej ová, 2006) Podle Zelinkové je školní p ipravenost více

spojena s úrovní p edškolní p ípravy z hlediska schopností, vlivu prost edí a

výchovy, než s biologickým zráním organismu. (Zelinková, 2001) Další pohled

na rozdíl mezi školní zralostí a p ipraveností nabízí Vágnerová, která rozlišuje

školní zralost a školní p ipravenost vzhledem ke klí ovým kompetencím, které

jsou pot ebné k p ijatelnému zvládnutí školních požadavk . Kompetence, které

souvisí se školní zralostí, jsou závislé na zrání organismu, zatímco

kompetence, které jsou do jisté míry závislé na prost edí a u ení, jsou úzce

spojeny se školní p ipraveností. (Vágnerová, 2000)

Pedagogi tí pracovníci za ali tedy rozlišovat termíny školní zralosti a

ipravenosti. P ipraveností rozumí ur itý aktuální stav úrovn  v domostí,

dovedností a návyk , které dít  v sou asný moment ovládá. Školní zralostí pak

rozumí ur itou úrove  zralosti centrální nervové soustavy. N kte í

psychologové považují školní p ipravenost jako p edpoklad školní zralosti.

„Jistými kritérii dovršenosti vývoje p edškolního období jsou i p edpoklady

potvrzující školní zralost, tedy p ipravenost dít te ke školní práci. Jedná se o
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soubor požadavk  v oblasti t lesné, duševní a sociální.“ ( ka, 1994, s. 50)

Jiní auto i naopak považují školní p ipravenost jako nad azený pojem školní

zralosti. „V dalším textu bude používán termín školní p ipravenost; domníváme

se, že zvýraz uje širší souvislosti a m že implikovat i školní zralost

v ortodoxním pojetí.“ (Valentová in Kolláriková, Pupala, 2001, s. 220) Podobn

je to uvedeno i v Pedagogickém slovníku (viz definice školní p ipravenosti výše

v tomto textu).  Protože se termíny školní zralosti a p ipravenosti k sob

ibližují, n kte í auto i mezi nimi ned lají rozdíly a používají je soub žn . „Oba

termíny používám promiscue k ozna ení konkrétní problematiky, bez p esného

vztahu k p vodním význam m.“ (Mertin, Gillernová, 2003, s. 219)

Obecn  vzato bychom mohli íci, že školní zralost je závislá na vývoji CNS a

rozvoji mentálních a psychických funkcí, zatímco školní p ipravenost je

dosažení optimální úrovn  v domostí, dovedností a návyk  pot ebných pro

úsp šné zvládnutí školních povinností. Hranice mezi školní zralostí a

ipraveností je tenká, n kdo ji chápe spíše jako dv  složky, které se dopl ují a

nemohou fungovat bez sebe, n kdo cítí, že školní p ipravenost spadá pod

školní zralost, anebo naopak n kdo považuje školní p ipravenost jako

nad azený pojem školní zralosti. V sou asnosti se oba termíny asto používají

soub žn .

1.4 Testy školní zralosti

K posouzení vhodnosti po átku školní docházky se používají r zné testy školní

zralosti. Zralost v souvislosti s testy používáme zejména proto, že vznikaly již

v dob , kdy se ješt  nerozlišovala školní zralost a p ipravenost. V dnešní dob

existují i testy zam ené na školní p ipravenost. Tyto testy provád jí pracovníci

pedagogicko-psychologických poraden nebo zdravotni tí pracovníci p i

edškolních pediatrických prohlídkách. (Mat ek, Dytrych, 1994) N které

orienta ní a známé testy provád jí i u itelky v mate ských školách p i

posuzování úrovn  p edškolák  a u itelé základních škol u zápis . Pokud dít

nesplní v testu požadované limity, je pak nutné jeho celkové individuální a
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kladné vyšet ení, jehož podstatnou ástí jsou testy inteligence a jejích

jednotlivých složek. Vyšet ení probíhá v pedagogicko-psychologických

poradnách a je dopln no i pozorováním dít te v b žných situacích p i

vyšet ování, p ikládá se k n mu i posudek u itelek mate ské školy a

zpracovává se d kladná anamnéza dít te. (Mat ek, Dytrych, 1994)

Nejv tší pozornost v nujme Jiráskov Testu školní zralosti,  protože  je  velmi

populární a stále používaný. Pat í mezi nejznám jší testy, málokdo však ví, že

tento test vznikl modifikací Orienta ního testu školní zralosti od Artura Kerna.

Kern v test z roku 1963 m l šest ástí a byl asov  náro ný. V roce 1969 ho

Jirásek a Tichá upravili a zkrátili. (Langer, 1999) Upravený test se skládá ze t í

ástí: kresba lidské postavy na základ  p edstavy, nakreslení struktury 10 te ek

dle p edlohy a napodobení psacího písma dle p edlohy. (Šturma in an,

Krej ová, 2006) (Svoboda, Krej ová, Vágnerová, 2001) (Langer, 1999)

(Zelinková, 2001) Sám Jirásek vytýká tomuto testu jednostrannost a

zanedbanost v ovém projevu. Nejprve doporu il doplnit jej rozhovorem, ale

pozd ji v roce 1972 k n mu vypracoval test Duševního obzoru a

informovanosti. (Šturma in an, Krej ová, 2006) (Svoboda, Krej ová,

Vágnerová, 2001) Tomuto testu je p isuzována hlavn  úrove  orienta ní a

depistážní. (Šturma in an, Krej ová, 2006) (Svoboda, Krej ová,

Vágnerová, 2001) (Zelinková, 2001) Stal se jedním z nejznám jších a

nejpoužívan jších test , dokonce i v sou asnosti se s ním setkáváme nap . u

zápis  do základních škol (kapitola 5.5.2 a p íloha . 11)

Další testy školní zralosti si rozd líme dle jejich zam ení. Ke zjiš ování slovní

zásoby a pohotovosti d tí p ed vstupem do školy nám slouží Obrázkovo-

slovníková skúška (OSS). Tento test vznikl roku 1972 a jejím autorem je

O. Kondáš. V testu je 30 barevných obrázk  a úkolem dít te je pojmenovat

konkrétní p edm t i innost. (Svoboda, Krej ová, Vágnerová, 2001) (Šturma

in an, Krej ová, 2006) Pro posouzení verbální a sociální p ipravenosti

edškolního dít te pro vstup do ZŠ vznikl test Zkouška znalostí p edškolních

tí z roku 1976. Autory této zkoušky jsou Z. Mat ek a M. Vágnerová. Tento
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test má 10 oddíl  po 4 otázkách, které u dít te zjiš ují jeho znalosti o rodin ,

pohádkách, pracovních innostech, orientaci v ase, atd. (Svoboda, Krej ová,

Vágnerová, 2001) (Šturma in an, Krej ová, 2006) Ke zjiš ování vysp losti

zrakového vnímání slouží Rezervní test, který vznikl v roce 1968 a jehož

autorem je Edfeldt. Test se zam uje na schopnost rozlišování tvarov  stejných,

podobných i lehce se lišících prvk . (Svoboda, Krej ová, Vágnerová, 2001)

(Šturma in an, Krej ová, 2006) Z dílny Z. Mat ka, pop . Z. Žlaba zmíníme

Test sluchového rozlišování, který vychází z p vodního anglického testu

Wepmanova. Tímto testem zkoumáme u dít te schopnost rozlišit sluchem

podobn  zn jící hlásky i slabiky. (Šturma in an, Krej ová, 2006)

K posuzování inteligence u d tí slouží Stanford-Binetova zkouška (S-B  test),

nebo Wechslerovy zkoušky inteligence, z nichž nejznám jší je Pražský d tský

wechsler (PDW). (Šturma in an, Vágnerová, 1991) Podobných test , které u

dít te zjiš ují vhodnost nástupu do základní školy, bychom mohli jmenovat ješt

mnoho, zmi me nap . Ravenovy barevné progresivní matice, Seguinova deska,

test Terman – Merillové, Frostigové test zrakového vnímání, Göppingenský test,

Rorschach, zkoušky laterality, volná kresba a další. (Svoboda, Krej ová,

Vágnerová, 2001) Vzhledem k tomu, že se tato práce primárn  nezam uje na

testy školní zralosti, podrobn jší analýza by byla nad její rámec.

1.5 Shrnutí

V této kapitole jsme nahlédli do historie pojm  školní zralost a p ipravenost,

nadefinovali jsme je a pozorovali jsme rozdíly v p ístupu jednotlivých autor .

tšina z autor  se shoduje na tom, že školní zralost je úzce spojena s vývojem

CNS, zatímco školní p ipravenost se týká spíše dovedností pot ebných pro

úsp šné zvládnutí školní docházky. V poslední dob  však mohou oba tyto

pojmy v n kterých ohledech splývat. Termíny školní zralosti a p ipravenosti jsou

naprosto zásadní z hlediska posuzování vhodnosti zahájení školní docházky, a

tudíž jsou v p ímé souvislosti s odklady školní docházky, které jsou hlavním

tématem této práce (podrobn ji v kap. 3).
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Dále jsme se zabývali testy školní zralosti, které jsou velmi d ležité p i

posuzování úrovn  vysp losti dít te. N které z test  (nap . výše uvedený

Jirásk v test školní zralosti) jsou asov  nenáro né, a tudíž vhodné pro

orienta ní posouzení školní zralosti d tí nap . u zápis  do ZŠ. Na základ

výsledk  orienta ního testu je možné doporu it dít  k podrobn jšímu vyšet ení

školní zralosti a p ipravenosti v pedagogicko-psychologické poradn .
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2 Kritéria pro posuzování školní zralosti a
ipravenosti

Následující kapitola se zam uje na pedagogickou diagnostiku a vymezuje t i

hlavní oblasti, které jsou sledovány u p edškolních d tí – fyzická zralost a

zdravotní stav, zralost kognitivních funkcí a emocionáln -sociální zralost. Tyto

oblasti se dále d lí do r zných podskupin. Zde budou krátce shrnuty jen n které

z nich. Tato kapitola se více zam uje na oblast kognitivních funkcí. Poukazuje

také na to, jaké následky by nesla p ípadná nep ipravenost i nevyzrálost dít te

ve zmín ných oblastech po nástupu do první t ídy ZŠ. Na konci stru  shrnuje

i jiné faktory, které na dít  p sobí a ovliv ují ho p i rozvoji.

2.1 Vymezení pojm  problémové a rizikové dít

Cílem psycholog  a pedagog  zabývajících se d tmi p edškolního v ku je

edevším to, aby do základní školy nastoupilo dít  zralé a p ipravené, tedy

takové, u n hož se p edpokládá, že bude úsp šné. Pedagogové i psychologové

se proto zam ují na r zná kritéria pro posuzování školní zralosti. V n kterých

publikacích se setkáváme s ozna ením složky nebo oblasti školní zralosti. O

kritériích pro posuzování školní zralosti mluvíme v souvislosti se snahou

podchytit jedince i skupiny d tí, u kterých lze z jakýchkoli d vod  p edpokládat

selhání ve škole. Mohou sem nap . pat it d ti sociáln  slabších rodi , d ti

z nepodn tného rodinného prost edí, z jiných kultur, d ti s poruchami i, d ti

ohrožené poruchami u ení z d vodu d di nosti, d ti s nižšími rozumovými

schopnostmi a další. V zahrani ní literatu e se užívá termín rizikové dít , u nás

se v této souvislosti setkáváme spíše s pojmem problémové dít . Neznamená

to však nálepku, ale spíše signál k tomu, aby byla dít ti v nována speciální

pé e. Tato pé e by m la spo ívat p edevším ve vypracování a realizování

interven ních a stimula ních program , jejichž cílem by bylo odstranit deficit ve

vývoji jednotlivých oblastí. (Zelinková, 2001) V Rámcovém vzd lávacím

programu pro p edškolní vzd lávání je pom rn  detailn  rozpracováno p t
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vzd lávacích oblastí, v etn  o ekávaných výstup , které by dít  m lo zvládat

na konci p edškolního období. (RVP pro p edškolní vzd lávání, 2006)

2.2 Fyzická zralost a zdravotní stav

lesný vývoj a zdravotní stav dít te posuzuje p edevším praktický i odborný

tský léka  p i preventivní p tileté prohlídce. Pediatr p i ní sleduje nejen

lesnou zdatnost dít te, ale i celkovou zdravotní zp sobilost a individuální

zvláštnosti organismu. (Kropá ková, 2008) Samotná t lesná vysp lost (tedy

výška a váha) není a ani nem že být jediným ukazatelem zralosti, ale je t eba ji

zohlednit. Drobn jší t lesná stavba m že (nicmén  zákonit  nemusí)

zp sobovat snadn jší unavitelnost organismu a m že mít za následek nižší

odolnost v i psychofyzické zát ži. Dít , které je velmi drobné, se m že cítit

slabé, mén cenné a ohrožené a to zvlášt , je-li neobratné i bojácné. Takové

dít  se m že stát ter em posm chu zejména v kolektivu starších a fyzicky

vysp lejších spolužák . (Bedná ová, Šmardová, 2010)

Zdravotní stav dít te je také d ležitým kritériem pro úsp šný vstup dít te do ZŠ.

V sou asnosti d ti asto trpí r znými alergiemi, poruchami imunitního systému

a opakovanými zán ty horních cest dýchacích, což je zpomaluje v p irozeném

vývoji. (Kutálková, 2005) Pokud by dít  m lo být asto nemocné hned

v po átcích školní docházky, znesnadnilo by mu to plynulou a pozvolnou

adaptaci na nové prost edí, navazování nových kamarádství a zapojení se do

kolektivu. Nehled  na to, že nemoc s sebou nese únavu, slabost a nepohodu.

Nep ítomnost ve škole by pak dít  ochudila o výklad u itele a procvi ování nové

látky s ostatními spolužáky. (Bedná ová, Šmardová, 2010)

Dále bychom se mohli zabývat z pohledu t lesného vývoje dít te jeho v kem,

pohlavím, d di ností a z pohledu zdravotního stavu pak r znými alergiemi,

chronickými onemocn ními, t lesnými a smyslovými vadami a dalšími

chorobami. Detailn jší studie by však byla nad rámec této práce.  Zde zmíníme

alespo  motoriku a lateralitu, která úzce souvisí s t lesným vývojem jedince.
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2.2.1 Motorika a lateralita

Motoriku m žeme rozd lit do n kolika díl ích podskupin: hrubá motorika, jemná

motorika, grafomotorika, motorika mluvidel, motorika o ních pohyb . Motorika

mluvidel úzce souvisí se správným vývojem i a motorika o ních pohyb  je ve

spojitosti se zrakovým vnímáním, t mto dv ma podskupinám nebudeme v této

kapitole v novat více pozornosti. (Bedná ová, Šmardová, 2007)

Motorické schopnosti dít  užívá každý den, doprovázejí ho po celý život.

Úrove  t chto schopností ovliv uje fyzickou zdatnost dít te. Pokud je dít  mén

obratné, liší se od ostatních v p esnosti provedení pohybu i v rychlosti, což ho

že stav t do nezávid níhodné pozice. Dít  se pak samo straní náro jším

pohybovým aktivitám a ani je nevyhledává. Pokud je dít  pohybov  neobratné

i opožd né, ovliv uje to i vývoj jeho dalších funkcí. Ve škole to pak m že

znamenat problémy v t lesných aktivitách, zúžení jejich výb ru, vy le ování

jedince ze skupinových pohybových her a z celého kolektivu. (Bedná ová,

Šmardová, 2007)

i posuzování zp sobilosti k zahájení školní docházky je d ležitým kritériem

úrove  jemné motoriky a grafomotoriky. Jemná motorika a innosti s ní spojené

se vyzna ují ur itou dávkou p esnosti a obratnosti. Na po átku školního období

ovliv uje hlavn  rozvoj psaní. P edchází tomu lateralita dít te a rozvoj

grafomotoriky.

Lateralizace se u dít te vyvíjí už od prvních m síc , ve 4 letech dochází

zpravidla k up ednost ování obratn jší a šikovn jší ruky a v 5-7 letech se

za íná lateralita jedné ruky z eteln  projevovat a vyhra ovat, pln  se ustaluje

v 10-11 letech. Lateralita je u dít te d ležitá pro správný nácvik psaní a tení.

(Bedná ová, Šmardová, 2007)

U grafomotoriky sledujeme zejména vývoj kresby. Z kresby m žeme vy íst

informace o celkovém vývoji dít te. U kresby se zam ujeme jak na obsahovou

nápl , tak i na formální provedení, pod kterým si m žeme p edstavit vedení
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áry, plynulost, jistotu, p esnost, návaznost, tlak na tužku, uvoln nost ruky atd.

S grafomotorikou souvisí i držení tužky. Správné držení tužky stejn  tak jako

dob e rozvinutá grafomotorika jsou pot ebné k osvojování nácviku psaní.

Grafomotorická neobratnost souvisí s potížemi v napodobení tvaru písma,

písmo se stává neúhledné a snižuje se jeho itelnost, tempo psaní je také

pomalejší než u d tí, které mají grafomotoriku dob e rozvinutou. Neobratné dít

pak ve škole v nuje hodn  pozornosti samotnému psaní a vytrácí se obsah

psaného, ímž se u dít te zvyšuje chybovost. (Bedná ová, Šmardová, 2010)

2.3 Zralost kognitivních funkcí

edpokladem úsp chu dít te ve škole je dostate ná úrove  rozumových

schopností a rovnom rnost vývoje v jednotlivých oblastech. U kognitivních

(poznávacích) funkcí je d ležité zhodnotit, zda je dít  oslabeno jen v n které

složce nebo zda zaostává ve vývoji ve více díl ích oblastech. (Bedná ová,

Šmardová, 2010) Posuzování poznávacích funkcí je u d tí zam eno

edevším na psychickou zdatnost, intelekt, , poznávací procesy a funkce,

myšlení, vnímání, pozornost, úrove  pam ti a celkovou úrove  všeobecných

domostí a znalostí.

2.3.1 Zrakové a sluchové vnímání

Vnímání má na po átku školního u ení d ležitý význam, je zdrojem

bezprost edního poznání. Postupn  se jak zrakové, tak sluchové vnímání stává

diferencovan jším. Zralost sluchového i zrakového rozlišování je velmi d ležitá

pro pozd jší výuku tení a psaní. (Valentová in Kolláriková, Pupala, 2001)

Zrakové vnímání je nezastupitelné, pon vadž zrakem p ijímáme nejvíce

informací. Souvisí s rozvojem i, myšlení, vizuomotorické koordinace, což je

koordinace oka a ruky, prostorové orientace, s rozlišením ástí a celku i

vnímáním figury a pozadí, tzn. schopností odlišit sledovaný objekt od

komplexního pozadí. P i nástupu do první t ídy slouží mimo jiné také



2. Kritéria pro posuzování školní zralosti Teoretická ást

21

k rozpoznávání písmen a íslic, tudíž je d ležité pro zvládání tení, psaní a

po ítání. (Bedná ová, Šmardová, 2010) Se zrakovým vnímáním souvisí i

zraková pam , která umož uje dít ti správn  si zapamatovávat a vybavovat

symboly – písmena a íslice, což je další velmi d ležitý p edpoklad pro úsp šné

zvládání školních požadavk . (Bedná ová, Šmardová, 2007)

Sluchové vnímání se z d vodu ast jší stimulace v p edškolním období rozvíjí

rychleji a má zcela zásadní význam pro správný vývoj i. Sluchové vnímání

souvisí s fonematickým uv domováním, což je schopnost v dom  pracovat

s hláskami, identifikovat po adí zvuk  ve slovech, uv domovat si zvukovou

strukturu slov a realizovat hláskovou analýzu a syntézu. Toto vše hraje

ležitou roli p i osvojování si i a ve školním v ku p i rozvoji tená ských

dovedností. Se sluchovým vnímáním úzce souvisí sluchová diferenciace.

Správné rozlišení jednotlivých hlásek je d ležité pro rozvoj psaní a tení. Se

sluchovým vnímáním souvisí také sluchová pam , která je pot ebná pro

zachycení, zpracování a uchování informací. Pokud je u dít te sluchové

vnímání oslabeno, m že mít pak ve škole problémy v n kolika rovinách, nap . s

nabýváním dovedností íst a psát, se zachycováním a zpracováváním

verbálních podn  a celkov  je ovlivn n i samotný proces u ení. (Bedná ová,

Šmardová, 2007)

2.3.2 Vnímání prostoru a asu

Vnímání prostoru je pot ebné pro orientaci v prost edí. Dále souvisí i

s vnímáním t lesného schématu, ob  tyto složky se vzájemn  ovliv ují a

spolupodílejí na koordinaci pohyb . Vnímání prostoru m žeme rozd lit do t í os

a to horno-dolní, p edo-zadní a pravo-levou, ale jde také o odhad,

zapamatování vzdálenosti, porovnávání, vnímání ásti a celku (souvisí

s rozvojem zrakové analýzy a syntézy), uspo ádání ástí a celk  (souvisí

s vnímáním asu). D ležitou roli p i utvá ení si p edstav o prostoru sehrává

motorika, hmat, sluch, zrak a poté . Ve školním v ku ovliv uje prostorové

vnímání orientaci v mapách, notových zápisech a v textu p i tení a psaní.
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Nerozvinuté prostorové vnímání m že zp sobit potíže v matematice, geometrii

a p i psaní. M žou se projevit i obtíže spojené s koordinací pohyb  a to jak

v t lesné výchov , tak p i pracovních innostech. (Bedná ová, Šmardová, 2010)

edškolní dít  vnímá p edevším p ítomnost. R zné asové úseky hodnotí

velmi subjektivn  a zkreslen  podle toho, jak je zaujato danou inností, událostí

i situací. (Bedná ová, Šmardová, 2007) Vnímání asu se u dít te vyvíjí velice

pozvolna a zp es uje se p ibližn  ve v ku 8 let. P edškolní dít  vnímá

edevším sou asnost, jak už bylo eno d íve, ale dokáže pojmenovat i

blízkou minulost a velmi blízkou budoucnost. K tomu, aby se dít  lépe

orientovalo v ase, mu napomáhá znalost rytmu: denního, týdenního a ro ního

období. (Vágnerová, 2008) S vnímáním asu úzce souvisí také vnímání asové

posloupnosti, tj. asového sledu, dít  si postupn  uv domuje p iny a

následky, za átky a konce. P edškolní dít  dokáže ze sledu událostí vyvodit

následující situaci, na niž se m že p ipravit a o ekávat ji. To dít ti usnad uje

orientaci v každodenních innostech a dává mu to pocit jistoty a bezpe í. Pokud

je u dít te oslabeno vnímání asu, ve škole to pak m že znamenat obtížné

osvojování v domostí v daném sledu, chybovost v po adí úkon , problémy p i

tení a psaní a p edevším potíže p i hospoda ení s asem p i u ení.

(Bedná ová, Šmardová, 2007)

2.3.3  a komunikace

Vývoj i v p edškolním období má pro dít  mimo ádný význam.  ovliv uje

kvalitu myšlení, poznávání, u ení, je d ležitá pro soužití, postavení v kolektivu,

orientaci a fungování v lidském spole enství.  m žeme rozd lit do ty

jazykových rovin, a to foneticko-fonologické, morfologicko-syntaktické,

lexikáln -sémantické a roviny pragmatické. Foneticko-fonologická rovina se

zam uje na sluchové rozlišování hlásek a jejich výslovnost, morfologicko-

syntaktická na užívání slovních druh , tvarosloví a v tosloví, lexikáln -

sémantická na porozum ní i a vyjad ování a nakonec pragmatická rovina

ozna uje užití i v praxi.  (Bedná ová, Šmardová, 2007)
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Ve škole jsou na  a komunika ní schopnosti kladeny pom rn  velké nároky.

Pokud má dít  problémy s vývojem i, je možné u n j dle poradenské praxe

pravd podobn  p edpokládat obtíže i ve tení a psaní. V n kterých p ípadech

se m žou u dít te objevit i specifické poruchy u ení jako je nap . dyslexie,

dysgrafie a další. Pokud má dít  s vývojem i potíže, a to a  s výslovností

nebo se slovní zásobou, doporu uje se rodi m navštívit s dít tem

logopedickou ambulanci. (Bedná ová, Šmardová, 2010) Logoped dít  vyšet í a

zjistí, zda se u n j jedná o opožd ný vývoj i nebo n kterou z poruch.

V souvislosti s poruchami i u d tí p edškolního v ku lze jmenovat vývojovou

dysfázii, huh avost, koktavost, breptavost a nej ast ji se vyskytující patlavost

neboli dyslalii, což je porucha výslovnosti hlásek. Více informací o zmín ných

poruchách lze nalézt v publikaci Diagnostika p edškoláka – správný vývoj i

dít te. (Klenková, Kolbábková, 2002)

2.3.4 Myšlení

U dít te p edškolního v ku se rozvíjí myšlení na základ  poznávání

skute nosti. (Langer, 1999) Známý švýcarský psycholog Piaget tuto fázi

myšlení p edškolních d tí nazval jako období názorného, intuitivního myšlení.

Dít  ješt  není schopno respektovat zákony logiky, jeho myšlení je mnohdy

nep esné a omezené. S nástupem do školy je spojena i kvalitativní prom na

uvažování dít te. Období názorného myšlení se p em uje v období

konkrétních logických operací, kdy už je dít  schopno uvažovat v konkrétních

logických návaznostech. (Vágnerová, 2008) Školsky nezralé dít  má problémy

s porozum ním souvislostí a vztah  mezi objekty, symboly i pojmy. M že být

také p íliš egocentrické, což znamená, že je p esv ené jedin  o své

správnosti a platnosti, neschopné posuzovat situaci objektivn  z více hledisek,

ijmout jiný názor atd. Pokud má dít  nedostatky v rozumových schopnostech,

mohlo by se na ZŠ potýkat s problémy p i porozum ní výkladu a u ení.
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2.3.5 Matematické p edstavy

Myšlení, , motorika a vnímání prostorové, asové zrakové i sluchové, to jsou

schopnosti a dovednosti, které tvo í u dít te základ pro tzv. p ed íselné

edstavy. Díky nim se u dít te rozvíjí porozum ní matematickým pojm m,

symbol m a vztah m mezi nimi. (Bedná ová, Šmardová, 2007) Matematické

dovednosti nespo ívají v tom, že dít  umí mechanicky vyjmenovat íselnou

adu nebo napsat íslici, protože zde dít  dokazuje pouze to, jak má rozvinutou

mechanickou pam . (Bedná ová, Šmardová, 2010) U matematických p edstav

je d ležité porozum ní, d ti za ínají postupn  chápat logiku íselné ady,

tj. závaznost po adí ísel, ur enou kritériem velikosti. (Vágnerová, 2008)

V pochopení jim pomáhá i prostorová orientace, která má velkou souvislost s

budováním matematických p edstav. Stává se východiskem pro rozvoj

geometrie a aritmetiky. (Bedná ová, Šmardová, 2010)

Pokud nemá dít  dob e utvo enou p edstavu o íselném pojmu, nerozumí

vztah m mezi ísly a nemá osvojené základní matematické operace, pak to

velmi ovlivní jeho školní výkony v matematice. Dít  by mohlo mít potíže

s osvojováním si pojmu p irozeného ísla, s orientací v íselné ad , se

zápisem a tením ísel, s operacemi s ísly, s ešením slovních úloh a mohlo

by to vést i k problematickému p echodu od konkrétního k  abstraktnímu

myšlení. (Bedná ová, Šmardová, 2010)

Gruszczyk-Kolczy ská (1994), která se zabývá výzkumy matematických

schopností, používá termín nezralost pro matematiku. Z jejích výzkum

vyplynulo, že pokud se žák za ne u it matematiku b žnými vyu ovacími

metodami, aniž by byl dostate né zralý, je ozna ován z hlediska výuky

matematiky jako problémový jedinec, pop . jedinec s dyskalkulií. Na základ

výzkum , které zahrnovaly šestileté d ti, bylo zjišt no, že celých 40 % nem lo

dostate  rozvinuté schopnosti, které jsou p edpokladem pro úsp šné

zvládnutí matematiky. (Zelinková, 2001) Proto, pokud chceme p edejít školním

problém m v oblasti matematiky, je t eba, aby dít  bylo správn  rozvinuté ve

všech díl ích oblastech.
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2.3.6 Pam

Jedním z dalších faktor  pro posuzování školní zralosti a p ipravenosti je

pam , to je schopnost dít te zapamatovat si nap . básni ku, íkanku, pohádku

nebo n jaký zážitek, situaci, instrukci atd. V p edškolním období mluvíme v této

souvislosti o mechanické pam ti. (Langer, 1999) Dít asto p ijímá chaoticky a

nekriticky r zné informace z mediálních zdroj . Ve škole je však t eba, aby si

bylo dít  schopno informace zapamatovávat zám rn . Spontánní i zám rná

pam  se v pr hu mladšího školního v ku zdokonaluje, to souvisí

s kognitivním vývojem i s nároky školní výuky. (Valentová in Kolláriková,

Pupala, 2001) Jak jsme již zmi ovali d íve, pam  má p ímou souvislost se

zrakovou a sluchovou pam tí, která zásadn  ovliv uje stupe  p ipravenosti na

školu.

2.3.7 Hra

Hra p evažuje u dít te od narození až do po átku školní docházky. V tomto

období je to základní innost, kterou dít  vykonává. S p ibývajícím v kem dít te

se hra zdokonaluje a kvalitativn  m ní. Pro každé v kové pásmo je specifická

jiná hra. Dít  p ed nástupem do školy by se m lo zajímat o hry didaktické a

konstruk ní. D tská hra m že sloužit jako dobrý diagnostický prost edek. P i

e m žeme u dít te sledovat celou jeho osobnost, nap íklad to, jak je tvo ivé,

jak se vyrovnává s p ekážkami, zda je vytrvalé, samostatné, neústupné,

schopné respektovat pravidla hry, atd. Pokud se šestileté dít  nenachází na

úrovni sociálních, konstruk ních i lehkých didaktických her, m že to

signalizovat, že ješt  není zralé a p ipravené ú astnit se vyu ovacího procesu.

(Langer, 1999)

2.3.8 P edstavivost a fantazie

Se vstupem do základní školy se postupn  vytrácí spontánní a nezám rná

edstavivost. P esto má sv t p edstav u d tí své nezastupitelné místo a tak se

k n mu vracejí p i hrách a v etb . Postupn , jak d ti získávají ve škole
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domosti, jsou fantazijní prvky omezovány realitou. Rozvíjí se u nich zám rná

edstavivost. Oproti p edškolnímu v ku, umí d ti odlišit vlastní p edstavy

v prostoru i ase. Dít , které je p ipraveno nastoupit do ZŠ, by m lo již um t

rozlišit skute nost a fantazii. (Valentová in Kolláriková, Pupala, 2001)

2.3.9 Pozornost

Pozornost úzce souvisí s vývojem CNS. U p edškolního dít te p evládají

procesy vzruchu nad procesy útlumu, tento stav p etrvává do po áte ních t íd

ZŠ a projevuje se astými výkyvy v pozornosti. U itelé proto st ídají p i

vyu ování r zné aktivity, aby se dít  p íliš neunavilo. Šestileté dít  by m lo být

schopno udržet zám rnou pozornost 12 – 15 minut. Protože je pozornost

spojena s veškerými psychickými procesy, stává se podstatnou podmínkou pro

úsp šné zvládání školních požadavk . Dít  s poruchami koncentrace nedovede

pracovat ur itou dobu, odbíhá od práce, je snadno unavené a škola se pro n j

že stát velkou zát ží. (Valentová in Kolláriková, Pupala, 2001)

2.4 Emocionáln  – sociální zralost

Jedná se v podstat  o vyzrálost osobnosti, která se u d tí t žko hodnotí,

protože v tomto ohledu jsou mezi d tmi velké rozdíly. N které d ti p istupují

k úkol m se zv davostí a sebed rou, n které jsou stydlivé, bojácné a

úzkostlivé, jiné zase nedokáží ovládnout zklamání a p i neúsp chu se projevují

agresivn . P i vstupu dít te do ZŠ se od n j o ekává už jistá emocionální

stabilita spojená s odolností v i zát ži. Dít  by m lo p im en  v ku zvládat

emoce, sebeovládání a být schopné p ijmout i p ípadný neúsp ch. P ílišná

citlivost, jako je nap . strach, nap tí a tréma, by pak ve škole svazovala jeho

výkonnost.

K citové zralosti neodd liteln  pat í i zralost sociální. Ta se vyzna uje sociálními

dovednostmi a adaptabilitou. Na ob  tyto složky je kladen pom rn  velký nárok

i zahájení školní docházky. Dít  by již m lo zvládat odlou ení od rodiny na
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více hodin, m lo by být více samostatné, být schopné za lenit se do kolektivu,

spolupracovat a respektovat autoritu u itele.

Pokud je dít  v emocionáln -sociální oblasti oslabeno, m že to mít za následek

problémy s navazováním kontakt , komunikací, se sebeovládáním a s adaptací

na nové prost edí. Zvlášt  d ti, které nenavšt vovaly mate skou školu, mohou

mít problémy s p izp sobením se novému prost edí. D ti oslabené

v emocionáln -sociální oblasti mohou mít ve škole problémy se prosadit,

projevit, uhájit své pot eby, mohou se cítit izolované i mén cenné, což

v krajním p ípad  m že vést až k šikan . Pokud sociáln  nezralé dít  nastoupí

do ZŠ, je pro n j vyu ování fyzicky i psychicky náro né, což m že zanechat

následky na jeho p ístupu ke školní práci a vzd lávání. (Bedná ová,

Šmardová, 2010)

2.5 Další kritéria

V n kterých publikacích m žeme nalézt ješt  další oblast, kterou auto i nazývají

práceschopnost (Bedná ová, Šmardová, 2010) nebo také pracovní zralost

(Klégrová, 2003). Tato oblast podle popisu úzce souvisí s koncentrací

pozornosti a samostatností. Ob  tyto položky jsme zmi ovali již d íve.

i stru ném rozboru všech oblastí byla pozornost zam ována p edevším na

dít  a na jeho správný rozvoj.  Nesmíme však zapomínat na to, že školní zralost

a p ipravenost ovliv uje více faktor . To, jak je dít  zdatné ú astnit se

vyu ovacího procesu, záleží také na vn jších podmínkách. M žeme jmenovat

nap .: z jakého prost edí dít  pochází, jak je vychováváno, jaké požadavky na

j klade rodina, mate ská škola a základní škola. Všechny tyto složky jsou v

sou innosti s rozvojem dít te a výrazn  ovliv ují jeho školní zralost i

ipravenost. Mertin rozd luje faktory školní p ipravenosti do t ech kategorií:

edpoklady na stran  dít te, p edpoklady na stran  rodiny a p edpoklady na

stran  základní školy a školského systému. Poukazuje i na jiné individuální

okolnosti, které nespadají do t chto kategorií, ale mohou také výrazn  ovlivnit
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úsp šnost dít te ve škole. (Mertin, Gillernová, 2003) Proto je t eba se na tuto

problematiku dívat z r zných úhl  pohledu a snažit se nalézt optimální ešení

jak pro dít , tak pro celou rodinu.

2.6 Shrnutí

V této kapitole jsme nahlédli do problematiky rozvoje dít te v jednotlivých

oblastech a díl ích podsložkách. V úvodu kapitoly jsme definovali pojem

problémové dít  a poté jsme pojmenovali t i hlavní oblasti d ležité pro správný

rozvoj dít te. První oblast nazvaná fyzická zralost a zdravotní stav pojednává o

správném t lesném vývoji dít te, který ur uje pediatr na základ  pravidelných

tských prohlídek. P i p tileté prohlídce zjiš uje d tský léka  orienta  školní

zralost a p ipravenost dít te na školu. V další oblasti pojmenované zralost

kognitivních funkcí jsme zam ili pozornost na díl í podsložky, které spadají do

této oblasti. U každé podsložky jsme se snažili poukázat na to, co by dít  m lo

ed nástupem do ZŠ um t a zvládat a také jsme rozebírali, jaké problémy by

mohly ve školním prost edí nastat, pokud by dít  bylo v dané podsložce

oslabené. T etí oblast se zam uje na emociáln -sociální rozvoj dít te, kde

jsme se op t snažili poukázat na to, jak ovliv ují školní úsp šnost dít te

nedostatky v této oblasti. V záv ru kapitoly jsme stru  shrnuli i další kritéria,

která ovliv ují úsp šný start dít te ve škole. Mezi n  pat í veškeré vn jší vlivy,

které na žáka p sobí a výrazn  ho ovliv ují po celou dobu jeho rozvoje.

Výše uvedená kritéria pro posuzování školní zralosti a p ipravenosti jsou jistým

ukazatelem, zda je dít  schopno bez v tších obtíží zahájit školní docházku.

Pokud má dít  problémy v n které z uvedených oblastí, je vhodné zvažovat u

j odložení školní docházky o jeden rok. V daném roce je velmi d ležité

stimulovat u dít te oslabenou oblast, pop . oblasti, aby poté mohlo vkro it do

školy zralé, vyrovnané a p ipravené.

Problematikou odklad  školní docházky se zabývá následující kapitola.
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3 Odklady školní docházky

Následující kapitola se dotýká pojm  p ed asný nástup, ádný nástup, odložení

školní docházky a neopomíná zmínit ani dodate ný odklad. Stru  zmi uje i

podmínky zahájení povinné školní docházky v n kterých dalších evropských

zemích. St žejní ást této kapitoly se zabývá odklady školní docházky, na n ž

je nahlíženo z r zných úhl  pohledu. Je zde popsána prom na p ístupu

k ud lování odklad  školní docházky za posledních padesát let a nalezneme

zde i postoje odborník , rodi  a u itel .

3.1 Zp soby zahájení povinné školní docházky

Z hlediska v ku existují prakticky t i možnosti zahájení povinné školní

docházky. Nej ast ji za íná dít  navšt vovat ZŠ v šesti letech, v tomto p ípad

žeme hovo it o tzv. ádném nástupu do ZŠ. Pokud dít  za ne navšt vovat

ZŠ p ed dovršením v ku šesti let, m žeme mluvit o p ed asném nástupu.

Poslední variantou je odklad školní docházky (OŠD), který nastává, když do

školy nastupuje dít  starší šesti let v ku. V zákon  jsou tyto varianty ukotveny

následovn :

ádný nástup: „Povinná školní docházka za íná po átkem školního

roku, který následuje po dni, kdy dít  dosáhne šestého roku v ku, pokud

mu není povolen odklad.“ (školský zákon . 561/2004 Sb., § 36)

 P ed asný nástup: „Dít , které dosáhne šestého roku v ku v dob  od

zá í do konce ervna p íslušného školního roku, m že být p ijato k pln ní

povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li p im en  t lesn

a duševn  vysp lé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou

ijetí dít te narozeného v období od zá í do konce prosince k pln ní

povinné školní docházky podle v ty druhé je také doporu ující vyjád ení

školského poradenského za ízení, podmínkou p ijetí dít te narozeného
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od ledna do konce ervna doporu ující vyjád ení školského

poradenského za ízení a odborného léka e, která k žádosti p iloží

zákonný zástupce.“ (školský zákon . 49/2009 Sb., § 36)

S touto variantou se odborníci poradenských za ízení setkávají jen

výjime . A p i rozhodování, zda uspíšit u dít te vstup do ZŠ bývají

spíše zdrženliví. P ed asný nástup je vhodný aplikovat u dít te, které má

vysoce nadpr rný rozvoj a osobní stabilitu.

Dít , jehož rodi e cht jí, aby nastoupilo do ZŠ o rok d íve, musí být ve

svém vývoji zna  nap ed. Psychologové pak posuzují, zda je natolik

zralé a p ipravené na školu, aby obstálo i v konkurenci starších

spolužák . P ed asný nástup pak odborníci doporu í, pokud

edpokládají, že dít  bude ve škole úsp šné a škola mu bude p ínosem.

 Odklad školní docházky: „Není-li dít  po dovršení šestého roku v ku

lesn  nebo duševn  p im en  vysp lé a požádá-li o to písemn

zákonný zástupce dít te do 31. kv tna kalendá ního roku, v n mž má

dít  zahájit povinnou školní docházku, odloží editel školy za átek

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

doporu ujícím posouzením p íslušného školského poradenského

za ízení, nebo odborného léka e.“ (školský zákon . 49/2009 Sb., § 37)

Vzhledem k tomu, že procento d tí s OŠD je pom rn  vysoké, zkusíme

se na možné p iny vzniku OŠD podívat v dalším textu z více úhl

pohledu.

3.2 Historický kontext

Není žádným p ekvapením, že v problematice odklad  školní docházky došlo

od sedmdesátých let minulého století až po sou asnost k velkým zm nám.

hem posledních 40 let došlo k výraznému nár stu po tu d tí, jež byly

odborníky shledány jako školsky nezralé a byl u nich realizován odklad školní

docházky.
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Mat ek uvádí, že v sedmdesátých letech dvacátého století bylo b žné, aby

dít , které dosáhne do konce kalendá ního roku šesti let, zahájilo školní

docházku. Pokud pedagogicko-psychologická poradna doporu ila dít ti odklad

školní docházky, brali to rodi e tak, jako by bylo dít ti odpíráno n co, na co má

nárok, jako by to dít ti mohlo spíše ublížit než pomoci. (Mat ek,

Dytrych, 1994) Mertin k tomu dodává, že v sedmdesátých letech bylo jen malé

procento OŠD. A když už se odklad dít ti ud lil, bylo to z d vod  velkých

nedostatk  ve zdravotní i psychické oblasti, které dít  zbrzdily natolik, že by

bylo nad jeho možnosti ú astnit se vyu ovacího procesu. Mertin dále uvádí, že

naopak v osmdesátých a devadesátých letech se pohyboval po et OŠD kolem

20 % a v roce 2001 vzrostl po et ud lovaných OŠD v eské republice až tém

k 26 %. (Mertin, Gillernová, 2003)

Zkušenosti s OŠD má ze své praxe i psycholožka Klégrová, která uvádí,

že ješt  v 80. letech minulého století bylo ob as t eba rodi e p esv ovat, aby

požádali u svého dít te o odložení školní docházky. Zatímco v 90. letech se

situace zm nila a ve ejnost byla naklon na OŠD, jako by to bylo jediné správné

ešení pro jejich dít . (Klégrová, 2003)

Z výše uvedeného bychom mohli historii zjednodušen  rozd lit na dv ásti a to

do roku 1989 a po roce 1989. S tímto rozd lením souvisí i dva extrémy

ud lovaných OŠD.

 Dalo by se íci, že do roku 1989 byla ve ejnost proti ud lování OŠD,

protože poukazovaly na nenormalitu dít te. Koncem 60. let minulého

století byly OŠD spíše výjimkou, v 70. letech byl OŠD realizován u 1 %

tí, v 80. letech za aly OŠD mírn  stoupat, ale stále ješt  bylo t eba

esv ovat rodi e, aby o n  požádali.

 Zatímco po roce 1989 se situace p ehoupla do druhého extrému, který

byl jednozna  naklon n OŠD. V 90. letech minulého století se

liberalizovala praxe ud lování OŠD, prakticky každá žádost o OŠD byla
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kladn  vy ízena. Na po átku jednadvacátého století se stále hojn

využívalo OŠD. V sou asnosti je procento realizovaných OŠD stále

pom rn  vysoké, pohybující se kolem 24 % (kapitola 4.4), ale v letech

2006 až 2009 m žeme pozorovat mírný pokles. (Konrádová, 2010)

3.3 Odložení školní docházky

Odložení školní docházky o jeden rok bývá doporu eno d tem výrazn  školsky

nezralým i nep ipraveným. O možnosti odložení za átku školní docházky

informuje škola rodi e u zápis . Pokud se zákonný zástupce dít te rozhodne

pro OŠD, podá žádost editeli ZŠ, do níž je dít , jež k 31. 8. b žného roku

dovršilo v k šesti let, zapsáno. editel rozhoduje o odložení školní docházky na

základ  podané žádosti, která musí být doložena posudkem odborného léka e

nebo pracovníka poradenského za ízení. Poradenským za ízením se rozumí

pedagogicko-psychologická poradna nebo speciáln  pedagogické centrum.

Podle zákona m že editel ZŠ na základ  žádosti zákonného zástupce odložit

dít ti za átek povinné školní docházky nejdéle do zahájení školního roku, v

mž dít  dovrší osmý rok v ku.

Impulsem pro rodi e, kte í zvažují odložení školní docházky pro své dít , by

la být jeho školní nezralost i nep ipravenost, pop . jiné závažné problémy.

V každém p ípad  by m l mít OŠD opodstatn ný d vod, nem lo by se jednat

pouze o formalitu, protože bezd vodný OŠD m že dít ti ve v tšin  p ípad

spíše uškodit. Pokud totiž zralé a školsky p ipravené dít  nenastoupí do školy v

okamžiku, kdy je práv  p ipravené za ít se u it, m že se stát, že ztratí o školu i

ení zájem, což poté m že mít negativní dopad na jeho celoživotní postoj ke

vzd lávání. To je pravd podobné zejména v p ípadech, kdy cht jí rodi e

odkladem d tem tzv. prodloužit d tství. Naopak pokud dít  nastoupí do školy

nezralé a nep ipravené, je výrazn ji ohroženo selháním a celkovou

neúsp šností, v porovnání s dít tem vyrovnaným, zralým a p ipraveným. Proto

pokud si rodi e nejsou jisti, zda je jejich dít  zralé a p ipravené, je vhodné

navštívit n které z poradenských za ízení.
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Pom rn asto se setkáváme s p ípady, kdy rodi e požádají o OŠD v domn ní,

že dít  samo dosp je a v oslabených oblastech dozraje bez v tšího p in ní,

což bohužel není pravda. Dozrávání CNS napomáhá vymizení nebo alespo

zmenšení n kterých obtíží a nedostatk , ale jen to nesta í. Pokud byl u dít te

realizován OŠD, znamená to, že je dít  v n jaké oblasti oslabeno. Odklad pak

má smysl zejména, když je dít  v této oblasti v následujícím roce stimulováno a

cílen  se s ním pracuje. Rodi e, kte í požádali u svého dít te o OŠD, by m li

t, že odklad není „odložení starostí“ se školou na pozd ji, ale že je to jistý

závazek v i dít ti, že mu pomohou problémy p ekonat. Proto i editel ZŠ, který

rozhodne kladn  o OŠD, by m l zákonnému zástupci doporu it, je-li to možné,

vzd lávání dít te v p ípravné t íd  základní školy nebo v posledním ro níku

mate ské školy. N které MŠ mají dokonce z ízena speciální odd lení pro d ti

s OŠD nebo se alespo  snaží používat stimula ní programy (nap . Metodu

dobrého startu – Valentová in Kolláriková, Pupala, 2001). Další, kdo se v nuje

náprav  dít te v oslabených oblastech, jsou n která poradenská za ízení, která

organizují pro d ti i rodi e speciální kurzy. (Žá ková, Jucovi ová, 2005)

3.4 Dodate ný odklad

kdy se m že stát, že rodi e p ecení možnosti svého dít te, které v pr hu

prvních m síc  ve škole za ne za ostatními výrazn  zaostávat. Dalším

omezením dít te m že být náhlá závažná zm na v život  rodiny, která dít

ovlivní natolik, že nebude schopné nadále plnit požadavky školy v psychické

pohod  a klidu. V t chto p ípadech zákon umož uje dít ti odložit za átek školní

docházky i v pr hu prvního pololetí: „Pokud se u žáka v prvním roce pln ní

povinné školní docházky projeví nedostate ná t lesná nebo duševní vysp lost

k pln ní povinné školní docházky, m že editel školy se souhlasem zákonného

zástupce žákovi dodate  v pr hu prvního pololetí školního roku odložit

za átek pln ní povinné školní docházky na následující školní rok.“ (školský

zákon . 561/2004 Sb., § 37) Tato varianta je však krajním ešením nastalého

problému. Psychologové upozor ují, že je t eba d kladn  zvážit dopad
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takového ešení na dít  a jeho prožívání. Pokud k takovému ešení dojde, je

eba to dít ti citliv  vysv tlit, aby daný neúsp ch nebralo jako doklad svého

selhání a oprávn ného vylou ení. Proto není dobré nechat dít  nastoupit do

školy a ekat, zda v nárocích školy obstojí i ne. Rozhodn  je lepší a b žn  i

ast jší variantou, poradit se s odborníkem a p ípadn  zvažovat OŠD již p ed

nástupem dít te do ZŠ, než-li se rozhodovat v pr hu po átku školní

docházky.

Existují však i velmi opodstatn né p ípady, ve kterých m že být dodate ný

odklad užite ný. Pokud je nap íklad u dít te b hem po átku školní docházky

diagnostikována n jaká porucha, m že dodate ný odklad velmi ulevit jak dít ti,

tak i jeho rodi m. Získaný as je pak t eba efektivn  využít. Zkušenosti

ukázaly, že souhrnem úprav rodinného prost edí, speciáln  výchovn -

vzd lávacích postup , psychoterapie a n kdy i citlivým podáváním lék , lze

kdy dojít až k p ekvapiv  p íznivým výsledk m. D ti, které byly ozna ovány

jako „obtížn  vychovatelné“, a to dokonce n kdy i d ti nadpr rné, byly

azovány do zvláštních škol (dnes základních škol se speciálním

programem), protože je u itelé pedagogicky nezvládali. Pokud se spojí

individuální p ístup k žákovi se spoluprací s rodinou, školou, psychologem,

ípadn  i d tským neurologem i psychiatrem, pak je to možná cesta, jak dojít

k úsp šným výsledk m p i vyu ování. (Jedli ka, 2002)

V pr hu druhého pololetí první t ídy školský zákon již dodate ný odklad

školní docházky dít ti neumož uje. Z toho vyplývá, že pokud dít  nesplní

dostate  požadavky první t ídy, musí ji opakovat. Z hlediska psychiky dít te

je jist  lepší rozhodnout se na za átku školní docházky pro dodate ný odklad,

než aby dít  rok zažívalo neúsp ch a zaostávání za spolužáky ve st žejních

edm tech a nakonec muselo celý ro ník opakovat. Statistiku dodate ných

odklad  v R obsahuje kapitola 4.5, statistiku žák  opakujících první ro ník pak

kapitola 4.6.
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3.5 Po átek školní docházky v zemích Evropské unie

Ve v tšin  zemí Evropské unie se p i vstupu do základního vzd lávání

zohled uje v k dít te, který je v tšinou podmín n tradicí dané zem . Ke školní

zralosti se p ihlíží pouze, když cht jí rodi e zapsat dít  do školy d íve, než

dosáhne v ku zahájení povinné školní docházky v dané zemi. Je d ležité

zmínit, že v n kterých zemích termín OŠD v bec neznají. V eské republice se

bere v úvahu v k, ale p ihlíží se i ke školní zralosti jedince, která se orienta

zjiš uje u zápisu do základní školy. Pokud je dít  shledáno odborníkem jako

školsky nezralé, je mu povolen odklad školní docházky o jeden rok. U nás je

ková hranice pro zahájení povinné školní docházky stanovena na šest let,

v mnoha zemích Evropské unie je hranice nástupu do školy stanovena na v k

sedmi let (nap . Bulharsko, Dánsko, Finsko, Polsko, Švédsko). M žeme se však

setkat i se zem mi, v kterých za íná povinná školní docházka ve v ku p ti

(nap . Nizozemsko, Anglie a Wales) i dokonce ty  let (nap . Lucembursko).

(Pr cha, Walterová, Mareš, 2009)

3.6 Rodina, škola a odklad školní docházky

ístup k odklad m školní docházky se m nil spole  s dobou a postoji rodi .

Dít , které v 50. letech minulého století neusp lo v 1. t íd  základní školy, bylo

považováno za hloupé. Jediným ešením pak pro n j bylo opakování první t ídy

i p azení do zvláštní školy. V sou asnosti již ale nemluvíme o dít ti mén

inteligentním, nýbrž o neklidném, p íliš živém, nesoust ed ném a podobn .

Tato vysv tlení jsou pro rodi e akceptovatelná a neohrožující. Tudíž bychom

mohli usuzovat, že zm na terminologie spole  s vyšším po tem

diagnostikovaných poruch (nap . LMD / ADHD) po roce 1989 p isp la k názoru,

že OŠD je pro dít  nejlepší ešení. (Mertin, 2010)

Dalším faktorem, který ovliv uje rodi e p i rozhodování o OŠD je samotná

škola. N kte í rodi e si ji pamatují jako uniformní budovu, která se nem ní a

nep izp sobuje. Do roku 1989 bylo nemyslitelné, aby se m nil p ístup školy



3. Odklady školní docházky Teoretická ást

36

nebo u itel . Školní úsp šnost byla spojována výlu  s osobou dít te. Je

známo, že v 70. letech dvacátého století se výrazn  zvýšily nároky kladené na

ti v prvních t ídách. N kte í rodi e navšt vovali ZŠ v dob  tuhé normalizace,

pamatují si p epln né t ídy, nesmysln  náro né a striktn  dodržované osnovy,

nesrozumitelné u ebnice, atd. Ovlivn ni vzpomínkami na „starou“ školu se pak

snaží oddálit svému dít ti kontakt s ní. Ale s postupem doby se škola hodn

prom nila, zm nily se metody, p ístupy a podmínky v ní. Rámcové vzd lávací

programy (RVP ZV, 2009) umož ují u itel m respektovat rozdíly mezi d tmi.

(Klíma, 2006) V posledních letech se také zmenšují rozdíly mezi p edškolním a

školním vzd láváním, v n kterých školách došlo k faktickému propojení MŠ a

ZŠ. Zm nil se i vztah mezi rodinou a školou, u itelé spolupracují s rodinou a

opa . Škola se stala více otev ená ve ejnosti. P sobení na dít

v p edškolním v ku bylo uznáno za vzd lávání a to nejen v MŠ ale i v rodin .

Dokonce je této etap  p ipisován d ležitý význam z hlediska dalšího rozvoje

dít te. (Mertin, 2006)

Rodi e si uv domují, že jsou zodpov dní za všestranný rozvoj jedince – svého

dít te. V sou asné dob  p ipisuje ve ejnost vzd lání velký význam, bez n hož

se budoucí generace neobejdou. Rodi e se tak snaží zajistit svému dít ti co

nejlepší startovací podmínky. Elementaristé potvrzují, že lepších výsledk

dosahují starší d ti, hlavn  proto že jsou vyzrálejší, odoln jší a v podstat  i

ipraven jší. (Siwek, 2003) To, že starší dít  má lepší výchozí pozici z hlediska

vývoje CNS potvrzuje i Mat ek, který uvádí, že ro ní v kový rozdíl mezi d tmi

znamená  p ibližn  15  %  vývoje.  Což  je  asi  takový  rozdíl  jako  mezi  IQ  85  a

IQ 100. (Mat ek, Dytrych, 1994) Langer uvádí, že p tileté dít  má inteligen ní

kvocient kolem 80 – 85. A pokud má šesti leté dít  nižší mentální úrove

(IQ pod 85) vždy je nutný OŠD. IQ 85 bylo stanoveno mezinárodní

psychiatrickou asociací jako hrani ní pro za azování žák  do zvláštních škol

(dnes ZŠ se speciálním programem). (Langer, 1999)
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Jistou roli sehrávají i typy rodi , s nimiž souvisí i jejich postoj ke vzd lávání

dít te.

 Ambiciózní rodi e se mohou p iklán t k OŠD zcela zám rn . V dí, že

starší dít  bude z hlediska vývoje „vy nívat“ nad mladšími spolužáky.

Cht jí mu tak usnadnit nástup do školy a zajistit, že dít  nebude muset

vynakládat tolik úsilí p i osvojování látky, jako dít  o rok mladší.

Odkladem tak cht jí dít ti zajistit vynikající prosp ch, a tudíž i snadn jší

vstupní podmínky do výb rových škol a gymnázií. (Kléglová, 2003)

 Úzkostliví rodi e se k OŠD p iklán jí zejména proto, že se obávají, že

jejich dít  bude ve škole neúsp šné. P edstavují si, jak vše špatn

dopadne, odkladem pak cht jí dít  chránit a zárove  odložit „starosti“ na

pozd ji. U takovýchto rodi  je t eba uplat ovat citlivý p ístup a dávat

pozor na to, aby své obavy nep enesly na dít . Snahou odborník  je

rodi e zbavit p ebyte ných starostí a vést je k objektivnímu pohledu na

c. (Klégrová, 2003)

 Zaneprázdn ní rodi e shledávají v OŠD optimální ešení, jak dít ti

prodloužit d tství a zárove  tak vy ešit svou pracovní vytíženost s tím, že

se za rok budou moci dít ti více v novat. Tuto variantu však odsuzují i

itelky MŠ, které íkají, že takové dít  je pak odsouzeno k roku pasivity.

koliv se u itelky MŠ snaží dávat d tem s OŠD složit jší úkoly, školu

nemohou nahradit. Je možné, že dít  pak v MŠ nabude dojmu, že všechno již

umí. V kolektivu mladších kamarád  zaujímá velitelské pozice, což m že

neblaze ovlivnit i jeho charakter. Jsou známy i p ípady, kdy se dít  ve snaze

zapadnout mezi mladší kamarády za ne chovat jako oni, nap íklad za ne šišlat.

Objevuje se i názor, že k rozší ení žádostí o OŠD p isp lo zavedení

bezplatného roku p ed vstupem do ZŠ. Dít  s OŠD navšt vuje MŠ bez poplatku

dva roky. Pokud se podíváme na odklady školní docházky ze strany základních

škol, dozvíme se, že u itelky nemají s d tmi s OŠD v první t íd  žádné

problémy. Každé dít  je individuální, n co mu jde lépe a n co h e, nelze mít
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všechny žáky v jednom okamžiku ve všech p edm tech na stejné úrovni. Proto

se u itelé snaží uplat ovat individuální p ístup a rozvíjet každé dít  bez ohledu

na to, zda m lo OŠD i ne. (Skálová, 2010)

Tradi ní chápání vstupu dít te do ZŠ bylo p íliš zam ené na dít . Tudíž se

zjiš ovala jeho zralost a p ipravenost. Vycházelo se z dít te, pon vadž ono

nastupuje do ZŠ, ono se u í a vzd lává, ono je úsp šné i neúsp šné. Tento

ístup však nabízí jen jedinou cestu, jak zajistit, aby dít  zvládalo úsp šn

požadavky školy, a to neustále zlepšovat p edškolní p ípravu d tí jak v rodin ,

tak v p edškolním za ízení, pop . ud lit dít ti OŠD, aby m lo ješt  rok asu na

dozrání. Samotná praxe ukazuje, že pokud bychom spoléhali pouze na tento

faktor, n které d ti by do ZŠ nenastoupily ani v deseti letech. Proto je d ležité

ohlížet se také na ostatní faktory, které výrazn  ovliv ují úsp šnost dít te v ZŠ.

mito faktory máme na mysli základní školy a jejich podmínky. Je d ležité, aby

se rodi e se školou seznámili a zjistili si, na co se daná škola zam uje. A poté

vybrali pro své dít  tu, s jejímiž požadavky se nejvíce ztotož ují. D ležitou roli

ve vzd lávání dít te sehrává i osobnost u itele. Pokud si žák s u itelem

nevyhovují, m že se to projevit žákovým neúsp chem. Proto je d ležité p i

zvažování vstupu dít te do ZŠ ohlížet se na všechny faktory, které vzd lání

ovliv ují. Na jedné stran  je dít  a na stran  druhé škola a její podmínky.

Odklad školní docházky není jediným možným ešením p i obtížích na stran

dít te, n kdy lze p i spolupráci s u itelem ZŠ docílit toho, aby dít  zvládalo

požadavky ZŠ bez v tších potíží p i uplat ování individuálního p ístupu a p i

využívání spolupráce rodiny a školy. (Mertin, 2006)

V sou asnosti jsou rodi e vzd lan jší, uv domují si, jaká rizika mohou nastat,

pokud nastoupí do školy dít  nezralé i nep ipravené a zárove  pokud zralé a

ipravené dít  nenastoupí. Tudíž by se dalo íci, že snahou rodi  je ov it

školní p edpoklady dít te ješt  p ed p edpokládaným nástupem do ZŠ, aby byl

as s ním cílen  pracovat a posílit oslabené složky a p edejít tak p ípadnému

selhání dít te ve škole. Na druhé stran  se dá íci, že jsou v sou asnosti rodi e
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hodn  zaneprázdn ní, doba se zrychluje a se školou souvisí ur ité povinnosti,

na které si rodi e musí vymezit as.

3.7 Literatura pro rodi e a u itele

V sou asnosti je vydáváno mnoho publikací, vzniká hodn  pom cek a

materiál , které pomáhají rodi m p i p íprav  d tí pro vstup do ZŠ. Mnoho

odborných materiál  je vydáváno i pro u itele základních a mate ských škol. Za

které publikace v nující se hrám a cvi ením pro celkový rozvoj dít te je

možné jmenovat ti s odkladem školní docházky a jejich úsp šný start ve

škole (Žá ková, Jucovi ová, 2005), Školní zralost (Bedná ová, Šmardová,

2010) a Diagnostika p edškoláka (Klenková, Kolbábková, 2002). Z knih, které

podávají rady u itel m ZŠ, jmenujme alespo Krok za krokem 1. t ídou

(Kreislová, 2008). Rodi m budoucích školák  radí nap íklad publikace První

ídou bez plá e (Beníšková, 2007), Budeme mít prv ka (Kropá ková, 2008)

a Je vaše dít  p ipraveno do první t ídy? (Budíková, Krušinová, Kuncová, 2004)

které z nich jsou napsány i tiv  a humorn  jako nap íklad kniha Jak

pomáhat d tem p i vstupu do školy (Verecká, 2002). Nabídka knih pro rodi e i

itele je opravdu široká.

3.8 Shrnutí

Na za átku kapitoly jsme se seznámili s pojmy p ed asný nástup, ádný nástup,

odložení školní docházky a dodate ný odklad. P ed asný nástup spole

s dodate ným odkladem školní docházky je z ídkakdy využíván (viz statistika v

kapitolách 4.3 a 4.5) na rozdíl od odklad  školní docházky (viz statistika

v kapitole 4.4). Varianta odložení školní docházky za ala být od roku 1989 u

rodi  velmi oblíbeným ešením, jak se do asn  vyhnout povinnostem, které

s sebou docházka dít te do ZŠ p ináší. Nem žeme však zjednodušen

konstatovat, že každý rodi , který požádal o OŠD pro své dít  to ud lal

z d vod  odložení povinností na pozd ji. V tšina rodi  se k OŠD p iklání
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proto, že jejich dít  není dostate  zralé a p ipravené. Díky knihám, které se

v sou asné dob  vydávají, jsou rodi e v problematice OŠD mnohem

vzd lan jší než tomu bylo nap íklad p ed 50 lety. Rodi e cht jí pro své dít  to

nejlepší, tudíž cht jí, aby i ve škole bylo dít  spokojené a úsp šné. Snaží se

edejít neúsp chu svých d tí, a proto pokud si nejsou jisti zralostí i

ipraveností dít te na školu, poradí se s u itelkou MŠ nebo se objednají na

vyšet ení do n kterého z pedagogicko-psychologických center nebo požádají o

OŠD ve snaze ochránit své dít  p ed školní zát ží. Uv domují si, jakožto o rok

starší, bude mít jejich dít  p i nástupu do ZŠ lepší startovací pozici. Rodi e,

kte í navšt vovali ZŠ v dob  tuhé normalizace, nev í, že se škola prom nila a

snaží se oddálit styk dít te s ní.  Z výše uvedeného lze vypozorovat, že

ud lování OŠD souvisí ve velké mí e s osobní zkušeností rodi  se školou,

s pohodlností, obavami a tak trochu i s ur itou vypo ítavostí rodi . Proto je

ležité, aby si rodi  p i zvažování OŠD pro své dít  nechal poradit od

odborník . Na záv r m žeme íci, že praxe ukazuje, že s postupem asu chodí

stále ast ji do pedagogicko-psychologických poraden rodi e, kte í zodpov dn

zvažují možnosti svého dít te, a tudíž si oprávn  pokládají otázku, zda OŠD

bude pro jejich dít  tím nejlepším ešením.
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4 Statistiky spojené s odklady školní docházky

tvrtá kapitola podává základní informace o statistických informacích úzce

spojených s odklady školní docházky v eské republice. P ináší p ehled

základních parametr , jako je po et žádostí o OŠD b hem zápis , v kové

složení d tí vstupujících do první t ídy základní školy, množství skute

realizovaných odklad  školní docházky, po et dodate ných odklad  v pr hu

první t ídy a také po et d tí, které opakovaly první ro ník základní školy. Po adí

parametr  bylo zvoleno chronologicky s ohledem na události v život  dít te.

4.1 Získávání a zpracovávání údaj

Ve všech p ípadech provádíme srovnání mezi celou R a St edo eským

krajem jako nejmenší územn -správní jednotkou obsahující anský region.

Tam, kde to dostupná data dovolují, zmi ujeme také rozdíly mezi chlapci a

dívkami. Používáme data zve ejn ná na internetovém portálu eského

statistického ú adu ( SÚ) a Ústavu pro informace ve vzd lávání (ÚIV), který se

zabývá sb rem dat souvisejících se vzd láváním v eské republice, vydáváním

odborných publikací souvisejících s pedagogikou a taktéž poskytuje

poradenskou innost. Na tomto portálu jsou dostupná data týkající se

základního školství za posledních osm let, tj. od školního roku 2002/2003.

S postupem asu se struktura sbíraných dat m nila, a tudíž jsou n které údaje

dostupné pouze za poslední ty i roky, to znamená od roku 2006/2007.

St edo eský kraj a v n m obsažený anský region je svým zp sobem velmi

specifickou oblastí R. Rozkládá se v bezprost edním okolí Prahy a jeho život

je práv  p ítomností hlavního m sta do zna né míry ovlivn n. Kraj je svou

rozlohou 11 015 km2 (14 % území republiky) jedním z nejv tších v R. Po tem

obyvatel 1 251 801 (údaj k 31. 3. 2010) se adí taktéž k nejlidnat jším oblastem

eské republiky. (St edo eský kraj, 2008a)
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anský region je jednou z 26 správních oblastí obcí s rozší enou p sobností

a s hlavním m stem p ímo sousedí (obrázek 4.1). K 31. 12. 2009 žilo na území

anského regionu 54 210 obyvatel. ( SÚ, 2010a)

Obrázek 4.1: Správní oblasti s rozší enou p sobností ve St edo eském kraji
(St edo eský kraj, 2008b)

Veškeré údaje (ÚIV, 2009a a SÚ, 2010b) obsažené v grafech 4.1 až 4.12 jsou

uvedeny v procentech a to z d vodu snadn jšího porovnávání mezi jednotlivými

kvantitativn  velmi odlišnými vzorky d tské populace. Podrobn jší informace,

jako jsou nap . íselná vyjád ení po tu d tí, jsou uvedena v p ílohách . 1 až

. 5.

4.2 Zahájení školní docházky podle výsledku zápisu

První bezprost ední setkání dít te se školním prost edím probíhá obvykle v

období zápis , a proto i první uvedená statistika bude v novaná práv  zápis m

tí do prvních t íd ZŠ. Následující grafy nabízejí srovnání ty  posledních

školních rok  z hlediska po tu žádostí o odklad školní docházky b hem zápis .

Po et žádostí o odklad školní docházky je z d vodu snadného a rychlého

srovnání uveden vždy v procentech, íselné údaje po tu zapsaných žák  a
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po tu žák , u kterých bylo požádáno b hem zápisu o OŠD je uveden v p íloze

. 1 (tabulka 1.1).

Graf 4.1 nabízí srovnání po tu žádostí o OŠD mezi celou eskou republikou a

St edo eským krajem. Ukazuje se, že pr rná míra žádostí o OŠD v R

hem zápisu se b hem posledních ty  let výrazn ji nem nila a kolísala mezi

14,5 % a 15 % zapisovaných d tí. Podobn  je tomu i v p ípad  St edo eského

kraje, kde je pr rná míra žádostí o n co nižší (v pr ru iní rozdíl 0,76 %).

Za poslední ty i roky se tedy nedá vysledovat žádný významný trend.

Graf 4.1: Porovnání žádostí o odklad školní docházky b hem zápisu mezi R a
St edo eským krajem (p íloha .1, tabulka 1.1)

Zajímavé informace p ináší srovnání mezi chlapci a dívkami v rámci celé R,

které je zobrazeno v grafu 4.2. P esné údaje nalezneme v p íloze . 1 (tabulka

1.2 a 1.3). Rozdíl mezi t mito dv ma skupinami je víc než patrný. Zatímco u

dívek se úrove  žádostí obvykle pohybuje okolo 11 %, u chlapc  je to po

tšinu sledovaných let tém  18 %. Je d ležité zmínit, že po et žádostí o

odklad b hem zápis  nemá úplnou vypovídající hodnotu o kone ném množství

odklad  v daném roce, nebo  o OŠD se rozhoduje i v období po zápisech a

kone né množství odklad  je vždy vyšší.
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Graf 4.2: Porovnání žádostí o odklad školní docházky b hem zápisu mezi chlapci a
dívkami v rámci celé R (p íloha .1, tabulka 1.2 a 1.3)

Podobn  jako celorepublikové srovnání dopadá i srovnání pro St edo eský kraj

(graf 4.3). Chlapci a dívky dosahují mírn  nižšího po tu žádostí o OŠD než v

ípad  výše zmín ného celorepublikového pr ru (graf 4.2). Co mají však

ob  charakteristiky spole né je zhruba sedmi až osmiprocentní rozdíl mezi

chlapci a dívkami. Vycházíme z údaj  uvedených v p íloze . 1 (tabulka 1.2 a

1.3). Pr hu zápis  do prvních t íd základních škol se v nuje kapitola 5.5.2.

Graf 4.3: Porovnání žádostí o odklad školní docházky b hem zápisu mezi chlapci a
dívkami ve St edo eském kraji (p íloha .1, tabulka 1.2 a 1.3)
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4.3 V kové složení d tí nastupujících do první t ídy

Statistiky ÚIV jsou pro v kové složení d tí nastupujících do první t ídy vedeny

od školního roku 2002/2003. Zpo átku rozlišovaly t i v kové skupiny d tí –

tileté a mladší, šestileté a sedmileté a starší. Ve školním roce 2005/2006 byla

do statistik p idána kategorie osmiletí a starší a o rok pozd ji p ibyly ješt  další

dv  kategorie – devítiletí a desetiletí a starší. Z tohoto d vodu není možné

ud lat srovnání pro všechny kategorie za osm školních rok . Rozlišujeme tedy

pouze t i základní skupiny, které jsou dostupné pro všechny sledované školní

roky, tj. kategorie p tiletí a mladší, šestiletí a sedmiletí a starší. Kategorie

sedmiletí a starší v sob  zahrnuje i ostatní kategorie (osmi, devíti a desetiletí a

starší), které byly dostupné v pozd jších letech. Je nutné podotknout, že

pozd ji vzniklé kategorie netvo í v žádném roce ani jedno procento nov

nastoupivších žák .

Z grafu 4.4 je z ejmé, že v eské republice nastupuje každoro  do prvních

íd p es 98 % šestiletých anebo sedmiletých žák . Fialový sloupec v grafu sice

zahrnuje i d ti starší, ty však v celkovém po tu nových žák  tvo í vždy mén

než jedno procento (typicky kolem 0,5 %). Zbytek je tvo en žáky p tiletými a

mladšími (obvykle kolem 1 %). Z grafu se dá dále vypozorovat postupný mírný

pokles po tu sedmiletých a starších d tí, a to z 24,84 % ve školním roce

2002/2003 až na 22,78 % v roce 2009/2010. Procento sedmiletých a starších

žák  má od roku 2004/2005 až do roku 2009/2010 klesající tendenci, což je

jist  pozitivní zpráva, protože pokud klesá po et sedmiletých a starších žák  ve

ídách, znamená to, že se musí snižovat i po et realizovaných OŠD. Tento

pokles je však zatím jen málo patrný. Velmi mírn  se zvedl po et d tí, které do

ZŠ nastupují jako p tileté a to z 0,87 % v roce 2002/2003 až na 1,13 % v roce

2009/2010. Tento vzestup však není rovnom rný, mírn  kolísá, ale za poslední

ty i roky neklesl po et p tiletých pod 1 %. Úplný vý et absolutních ísel

spole  s vypo tenými procenty je uveden v p íloze . 2 (tabulka 2.1 – 2.12).
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Graf 4.4: V k žák  vstupujících do 1. t ídy ZŠ v rámci celé R
(p íloha .2, tabulka 2.1 a 2.2)

Ve St edo eském kraji (graf 4.5) se situace nijak významn  neliší od

celostátního pr ru. Rozdíl bychom mohli spat ovat pouze v zastoupení

sedmiletých a starších žák , u kterých procentuální hodnota celých osm let

mírn  osciluje mezi 20 % a 23 %, a tudíž se nedají vysledovat ani klesající ani

stoupající tendence.

Graf 4.5: V k žák  vstupujících do 1. t ídy ZŠ v rámci St edo eského kraje
(p íloha .2, tabulka 2.3 a 2.4)
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Vzhledem k tém  zanedbatelnému množství p tiletých a mladších a

osmiletých a starších se nyní zam me p edevším na skupinu šestiletých a

sedmiletých. Porovnáme-li chlapce a dívky v rámci pr ru celé eské

republiky (graf 4.6), dojdeme k zajímavému zjišt ní. Šestileté dívky tvo í

ibližn  80 % všech dívek nastupujících do 1. ro níku základní školy, zatímco

šestiletí chlapci tvo í pouze 70 % z celkového po tu všech chlapc

nastupujících do 1. t ídy ZŠ. S tím samoz ejm  koresponduje i rozdíl mezi

sedmiletými, zatímco sedmiletých dívek je okolo 20 %, u chlapc  tato skupina

tvo í tém  30 %. V pr hu osmi posledních let u chlapc  i dívek mírn  klesá

podíl sedmiletých ve prosp ch šestiletých. U dívek se tento rozdíl p ibližuje t em

procent m, zatímco u chlapc  se pohybuje lehce nad procentem jediným. Op t

se nedá íci, že dochází k rovnom rné zm .

Graf 4.6: Porovnání stá í žák  p i vstupu do ZŠ mezi chlapci a dívkami v rámci R
(p íloha .2, tabulka 2.5, 2.6, 2.9 a 2.10)

Pokud provedeme stejnou analýzu pouze pro St edo eský kraj (graf 4.7)

zaznamenáme pom rn  zajímavé výsledky oproti celostátnímu pr ru. U

dívek se pom r šestiletých postupn  vyšplhal b hem posledních let až na 84 %,

zatímco u chlapc  se po celou dobu sledování držel okolo 72 %. Tomu

odpovídá i po et sedmiletých, u dívek klesl podíl této skupiny za osm let z 18 %

až pod 15 %, u chlapc  se pohyboval kolem pr rné hodnoty, která inila

27,29 % avšak s pom rn  velkými výkyvy mezi 25 % a 28 %.
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Graf 4.7: Porovnání stá í žák  p i vstupu do ZŠ mezi chlapci a dívkami ve
St edo eském kraji (p íloha . 2, tabulka 2.7, 2.8, 2.11 a 2.12)

Ze srovnání mezi St edo eským krajem a celostátním pr rem R plynou

následující záv ry. V obou p ípadech lze pozorovat pom rn  velký rozdíl mezi

dívkami a chlapci a to v ádu zhruba deseti procent. St edo eský kraj vykazuje

pro ob  dv  skupiny (dívky i chlapce) mírn  vyšší podíl šestiletých na úkor

sedmiletých. Z p edešlého lze vyvodit, že rozdíly ve v kovém zastoupení d tí v

prvních ro nících mezi St edo eským krajem a celou eskou republikou se

pohybují kolem 2 % a to jak u chlapc , tak u dívek.

4.4 Odklady školní docházky

ÚIV p ímo neposkytuje informace o celkovém po tu ud lených odklad  školní

docházky v daném roce. Vzhledem k tomu, že k žádostem o OŠD podaných

hem zápisu do ZŠ (kapitola 4.2) p ibývá v n kolika následujících m sících

mnoho dalších odklad , o kterých nebylo možné v dob  zápis  rozhodnout,

není možné vycházet pouze z t chto ísel. Odklady ud lené po skon ení

zápis  již tak nejsou evidovány, a proto je nutné nalézt náhradní zp sob

výpo tu. Není snadné najít a definovat metodu, která by udávala nejp esn jší

množství ud lovaných odklad . Jednou z metod by mohlo být porovnání
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celkového po tu d tí, které p išly k zápisu a po tu d tí, které v zá í skute

nastoupily do první t ídy. Další metodou by pak mohlo být porovnání po tu

sedmiletých žák  v prvních t ídách s po tem žák  v prvních t ídách v celé R.

Metoda, která asi nejp esn ji udává celkovou míru skute  realizovaných

OŠD, byla popsána v lánku Odklad povinné školní docházky v eské

republice v letech 2006 – 2009. (Konrádová, 2010) Tato metoda vychází

z pom ru po tu nov  nastoupených d tí starších šesti let a celkového po tu

sedmiletých d tí v populaci R zve ejn ného na webu SÚ (p íloha . 3,

tabulka 3.1). Pokud po et sedmiletých a starších žák  v prvních t ídách

vyd líme množstvím sedmiletých d tí v populaci R (vycházejme z údaj

sesbíraných vždy k 31.12, protože se jedná o st ední stav školního roku) vyjde

nám množství d tí s OŠD pro daný rok. Výsledné procento OŠD v R pro

jednotlivé roky je znázorn no v grafu 4.8. V této ásti není možné provést

srovnání se St edo eským krajem, nebo  na stránkách SÚ není možné získat

informaci o populaci sedmiletých ve St edo eském kraji.

Graf 4.8: Realizované odklady školní docházky v R (p íloha .3, tabulka 3.1)

Z grafu 4.8 m žeme vysledovat, že pr rná hodnota realizovaných OŠD za
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OŠD u zápis . Pozitivní zprávou je to, že za poslední ty i sledované roky má

množství realizovaných OŠD klesající tendenci. Tento pokles iní od roku

2006/2007 tém  dv  procenta.

4.5 Dodate né odklady v pr hu první t ídy ZŠ

Další sledovanou oblastí, která úzce souvisí s odklady školní docházky, jsou

dodate né odklady ud lené žák m v první t íd  ZŠ. Toto téma jsme podrobn ji

diskutovali v kapitole 3.4 a zde již pouze doplníme statistická data.

Ústav pro informace ve vzd lávání eviduje statistiku dodate ných odklad  v

prvních t ídách po ínaje školním rokem 2006/2007. Máme k dispozici op t

statistiku celé eské republiky a St edo eského kraje, která je dopln na i

íselnými údaji o po tu ud lených dodate ných odklad  školní docházky jak

chlapc m, tak dívkám. P esné íselné údaje jsou uvedeny v p íloze . 4

(tabulka 4.1 – 4.7).

Pokud zobrazíme po ty dodate ných odklad  do grafu (graf 4.9) m žeme

vypozorovat velmi zajímavé informace. Jedná se p edevším o klesající relativní

po et dodate ných odklad  jak v rámci celé R, tak i St edo eského kraje. Za

poslední ty i roky klesl celorepublikový pr r dodate ných odklad  z 0,73 %

na 0,64 % a v p ípad  St edo eského kraje dokonce z 0,83 % na 0,54 %. A  se

v p ípad  celé R nejedná o n jak zásadní pokles, jedná se jednozna  o

pozitivní zjišt ní. Velmi pot šující skute ností je, že dodate ný odklad absolvuje

v pr ru mén  než jedno dít  ze sta a navíc má tento po et klesající trend.
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Graf 4.9: Porovnání po tu dodate ných odklad  v 1. t íd  ZŠ mezi R a St edo eským
krajem (p íloha .4, tabulka 4.1 – 4.3)

Jak jsme zmínili výše, máme k dispozici i informace o rozdílu ud lování

dodate ných odklad  mezi chlapci a dívkami a to jak v R, tak i ve

St edo eském kraji. Celorepublikové srovnání chlapc  a d at zobrazené v

grafu 4.10 op t ukazuje ty samé již dob e známé rozdíly z p edcházejících

statistik. Dívky v pr ru dosahují zhruba o 0,2 % nižšího množství

dodate ných odklad , ímž op t potvrzují lepší „stupe  p ipravenosti“ na školní

docházku.

Graf 4.10: Porovnání po tu dodate ných odklad  v 1. t íd  mezi chlapci a dívkami v
rámci R (p íloha .4, tabulka 4.4 a 4.5)
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Pokud provedeme stejné porovnání i pro dívky a chlapce ve St edo eském kraji

(graf 4.11) dojdeme k podobným rozdíl m na úrovni zhruba 0,2 %. Zajímavostí

pak m že být to, že v roce 2006/2007 byl relativní po et dodate ných odklad

jak u dívek, tak i u chlapc  ve st edních echách na úrovni vyšší než je

celostátní pr r, ale v následujících letech za al pom rn  výrazn  klesat a v

roce 2009/2010 bylo ve st edních echách ve srovnání s celou R p ibližn  o

0,1 % mén  dodate ných odklad  u chlapc  i dívek.

Graf 4.11:  Porovnání po tu dodate ných odklad  v 1. t íd  mezi chlapci a dívkami ve
St edo eském kraji (p íloha .4, tabulka 4.6 a 4.7)

4.6 Žáci opakující první ro ník ZŠ

Poslední zde zmín nou statistikou spojenou s OŠD a sledovanou ÚIV bude

procento žák , kte í v jednotlivých letech opakovali první ro ník základní školy

(graf 4.12). Podobn  jako u dodate ných odklad  se jedná o jev velmi ídký, ale

i tak je t eba v novat mu náležitou pozornost. Srovnání provedeme pouze mezi

pr rem R a St edo eským krajem, nebo  ÚIV v tomto p ípad  nerozlišuje

mezi pohlavím a k dispozici jsou pouze souhrnné statistiky a to za posledních

osm let. P esné údaje jsou uvedeny v p íloze . 5 (tabulka 5.1 a 5.2).

Velmi pozitivním zjišt ním je jist  fakt, že po et žák , kte í museli opakovat

první ro ník základní školy, klesl za posledních osm let tém  na polovinu a to v
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ípad  obou sledovaných geografických oblastí. Dá se konstatovat, že hodnoty

jsou pro St edo eský kraj i celou republiku s menšími výkyvy srovnatelné. Mírn

vyššího podílu opakujících žák  v pr ru dosahuje St edo eský kraj.

Zajímavou, i když pravd podobn  o ekávanou skute ností je to, že první t ídu

opakují žáci mnohem ast ji, než nap íklad druhou i t etí. Z tohoto pohledu se

jeví první rok dít te v základní škole jako klí ový.

Graf 4.12: Porovnání po tu žák  opakujících 1. ro ník ZŠ mezi R a St edo eským
krajem (p íloha .5, tabulka 5.1 a 5.2)

4.7 Shrnutí

Ze statistik pro R vyplývá, že u zápis  do ZŠ žádá o OŠD pro své dít  pouze

cca 14 % až 15 % rodi . Což je zhruba o 9 % mén , než je kone ný po et

ud lených odklad  školní docházky pro daný školní rok. Ukazuje se, že po et

žádostí o OŠD u zápis  se pohybuje po dobu posledních ty  let zhruba na

stejné úrovni, zatímco skute  realizované odklady od roku 2006/2007

poklesly tém  o 2 %. Pokles OŠD potvrzuje i statistika udávající v kové

složení žák  nastupujících do prvních ro ník . Procento sedmiletých a starších

žák  má od roku 2004/2005 klesající tendenci, což koresponduje s výše

zmín ným poklesem po tu ud lených OŠD. Ze statistik jednozna  vyplývá,

že b hem zápis  o OŠD žádají více rodi e chlapc  (18 %), než dívek (11 %).
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Z ehož lze logicky vyvodit, že i odklad školní docházky je ud lován ast ji

chlapc m než dívkám. S tím souvisí i rozdíly mezi množstvím šestiletých dívek

a chlapc  v prvních t ídách. Zastoupení šestiletých dívek v prvních ro nících je

ibližn  o 10 % vyšší, než je zastoupení stejn  starých chlapc . U

dodate ných odklad  je d ležité zmínit, že je v pr ru absolvuje mén  než

jedno dít  ze sta a ješt  k tomu se i u nich projevuje klesající trend. I v této

statistice si lépe vedou dívky, které dosahují p ibližn  o 0,2 % nižšího po tu

dodate ných OŠD. Poslední zde zmín nou statistikou související s odklady

školní docházky je procento žák  opakujících první ro ník, které za posledních

osm let kleslo tém  na polovinu (z 1,8 % na 1,1 %).

Pokud porovnáme statistiky s ohledem na zde sledované geografické oblasti,

žeme konstatovat, že celá eská republika i St edo eský kraj dosahují

v jednotlivých oblastech srovnatelných výsledk .
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II Praktická ást

5 Pedagogický výzkum

5.1 Stanovení výzkumných otázek a hypotézy

Na základ  cíle této diplomové práce „Zmapovaní anského regionu s

ohledem na realizované odklady školní docházky a s p ihlédnutím k názor m a

zkušenostem u itel  MŠ a ZŠ“ je nyní nutné vymezit výzkumný problém a na

jeho základ  definovat výzkumné otázky. P i zpracovávání praktické ásti

vycházíme z literatury v nující se pedagogickému výzkumu od Petera Gavory.

(Gavora, 2000)

Výzkumný problém definujeme položením sedmi níže uvedených otázek:

1. Jakému procentu p edškolák  byl v lo ském roce ud len odklad
školní docházky v anském regionu?

2. Jaká složka bývá u p edškolák  v anském regionu oslabena
nej ast ji?

3. Jaké zkušenosti mají u itelé v MŠ v anském regionu s
realizovanými odklady školní docházky?

Vzhledem k tomu, že pro získání odpov dí na výše uvedené otázky, bylo t eba

zmapovat anský region, jedná se o otázky definující deskriptivní výzkumný

problém. P i hledání odpov dí byl proto použit kvantitativn  orientovaný

výzkum, který byl provád n výzkumnou metodou dotazování v mate ských

školách. Konkrétní podoba použitého výzkumného nástroje (dotazníku) je blíže

popsána pozd ji a celý dotazník je uveden v p íloze . 6.
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4. Jakým zp sobem se u zápis  zjiš uje, zda je dít  zralé a p ipravené
pro nástup do ZŠ?

i hledání odpov di na p edcházející otázku byl použit kvalitativn  orientovaný

ístup, kterým byly zjiš ovány informace pomocí metody pozorování.

Pozorování bylo uskute ováno formou terénních zápisk  a je blíže popsáno

dále v této práci.

5. Jaký je rozdíl mezi pozorností, kterou u itelé základních škol v
anském regionu v nují d tem s odkladem a bez odkladu školní

docházky?

6. Jaký je názor u itel  v prvních t ídách ZŠ na ud lování OŠD ?

7. Jaká složka bývá podle u itel  prvních t íd u žák  v anském
regionu oslabena nej ast ji?

U otázek 5 až 7 bylo využito výzkumné metody dotazování, jejímž nástrojem

bylo nestrukturovaného interview. Jedná se o kvantitativn  orientovaný výzkum.

U otázek 6 a 7 se op t jedná o definování deskriptivního výzkumného

problému. Otázka 5 popisuje rela ní výzkumný problém, na jehož základ  byla

stanovena následující hypotéza:

itelé prvních t íd nev nují d tem s OŠD více pozornosti než d tem
bez OŠD.

Cílem této kapitoly a v podstat  i celé práce je potvrzení i vyvrácení této

hypotézy stejn  tak jako nalezení odpov dí na všechny výše uvedené

výzkumné otázky.

5.2 Popis výzkumných nástroj

5.2.1 Dotazník

i hledání odpov dí na výzkumné otázky 1 až 3 byla jako nejvhodn jší

výzkumná metoda zvolena metoda dotazování, jejímž nástrojem zkoumání byl
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vlastnoru  sestavený dotazník. Po sestavení dotazníku následovalo

ezkoušení zn ní otázek v p edvýzkumu v MŠ Na Výšinách 3 na Praze 7.

Forma dotazníku byla zvolena p edevším z d vodu získání pom rn  velkého

výzkumného vzorku za nepom rn  menší asové náro nosti v porovnání s

interview i pozorováním.

Dotazník (p íloha . 6) se skládá ze vstupní ásti obsahující hlavi ku s údaji o

zadavateli a názvu pr zkumu. Následuje druhá a nejd ležit jší ást dotazníku

obsahující vlastní otázky, kterých je 21. Poslední ást obsahuje pod kování za

vypln ní dotazníku a kontaktní údaje na autorku výzkumu.

nujme se nyní podrobn ji druhé ásti obsahující otázky. Dotazník obsahuje

8 uzav ených otázek, 8 polouzav ených a 5 otev ených otázek. Z celkového

množství otázek jsou ty i dichotomické, tj. s možnou odpov dí ano/ne, pop .

nevím i nemohu ur it. Úvodní ty i otázky jsou spíše informativní a ist

faktografického charakteru, jejich úlohou je zjistit název mate ské školy, jméno

paní u itelky, dále pak v k a délku její praxe. Nejedná se tedy o dotazník

anonymní.

Po et otázek byl zvolen tak, aby dotazník poskytoval všechny informace

pot ebné pro výzkum, a sou asn  i tak, aby vypl ování nezabralo

respondentovi více než 15 - 20 minut, a tudíž nevedlo k povrchnímu vypln ní

dotazník . Vzhledem k tomu, že všechny dotazníky byly p edávány i vybírány

osobn , nebylo t eba formulovat pr vodní dopis.

Dotazník byl vyhodnocen následovn : odpov di na otev ené otázky byly

nejprve kategorizovány do vhodných skupin a poté stejn  jako odpov di na

uzav ené a polouzav ené otázky dopln ny komentá em. Odpov di, které

poskytovaly st žejní informace k výzkumným otázkám, byly znázorn ny

graficky (kapitola 5.5.1).
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5.2.2 Pozorování

i hledání odpov dí na tvrtou otázku byla aplikována metoda pozorování. Byl

zvolen kvalitativní p ístup a záznam pozorování se p ibližoval terénním

zápis m, protože výzkumník nepoužíval žádné p edem stanovené pozorovací

systémy. Jednalo se o p ímé a nestrukturované pozorování, p i kterém se

výzkumník zam oval na práci u itele s dít tem, na jednotlivé úkoly, jež m lo

dít  plnit a na celkovou organizaci zápisu.

Záznam z pozorování zaznamenával výzkumník chronologicky a b hem

pozorování si d lal jen zkratkovité poznámky, které dopl oval vlastním

komentá em.

Výsledkem zpracování pozorování je stru ný popis jednotlivých zápis

(p íloha . 11) a následné zhodnocení jejich spole ných znak  uvedených

v kapitole 5.5.2.

5.2.3 Interview

i hledání odpov dí na otázky 5 až 7 byla využita metoda dotazování, jejímž

výzkumným nástrojem bylo nestrukturované interview (p íloha . 7), p i kterém

l respondent úplnou volnost v odpov dích.

Interview se uskute ovalo v tšinou ve t íd  za p ítomnosti žák , v prázdné

íd  nebo v kabinetu.

Vstupní ást interview byla orientována na zaujetí a motivování respondenta a

na vytvo ení p átelské a otev ené atmosféry a zárove  byl b hem této doby

(2 až 3  minuty) vysv tlen zám r a cíl výzkumu. Druhá ást se v novala

vlastnímu interview. Osmnáct p edem p ipravených otázek bylo organizováno

do t chto obsahových celk : informace o u iteli, informace o t íd , d ti s OŠD

ve t íd  u itele, osobní názor u itele na OŠD, fungování t ídy. Záv rem

interview po zodpov zení všech p ipravených i dopl ujících otázek bylo

pod kování respondentovi za spolupráci.
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Písemný záznam odpov dí byl provád n zkratkovit  p ímo v pr hu

dotazování a bezprost edn  po skon ení interview byl dopln n o úplné zn ní

odpov dí.

Odpov di respondent  byly kategorizovány do skupin majících stejné nebo

velmi podobné vlastnosti. Kategorie byly poté zhodnoceny a okomentovány.

Veškeré odpov di, které poskytovaly zásadní informace ke st žejním otázkám

interview, byly dopln ny komentá em a n které výsledky byly zaneseny do

graf  (kapitola 5.5.3).

5.3 Charakteristika výzkumného souboru

Výzkum je orientován na odklady školní docházky v anském regionu. Jak

bylo eno již d íve, anský region se nachází v t sné blízkosti hlavního

sta R. V p íloze . 8 je uveden seznam obcí, které spadají pod anský

region.

Obrázek 5.1: anský region v kontextu St edo eského kraje ( SÚ, 2010c)

Pon vadž jsou odklady školní docházky ve spojitosti s p echodem dít te

z mate ské do základní školy, byl výzkum provád n jak v mate ských tak

základních školách anského regionu. V anském regionu se nachází

24 státních mate ských škol, které se všechny zú astnily vypl ování dotazník

a 16 státních základních škol, z kterých bylo vybráno 7 pro uskute ní
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interview. V p íloze . 9 je zobrazena mapa, na níž jsou zaznamenány

navštívené mate ské a základní školy.

íloha . 10 obsahuje základní velmi stru nou informaci o každé škole

z výzkumného souboru a pro ilustraci také její foto. Údaje obsahují mimo názvu

a adresy školy také informaci o po tu zadaných a navrácených dotazník  v MŠ,

ípadn  o po tu realizovaných interview v ZŠ a ú asti na zápisech.

Dopl kovou informací je pak po et obyvatel obce poskytující velmi dobrou

edstavu o velikosti obce a následn  i o velikosti školy. Všechny fotografie byly

po ízeny b hem vlastní návšt vy škol.

Dotazník byl rozdán 63 u itelkám z 24 mate ských škol v regionu. Navráceno

bylo 54 dotazník . Z ehož lze snadno vypo ítat, že návratnost dotazník  byla

85,7 %. Návratnost m žeme hodnotit jako dostate nou, pon vadž je o 10,7 %

vyšší, než je požadovaná minimální návratnost dotazníkového výzkumu

(Gavora, 2000). Z 54 u itelek, které vypl ovaly dotazník, se 20,4 % pohybuje ve

kovém rozmezí 31 - 40 let, ve v kovém rozmezí 41 - 50 let se pohybuje 44,4

% u itelek a 31,5 % je ve v ku nad 50 let. Dv  u itelky (3,7 %) informaci o

svém v ku neposkytly. Z tohoto vzorku má 20,4 % u itelek praxi v MŠ pod 11

let, stejné procento u itelek u í v MŠ mezi 11 až 20 lety, nejdelší praxi, která

iní 21 let a více, uvedlo 46,3 % u itelek. 13 % u itelek délku své praxe

v dotazníku neozna ilo.

Interview probíhalo ve všech prvních t ídách v sedmi náhodn  vybraných

státních základních školách anského regionu. Zú astnilo se ho 15 u itelek,

z nichž 7 (46,7 %) bylo ve v ku 41 - 50 let, 4 (26,7 %) byly ve v ku pod 41 let a

stejn  tak 4 (26,7 %) ve v ku nad 50 let. Z tohoto vzorku se ve škole pohybuje

8 u itelek (53,3 %) s praxí v rozmezí 10 - 20 let, 4 u itelky (26,7 %) mají praxi

delší než 20 let a 3 u itelky (20 %) u í na prvním stupni mén  než 10 let.
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5.4 Organizace výzkumného šet ení

Výzkumné šet ení probíhalo podle následujícího asového harmonogramu:

Listopad – prosinec 2009

 zadání a domluvení tématu diplomové práce

 promýšlení struktury výzkumu

 shromaž ování informací o základních školách v anském regionu

 navázání kontaktu se školami

Leden – únor 2010

 pozorování pr hu zápis  v základních školách v anském regionu

ezen – erven 2010

 p íprava nestrukturovaného interview

 realizace interview s u iteli prvních t íd v ZŠ anského regionu

Zá í – prosinec 2010

 shromaž ování informací o MŠ v anském regionu

 sestavování dotazníku pro u itele mate ských škol

 p edvýzkum dotazníku v pražské mate ské škole

Leden 2011

 osobní návšt va MŠ

 rozdání dotazník  všem státním mate ským školám anského regionu

Únor 2011

 sbírání dotazník

 vyhodnocení dotazník , zápis  a rozhovor
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5.5 Výsledky pr zkumu a interpretace dat

5.5.1 Výsledky pr zkumu v MŠ

Jak již bylo uvedeno výše, odpov di na první až t etí výzkumnou otázku byly

hledány za pomoci dotazníkového šet ení. Obsah dotazníku a jeho struktura

(dotazník je popsaný v kapitole 5.2.1 a uvedený v p íloze . 6) byla koncipována

tak, aby dotazník p inesl odpov di p edevším na tyto t i výzkumné otázky:

1. Jakému procentu p edškolák  byl v lo ském roce ud len odklad
školní docházky v anském regionu?

První výzkumné otázce jsou v dotazníku v novány otázky . 1 (Kolik máte ve

íd  p edškolák  v etn  d tí s OŠD?) a . 2 (Kolik máte ve t íd  d tí s OŠD?).

Velmi jednoduchou analýzou, tj. se tením všech p edškolák  v mate ských

školách v anském regionu (582 d tí) a se tením všech d tí s již realizovaným

OŠD (85 d tí) lze vypo ítat, že 14,6 % všech p edškolák  tvo í d ti s OŠD.

2. Jaká složka bývá u p edškolák  v anském regionu oslabena
nej ast ji?

V tomto p ípad  nám odpov  pomohou nalézt dotazníkové otázky . 5 (Jaká

oblast je v tšinou oslabena u d tí s OŠD?), . 6 (Co d lá p edškolák m obvykle

nejv tší problémy?) a áste  i . 14 (Porovnám-li sou asné d ti s d tmi ze

za átku mé praxe, mohu konstatovat, že…).

Pom r odpov dí na uzav enou otázku . 5, kde byly možné pouze t i varianty

odpov dí, se dá velmi snadno zobrazit pomocí grafu (graf 5.1).

Z grafu je patrné, že psychická a sociální oblast se objevovala v odpov dích

itelek MŠ s tém  stejnou etností a mnohem ast ji než oblast fyzická.

Z toho se dá usuzovat, že nejv tší nedostatky mají d ti s OŠD práv  v oblasti

psychické a sociální, ale ani fyzická oblast není zanedbatelným problémem.
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Graf 5.1: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 5

Polouzav ená otázka . 6 nabízela u itel m na výb r z celkem 24 variant

edp ipravených odpov dí a navíc jim dávala možnost uvést i variantu, která

nebyla mezi nabízenými. Vzhledem k tomu, že toho využila pouze jediná paní

itelka, se dá usuzovat, že nabídka odpov dí byla dostate  široká.

Odpov di zachycuje graf 5.2.

Graf 5.2: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 6
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Je z ejmé, že nejv tší problémy zp sobuje d tem soust ed nost (47 odpov dí),

správná výslovnost (46) a p ílišná hravost (26). V grafu je zobrazeno

12 nejvýznamn ji zastoupených kategorií, nezanedbatelnou ást odpov dí tvo í

kategorie jiné (71), která v sob  zahrnuje následující složky, z nichž ale žádná

nedosahuje etnosti alespo  11 odpov dí: zrakové vnímání (7), sluchové

vnímání (7), matematické p edstavy (8), prostorové vnímání (5), hrubá motorika

(1), astá nemocnost (7), práceschopnost (1), komunikace (10), sebev domí

(4), káze  (7), fantazie (3), pam  (5), adaptace (5) a jiné – sebest ednost (1).

Pro odpov  na druhou otázku se dá využít i dotazníková otázka . 14, která se

tohoto tématu také týká. V otázce se ptáme na porovnání sou asných d tí

s d tmi ze za átku praxe u itelek MŠ. Pon vadž byly odpov di r znorodé, bylo

žké je kategorizovat. Nakonec byly odpov di rozd leny do 31 kategorií,

z nichž zde zmíníme ty s nejvyšším po tem zastoupených odpov dí. 16 u itelek

se shodlo na tom, že d ti jsou živ jší a nesoust ed jší, což je v souladu i s

edchozí otázkou. 15 u itelek hodnotilo d ti jako mén  samostatné s velkými

problémy se sebeobsluhou, 14 u itelek upozornilo na problémy s kázní u

dnešních d tí, 12 u itelek zd raznilo, že se d ti výrazn  zhoršily v ovém

projevu, 10 u itelek se shodlo na tom, že jsou sou asné d ti více zam ené

sebest edn , tolik si nepomáhají a nespolupracují, za zmínku stojí i názor paní

itelky, která podotkla, zda k tomu nevede v tší individualizace d tí. Tyto

názory v tšinou poukazují na to, že se d ti zhoršily, naopak se objevily i

pozitivní názory na sou asné d ti. 9 u itelek uvedlo, že jsou d ti více technicky

zru né a 8 podotklo, že mají v tší všeobecný p ehled.

3. Jaké zkušenosti mají u itelé v MŠ v anském regionu s
realizovanými odklady školní docházky?

Díky pom rn  širokému zam ení této otázky, je i okruh otázek v novaný

v dotazníku širší než u p edcházejících otázek. S tímto tématem souvisí otázky

. 4 (Jaké zkušenosti máte s realizovanými OŠD?), . 8 (Dochází u d tí s OŠD

k pokroku v oblasti, kv li které byl OŠD ud len?), . 10 (Je již p ekonaná doba,

kdy rodi e cht li d tem pomocí OŠD „prodloužit d tství“?), . 11 (Jak se rodi e
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tšinou zachovají, pokud je jejich dít ti doporu en OŠD?), . 12 (Jaký je vztah

tšiny rodi  k OŠD?) a . 13 ( ídí se rodi e radami u itelek MŠ ohledn  OŠD

pro své dít ?).

Otev ená otázka . 4 nám poskytla mnoho variant odpov dí, které bylo jen

velmi obtížné kategorizovat, nebo  každý z u itel  na položenou otázku

reagoval jinak. Odpov di n kterých u itel  se daly za adit do více kategorií.

Dalo by se íci, že postupným zobecn ním m žeme odpov di na otázku za adit

do p ti základních kategorií. 38 u itel  má s realizovanými OŠD spíše dobré

zkušenosti, shodují se, že d ti b hem roku dozrají a jsou lépe p ipravené na

vstup do ZŠ. 20 u itel  se domnívá, že jde spíše o p ání rodi , tudíž jsou u

kterých d tí OŠD zbyte né a znamenají pro dít  spíše promarn ný rok, v MŠ

se nudí. V této kategorii se objevil i zajímavý názor, že d ti v odkladovém roce

do MŠ tém  nedochází. Pro rodi e je tato varianta velmi pohodlná a navíc

podle eských zákon  bezplatná. 8 u itel  uvedlo, že je to velmi individuální a

nedá se to takto ur it. 2 u itelky navrhly jako vhodn jší variantu docházení d tí

s OŠD do p ípravné t ídy na ZŠ a 8 respondent  na otázku neodpov lo.

V p ípad  následujících otázek bylo již kategorizování a d lání záv  o mnoho

snadn jší, nebo  se jedná o otázky uzav ené, resp. polouzav ené.

Osmá dotazníková otázka se zabývá názorem u itelek v MŠ na pokrok, který

ti mohou u init b hem roku, kdy mají odklad. Výsledky šet ení jsou op t

vyobrazeny ve form  výse ové grafu (graf 5.3).

Celkem 47 respondent , reprezentující drtivou v tšinu všech obdržených

odpov dí, uvedlo, že u d tí dochází v oslabené oblasti k pokroku. Pouze malou

ást (3) tvo í odpov di opa ného názoru, 4 respondenti na tuto otázku

neodpov li.
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Graf 5.3: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 8

Možného „prodloužení d tství“ se týká otázka, která má v dotazníku po adové

íslo deset. Respondenti dostali na výb r t i možné odpov di. To, jak u itelky

MŠ odpovídaly, zachycuje graf 5.4.

Graf 5.4: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 10

Z odpov dí respondent  je jasné, že v tšina u itelek (34) si myslí, že doba, kdy

se rodi e pomocí odkladu snažili svému dít ti „prodloužit d tství“ není ješt
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pry . Menší po et jich je opa ného názoru (13), 6 jich nedokázalo odpov t a

v jednom dotazníku z stala otázka nezodpov zena.

Co se tý e p ístupu rodi  ke svým d tem, které mají diagnostikovaný OŠD, je

možno nalézt pot ebné informace v odpov dích na dotazníkovou otázku . 11.

Z grafu 5.5 je možné vy íst, že dle názoru u itel , spoléhá v tšina rodi  d tí

s diagnostikovaným odkladem školní docházky v anském regionu v náprav

na mate skou školu (43 odpov dí). Patnáct respondentek uvedlo, že rodi e

v tomto p ípad  navšt vují s d tmi stimula ní programy a pouhých osm, že

sami rodi e rozvíjejí s d tmi oslabené složky. Žádná z u itelek neuvedla, že by

rodi e kv li odkladu svého dít te studovali literaturu týkající se tohoto tématu.

Ve dvou dotaznících z stala tato otázka nezodpov zena.

Ze stimula ních program  je nej ast ji navšt vována logopedie (8 odpov dí) a

grafomotorické kurzy (2).

Graf 5.5: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 11

Dvanáctá otázka v dotazníku vyjad uje názory u itel  na vztah rodi

k odklad m. Na výb r byly t i varianty odpov dí. Jejich po etní zastoupení,

spole  s pokládanou otázkou je zaneseno do grafu 5.6.
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Graf 5.6: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 12

tšina respondentek pr zkumu uvedla, že v tšina rodi  dá na názor

odborníka (40 odpov dí), 16 u itelek si myslí, že rodi e považují OŠD za to

nejlepší, co mohou svému dít ti dop át a pouze 4 jsou toho názoru, že rodi e

jsou tém  vždy proti OŠD. Jeden dotazník neobsahoval odpov  na tuto

otázku.

Poslední otázkou v dotazníku, která se p ímo dotýká výzkumné otázky . 3, je

otázka . 13 zam ená na respektování rad u itelek MŠ ze strany rodi .

Názory respondentek vyjad uje graf 5.7.

Graf 5.7: Zobrazení odpov dí na dotazníkovou otázku . 13
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Z uvedeného grafu vyplývá, že více než dev t u itelek MŠ z deseti v anském

regionu se domnívá, že se rodi e ídí jejich radami ohledn  OŠD pro své dít .

Mimo výše uvedených informací nezbytných k zodpov zení výzkumných otázek

týkajících se mate ských škol, byly zpracovány i další položky dotazníku

poskytující zajímavé informace.

Sedmá otázka, v níž u itelky MŠ m ly odpov t, zda zpracovávají pro d ti

s OŠD individuální vzd lávací program, poskytla následující poznatky.

41 u itelek uvedlo, že individuální vzd lávací program pro d ti s OŠD

nezpracovává. Tato odpov  byla p evážn  zd vodn na tím, že pokud byl

dít ti oprávn  ud len OŠD, pak nepot ebuje zvláštní vzd lávací program,

protože je úkoly pro p edškoláky pln  zam stnáno. Tento názor byl podpo en i

tím, že u itelky zmi ují, že vázne spolupráce mezi pedagogicko-psychologickou

poradnou a MŠ, tudíž p esn  nev dí, jakým sm rem dít  vést. P esto se

itelky MŠ snaží s d tmi s OŠD individuáln  pracovat a zam ují se na

nedostatky, které u dít te spat ují. N které u itelky se shodují na tom, že nelze

vytvá et individuální vzd lávací programy pro d ti s OŠD, protože ve t ídách

s 26 d tmi na to není dostatek asu. N které u itelky spat ují ešení pro d ti s

OŠD v p ípravných t ídách. 9 u itelek v dotazníku uvedlo, že individuální

vzd lávací program pro d ti s OŠD zpracovává, v tšinou to byly u itelky, které

ízniv  hodnotily spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou.

4 u itelky uvedly, že individuální vzd lávací program pro d ti s OŠD

zpracovávají áste , protože nemají p esné informace z pedagogicko-

psychologické poradny, a tak se zam ují na oblasti, v nichž si dít  s OŠD není

jisté.

Otázka devátá má poskytnout odpov  na zp sob, jakým pracovníci v MŠ

získávají informace o dít ti diagnostikovaném v pedagogicko-psychologické

poradn , kterému byl doporu en odklad školní docházky. Nejobvyklejším a

nej ast jším zp sobem získávání informací o dít ti s diagnostikovaným OŠD je

zprost edkovaná informace od rodi  (43 odpov dí), dále pak obecná zpráva
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z pedagogicko-psychologické poradny (18) a mén asto mají k dispozici i

zprávu podrobnou (13). Dv  respondentky uvedly, že informace o d tech

nezískávají.

Patnáctá otázka zjiš ovala, jaká je spolupráce mezi MŠ a ZŠ a zda tato

spolupráce u itelkám MŠ vyhovuje. 32 u itelek uvedlo, že spolupracuje se ZŠ a

tšinou jim tento stav vyhovuje. Spolupráce spo ívá ve vzájemných

návšt vách a konzultacích u itelek mate ských a základních škol. 21 u itelek

uvedlo, že s žádnou ZŠ nespolupracuje a v tšin  u itelek tento stav

nevyhovuje, protože nemají zp tnou vazbu. Objevily se zde však i názory, ve

kterých u itelkám vyhovuje, že s žádnou ZŠ nespolupracují, protože d ti

odchází z jedné mate ské školy do šesti r zných ZŠ. Jedna u itelka neuvedla,

zda MŠ spolupracuje se ZŠ.

Poslední otázka dotazníku zjiš ovala, zda u itelky považují za správné, že je

poslední rok dít te v MŠ bezplatný. Velká v tšina u itel  (kolem 70 %) na

otázku odpovídá záporn . U itelé se shodují na tom, že jde o obrovský výpadek

financí a zat žování obce. V dotaznících uvád jí, že p edškolák  je hodn  a

náklady na jejich p ípravu jsou vysoké. Jedna paní u itelka uvádí, že v celé

školce je ze 112 d tí 80 „neplati “. 16,7 % u itelek považuje za správné, že je

poslední rok dít te v MŠ bezplatný a 13 % uvádí, že to má svá pro i proti.

Shodují se na tom, že jde hlavn  o to, jak se k tomu postaví z izovatel, ale

zárove  všechny uvád jí, že pen z ve školství je málo a že pro rodi e to není

tak velká ástka, aby si ji nemohli dovolit.
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5.5.2 Výsledky pr zkumu b hem zápisu

Hlavním nástrojem p i získávání odpov di na tvrtou výzkumnou otázku bylo

pozorování popsané v kapitole 5.2.2. tvrtá výzkumná otázka zní:

4. Jakým zp sobem se u zápis  zjiš uje, zda je dít  zralé a p ipravené
pro nástup do ZŠ?

Jak jsme již d íve zmi ovali, jedno z prvních setkání dít te a rodiny se školou a

pedagogy probíhá v období zápis . Zápisy se konají na základních školách

v termínech od 15. ledna do 15. února, toto rozmezí je ur eno zákonem

. 561/2004. Podle n j je povinností zákonných zástupc  p ihlásit k zápisu dít ,

jež dovrší do za átku školního roku v daném roce v k šesti let. V organizaci

zápisu je školám dána pom rn  velká volnost, každá škola si volí formu, obsah

i rozsah, dle svých vlastních pot eb a zkušeností. Obsahem zápisu de facto

podává škola informace ve ejnosti o tom, co by dít  m lo znát a um t p ed

nástupem do ZŠ. Tyto informace pak mohou ovliv ovat p edškolní výchovu

v okolí školy. Zápis by m l sloužit p edevším k tomu, aby škola zaevidovala

budoucí „prv áky“. S ohledem na školní zralost a p ipravenost d tí by m l plnit

hlavn  funkci depistážní a pop . doporu it rodi m, aby se svým dít tem

navštívili pedagogicko-psychologickou poradnu a nebo jim poradit, co je t eba

s dít tem ješt  procvi ovat. Vzhledem k tomu, že si každá škola sama volí

obsah i formu zápisu, mohou se zápisy v jednotlivých školách zna  lišit.

Vzhledem k zam ení této práce, jejímž primárním cílem není zkoumání zápis

na ZŠ, popíšeme pr h zápis  pouze na ty ech základních školách

v anském regionu. Podíváme se i na to, v jakých ohledech jsou si zápisy

podobné a v em se naopak liší. Stru ný popis zápis  v jednotlivých školách je

uvedený v p íloze . 11.

Pokud provedeme zhodnocení pr hu zápis  (p íloha . 11), zam íme se

edevším na jejich rozdílné a spole né rysy. Úvodní ást všech zápis  se

zam ovala na adaptaci dít te, u itelky si s dít tem za aly povídat, ptaly se ho
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na jméno, bydlišt , zda se t ší do školy a nakonec byla položena otázka:

„P jdeš te  se mnou?“ U v tšiny zápis  byl kladen d raz na motivaci, která

la podpo it, aby se dít  u zápisu cítilo dob e. Dalo by se íci, že všechny

zápisy zjiš ovaly u dít te znalost barev, geometrických útvar , držení tužky a

lateralitu. Dále se zjiš ovalo, jak má dít  rozvinuté zrakové vnímání,

prostorovou orientaci a matematické p edstavy. U všech zápis  dít  kreslilo

postavu, u v tšiny íkalo báse , u poloviny se objevil Jirásk v test školní zralosti

(zmín ný v kapitole 1.4), test zru nosti, povídání o obrázku a zjiš ování

výslovnosti dít te. U jednoho zápisu se objevil test obratnosti a bylo zjiš ováno,

zda dít  zná již n jaká písmena. Zakon ení všech zápis  probíhalo tak, že si

dít  vybralo odm nu, kterou vyrobili starší žáci ZŠ. P i zápisech se sledovalo i

to, jak dít  rozumí instrukcím, jak je samostatné, trp livé, jaké je tempo jeho

práce, zda je cílev domé, komunikativní, schopné soust edit se a dokon it úkol.

i zápisy probíhaly v jedné t íd  ZŠ a jeden byl netradi ní, spojený s

doprovodem pohádkových postav po ty ech t ídách ZŠ. Délka zápis  se

pohybovala v rozmezí od patnácti do padesáti minut. U žádného zápisu se

neobjevily úkoly zjiš ující úrove  sluchového vnímání dít te.

Záv rem lze konstatovat, že zápisy na jednotlivých školách se liší pr hem,

ale zárove  všechny plní svou d ležitou depistážní funkci, tj. v asné

upozorn ní na oslabené složky školní zralosti a p ipravenosti u dít te a

doporu ení dalšího postupu.

5.5.3 Výsledky pr zkumu v ZŠ

Na poslední t i výzkumné otázky se pokusíme nalézt odpov di pomocí

nestrukturovaného interview, jehož pr h a obsah je popsaný v kapitole 5.2.3,

a které nám poskytne informace pot ebné k potvrzení i vyvrácení stanovené

hypotézy. Následující text bude strukturovaný podobn  jako text v ásti 5.5.1,

nebo  dotazníkové šet ení a výzkum za pomoci rozhovor  vykazují mnoho

spole ných rys .
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5. Jaký je rozdíl mezi pozorností, kterou u itelé základních škol v
anském regionu v nují d tem s odkladem a bez odkladu školní

docházky?

Tohoto tématu se p ímo dotýkají otázky . 11 (Vyžadují d ti s OŠD v tší

pozornost?), . 12 (Jak pracujete s d tmi s OŠD? P id lávají Vám práci?) . 13

(Vynikají/zaostávají v n kterých p edm tech nad ostatními?) nestrukturovaného

rozhovoru (p íloha . 7). Podobn  jako v kapitole 5.5.1, provedeme i nyní

analýzu odpov dí na jednotlivé otázky. Otázka . 11, spole  s výsledky

rozhovoru je uvedena v grafu 5.8.

Graf 5.8: Zobrazení odpov dí na rozhovorovou otázku . 11

itelky nej ast ji uvád ly, že d ti s OŠD nevyžadují v tší pozornost

(7 odpov dí), a nebo neum ly ur it, zda tomu tak je, i není (4). Ve dvou

ípadech jsme obdrželi odpov , že d ti s OŠD vyžadují v tší pozornost. Ve

dvou p ípadech se odpov  respondenta sto ila jinam, nebo nebyla dostate

jednozna ná.

Otázka . 12 byla po t ech rozhovorech z interview odstran na, pon vadž se

velmi rychle ukázalo, že je nadbyte ná. U itelé totiž asto nebyli schopni podat

esnou informaci o po tu d tí s OŠD v první t íd  a ani o tom, které d ti to

jsou. Z toho vyplývá, že s d tmi s OŠD pracují stejn  jako se zbytkem t ídy.

2

7

4
2

11. Vyžadují d ti s OŠD v tší pozornost?

Ano Ne Nedá se ur it Bez odpov di
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Z rozhovor  vyplynulo, že u itelé uplat ují individuální p ístup ke každému

žákovi, tudíž je pro n  informace o tom, kdo m l OŠD, nepodstatná.

Podobn  jako v p ípad  p edcházející otázky, byly odpov di na otázku . 13

tšinou negativní, tj. u itelé odpovídali, že OŠD nemá p ímou souvislost

s vynikáním i zaostáváním žák  v prvních t ídách. Odpov di u itel  se

shodovaly v tom, že úrove  v tšiny d tí se b hem prvních t í m síc  povinné

školní docházky tém  srovná.

6. Jaký je názor u itel  v prvních t ídách ZŠ na ud lování OŠD ?

Této otázce se v rozhovoru v nuje otázka jediná ( . 14 – Jak se Vy, jako u itel,

stavíte k OŠD?) a odpov  u itel  je jednozna ná (graf. 5.9) a nepot ebuje

dalších komentá .

Graf 5.9: Zobrazení odpov dí na rozhovorovou otázku . 14

Jedním dechem pak u itelé v tšinou dodávají, že podmínkou pro smysluplný

odklad je spolupráce rodi  s MŠ, kte í se dít ti b hem roku odkladu v nují a

pracují s ním. Pokud by však dít  m lo být b hem „odkladového“ roku pasivní

nebo by se u n j jednalo o vadu a ne o nezralost, neshledávají pro odklad

školní docházky d vod.

14

1

14. Jak se Vy, jako u itel, stavíte k OŠD?
Je-li oprávn ný, pak jsem ur it  pro Jsem spíše proti
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7. Jaká složka bývá podle u itel  prvních t íd u žák  v anském
regionu oslabena nej ast ji?

Dv  otázky z interview nám pomohou nalézt odpov  i na poslední výzkumnou

otázku. Jedná se o otázku . 9 (Víte, z jakých d vod  bývá d tem ud len

OŠD?) a . 10 (Která složka je u d tí v posledních p ti letech nej ast ji

oslabena?).

Odpov di na otázku . 9 m žeme rozd lit do t í hlavních oblastí, tedy oblasti

fyzické, psychické a sociální (znázorn né v grafu 5.10). V odpov dích u itel

prvních t íd byla oblast fyzická zastoupena 3x, oblast psychická byla uvedena

16x a oblast sociální 8x. U itelé uvád li, že v oblasti psychické se OŠD ud luje

hlavn  z d vod ových nedostatk  (6), nesoust ed nosti (5), nedostatk

v jemné motorice (2) a p ílišné hravosti (2), jedenkrát nebyla odpov  více

specifikována. U sociální oblasti se u itelé domnívají, že OŠD je realizován u

tí, protože se jim rodi e nev nují (2), d ti mají problémy s adaptací v

kolektivu (2) a 4x z stala odpov  nespecifikována.

Graf 5.10: Zobrazení odpov dí na rozhovorovou otázku . 9

i odpov dích na otázku . 10 jmenovali u itelé 10 oslabených složek. Do

grafu 5.11 byly zaneseny 4 složky s nej etn jšími odpov mi. Jako nejvíce

oslabená složka, kterou jmenovalo 10 u itel , se ukázala komunikace, do níž

spadá jak špatná výslovnost, tak ové a komunika ní problémy. Další

3

16

8

9. Víte, z jakých d vod  bývá d tem ud len OŠD
nej ast ji?

Fyzická nezralost Psychická nezralost Sociální nezralost
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oslabenou složkou u žák  je soust ed nost (7), poté jemná motorika (6) a

sebeobsluha (2). Jedenkrát poci ují u itelé u žák  v posledních letech slabiny

v oblasti v domostí, pam ti, zrakového a sluchového vnímání, fyzické

nevysp losti a spolupráci.

Graf 5.11: Zobrazení odpov dí na rozhovorovou otázku . 10

Výše zmín né odpov di na otázky interview podávaly informace pot ebné

k zodpov zení výzkumných otázek týkajících se základních škol. Nyní uve me

alespo  n které další otázky, které p inášejí zajímavé informace.

Z odpov dí na otázky . 5 (Kolik máte d tí ve t íd ?) a . 6 (Kolik z nich má

OŠD?) m žeme odhadnout p ibližné množství d tí s OŠD v prvních t ídách

v anském regionu. Se teme-li všechny žáky v prvních t ídách navštívených

škol (231) a se teme-li, kolik z nich má OŠD (40) dojdeme k výsledku, že

17,3 % žák  v prvních t ídách nastoupilo do ZŠ s minimáln  ro ním odkladem

školní docházky. Vzhledem k tomu, že vzorek vybraných škol reprezentuje

tém  celou jednu polovinu z celkového množství ZŠ v anském regionu, je

možné se domnívat, že celkové procento žák  s OŠD se bude pohybovat okolo

námi vypo teného procenta.

10
7

6 2

10.  Která složka je u d tí v posledních p ti letech
nej ast ji oslabena?

Komunikace Soust ed nost Jemná motorika Sebeobsluha
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Na otázku . 7 (Nastoupilo do t ídy dít  mladší 6. let?) jsme obdrželi od u itel

kladnou odpov  pouze ve dvou p ípadech. Z celkového po tu 165 d tí

v prvních t ídách ZŠ, kde byla tato otázka položena, to iní 1,2 %. Toto

množství je v souladu s údaji uvedenými v kapitole 4.3.

Otázka . 8 (Jste schopna íci, zda dostávají odklady spíše kluci x holky x p l

na p l?) p inesla pom rn  o ekávané odpov di. 11 u itel  z 15 uvedlo, že

odklad dostávají spíše chlapci, což pln  koresponduje s daty uvedenými

v kapitole 4.2 potvrzující tento fakt.

Na otázku .  15 (Máte ve t íd  n koho, komu si  myslíte,  že by prosp l  OŠD?

Pro ?) 13 u itel  podalo p ekvapiv  pozitivní odpov , že by v jejich t íd

doporu ili odklad alespo  jednomu dít ti. Jen dva u itelé m li opa ný názor.

Na šestnáctou otázku (Myslíte si naopak, že n jaký žák m l nastoupit již p ed

rokem? Pro ?) odpov la v tšina u itel  negativn . To ve výsledku znamená,

že u itelé spíše preferují OŠD p ed p ed asným nástupem. To koresponduje

s jejich vesm s kladným vztahem k OŠD v otázce . 14.

Pojem problémový žák v otázce . 17 (Máte ve t íd  n jaké problémové žáky?

Kolik? S jakými vadami?) pojal každý u itel odlišn , ale v tšina uvád la d ti

s logopedickými vadami. Další koho u itelé dle svých názor  a zkušeností

jmenují, jsou d ti, které projevují náznaky specifických poruch u ení, které však

není možno v první t íd  p esn  diagnostikovat.

itelé uvádí p i odpov dích na poslední otázku (S ím máte ve t íd  problémy

a naopak, co se Vám da í, na co jste hrdá?), že nejv tší problémy spat ují ve

spolupráci s rodi i, velké problémy mají i s kázní žák  a s jejich soust ed ností.

Velice kladn  naopak hodnotí spolupráci mezi d tmi ve t íd  a n kte í jsou

naopak hrdí na úzkou spolupráci své školy s rodi i.
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5.6 Diskuse a shrnutí

Výše popsané výsledky výzkumu nám poskytly dostate né informace, a je proto

nyní možné formulovat následující odpov di na výzkumné otázky a také potvrdit

i vyvrátit hypotézu. Odpov di jsou dopln ny rozši ujícím a up es ujícím

komentá em.

1. Jakému procentu p edškolák  byl v lo ském roce ud len odklad
školní docházky v anském regionu?

V lo ském roce byl v anském regionu ud len odklad školní docházky
85 d tem, tj. 14,6 % z celkového po tu p edškolák  (582).

Hodnota vypo tená na základ  dotazníkového šet ení (14,6 %) je nižší, než je

celorepublikový pr r pro školní rok 2009/2010 (22,7 %) uvedený v kapitole

4.4. Vzhledem k mírn  odlišnému zp sobu výpo tu obou hodnot, není možné

rozdíl mezi anským regionem a celou R ur it naprosto p esn . P esto je

velice pravd podobné, že za použití stejného vzorce výpo tu by anský region

dosahoval nižších hodnot ud lovaných OŠD, než je celorepublikový pr r.

2. Jaká složka bývá u p edškolák  v anském regionu oslabena
nej ast ji?

edškoláci v anském regionu vykazují nezralost nej ast ji v oblasti
psychické a sociální. Z výše uvedených odpov dí celkem jednozna
vyplývá, že v oblasti psychické mají nej ast ji problémy soust edit se,

asto mají problémy s  í, p esn ji p ímo se správnou výslovností, se
slovní zásobou a také s komunikací. Z oblasti sociální hodnotí u itelky

ti jako mén  samostatné s problémy v sebeobsluze.

V nezanedbatelném množství odpov dí se objevil zajímavý názor, že

v sou asnosti jsou d ti zam eny více sebest edn  a tolik si vzájemn

nepomáhají. Otázkou z stává, zda k tomu v sou asnosti nevede d raz na v tší

individualizaci d tí. Tato otázka by mohla být sou ástí dalšího výzkumu a mohla

by být základem pro formulování hypotézy.
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3. Jaké zkušenosti mají u itelé v MŠ v anském regionu s
realizovanými odklady školní docházky?

tšina u itel  se domnívá, že odklad školní docházky je pro dít  spíše
ínosem a že dít  za rok odkladu v oslabené složce dozraje. U itelé se

shodují i na tom, že v tšina rodi  p enechává iniciativu ve stimulování
oslabených složek na u itelích MŠ. Podle tém  všech u itel  dají rodi e

i zvažování OŠD na názor odborníka a ídí se i radami u itel  MŠ.
Zárove  nezanedbatelné množství u itel  uvádí, že u n kterých d tí
dochází na p ání rodi  ke zbyte ným OŠD, což koresponduje s tím, že
více jak polovina u itel  si myslí, že doba, kdy se rodi e snažili prodloužit
pomocí OŠD d tem d tství není ješt  pry .

Zajímavým dodatkem k této odpov di je, že více než t etina u itel  uvedla, že u

kterých d tí je OŠD ze strany rodi  zneužíván. Uvád jí, že rodi e využívají

dalšího bezplatného a „bezstarostného“ roku, kdy je o jejich dít  postaráno.

Z odpov dí je také patrné, že u itelé ve velké v tšin  p ípad  nesouhlasí

s bezplatným posledním rokem (v p ípad  OŠD dokonce se dv ma roky)

docházky do MŠ a to jednak z výše zmín ných d vod  a jednak z d vodu

nižšího p ísunu financí do mate ské školy.

Teorie (kapitola 3.6) uvádí, že zavedení posledního bezplatného roku v MŠ

isp lo k nár stu po tu žádostí o odklad školní docházky, pon vadž dít

s OŠD m že navšt vovat MŠ bez poplatku dva roky.  To je v souladu s námi

zjišt nými názory u itel  MŠ na zneužívání OŠD.

4. Jakým zp sobem se u zápis  zjiš uje, zda je dít  zralé a p ipravené
pro nástup do ZŠ?

itelé u zápis  zjiš ují hlavn  úrove  zrakového vnímání, znalosti barev,
prostorové orientace, matematických p edstav a znalosti geometrických
útvar . Dále se zam ují na zp sob držení tužky a lateralitu. V neposlední
ad  si všímají, zda dít  rozumí instrukcím, zda je samostatné, trp livé,

cílev domé, komunikativní, schopné soust edit se a dokon it úkol.
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Stru ný popis navštívených zápis  je uveden v p íloze . 11 a detailní shrnutí a

porovnání v kapitole 5.5.2.

5. Jaký je rozdíl mezi pozorností, kterou u itelé základních škol v
anském regionu v nují d tem s odkladem a bez odkladu školní

docházky?

ístup u itel  k žák m je individuální, nezávisle na tom, zda jim byl i
nebyl ud len odklad školní docházky.

U u itel  p evládal názor, že pokud dít  dostalo OŠD oprávn  a b hem roku

bylo správn  stimulováno v oslabených složkách, nastoupilo do základní školy

na podobné úrovni jako jeho spolužáci. U itelé nepoci ují rozdíl mezi d tmi

s OŠD a bez n j, k d tem p istupují individuáln  na základ  jejich schopností a

pot eb.

Naše zjišt ní je v naprosté shod  s teoretickými poznatky z kapitoly 3.6, kde je

uvedeno, že není možné, aby všechny d ti byly v ur itou chvíli na stejné úrovni.

Dále pak, že u itelé respektují individuální zvláštnosti každého žáka a nabízejí

mu dostatek podn  pro sv j rozvoj nehled  na to, zda p ichází do školy po

OŠD i ne. (Skálová, 2010)

6. Jaký je názor u itel  v prvních t ídách ZŠ na ud lování OŠD ?

itelé jednozna  podporují oprávn né ud lování odkladu školní
docházky, pokud se jedná o nezralé i nep ipravené dít , které je b hem
odkladového roku v oslabených složkách stimulováno.

Toto zjišt ní je v souladu s informacemi obsaženými v kapitole 3.3 a zárove  i

s názory a zkušenostmi u itelek MŠ.
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7. Jaká složka bývá podle u itel  prvních t íd u žák  v anském
regionu oslabena nej ast ji?

itelé se shodují, že nej ast ji oslabenou složkou u žák  prvních t íd je
složka komunika ní, problémy zp sobují p edevším špatná výslovnost a
malá slovní zásoba. Dále u itelé poci ují slabiny v soust ed nosti
žák ,  jemné motorice a ze sociální oblasti v sebeobsluze.

Z výše uvedeného vyplývá, že z pohledu oslabených složek jsou názory u itel

základních škol v souladu s názory u itel  MŠ. Záv rem je možné konstatovat,

že podle názor  u itel  ZŠ a MŠ mají sou asné d ti nejv tší problémy

s komunikací a soust ed ností. Další výzkum by se mohl zabývat p inami

tohoto stavu.

Na základ  výzkumné otázky . 5, odpov dí s ní spojených a výše uvedených

komentá , je možné bez dalšího zd vodn ní jednozna potvrdit
stanovenou hypotézu:

itelé prvních t íd nev nují d tem s OŠD více pozornosti než d tem
bez OŠD.
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Záv r

Práce se v novala mapování situace týkající se odklad  školní docházky

v anském regionu. Jako hlavní zdroj informací byl použit výzkumný soubor

tvo ený u iteli ZŠ a MŠ v anském regionu.

Po nezbytném teoretickém úvodu do problematiky (kapitola 1 až 4), který

obsahuje teoretický základ pot ebný pro sestavení pedagogického výzkumu

(kapitola 5), byly nadefinovány výzkumné otázky a hypotéza popisující

výzkumný problém. Metodou dotazování (dotazník, interview) a pozorování

jsme nalezli na tyto otázky odpov di a zhodnotili jsme i platnost hypotézy.

ležité záv ry jsou uvedeny v kapitole 5.6 a zde nyní zmi me nejvýznamn jší

z nich:

Ukázalo se, že dle názoru u itel , mají p edškoláci a taktéž i žáci prvních t íd

základní školy nejv tší problémy v oblasti psychické s komunikací a

soust ed ností a v oblasti sociální se sebeobsluhou. V tšina u itel  ZŠ i MŠ

odklady podporuje a shoduje se na tom, že odklad školní docházky je pro dít

ínosem pouze za p edpokladu, že je dít  b hem roku odkladu stimulováno v

oslabených složkách. Dále bylo zjišt no, že množství ud lených OŠD je

v anském regionu nižší, než je celostátní pr r. Z ejm  nejd ležit jším

zjišt ním a zárove  východiskem pro potvrzení stanovené hypotézy (kapitola

5.6) bylo, že u itelé v prvních t ídách ZŠ nepoci ují rozdíl mezi d tmi s OŠD a

bez n j a ke všem žák m p istupují individuáln  na základ  jejich schopností a

pot eb.

hem výzkumu jsme se setkali se zajímavými názory, které by mohly být

inspirací i základem pro další výzkum. Jedním z nich by mohl být zvýšený

raz na individualizaci d tí, který by mohl vést až k sebest ednosti, na kterou

kte í u itelé b hem výzkumu upozor ovali (kapitola 5.6). Druhým tématem by

mohlo být i možné zneužívání odkladu školní docházky díky bezplatnému

poslednímu roku v MŠ rodi i, jejichž dít ti byl OŠD ud len (kapitola 5.6). T etím
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zajímavým tématem by mohlo být zkoumání p in zp sobujících oslabení

v oblasti komunikace a soust ed nosti, které u itelé ZŠ i MŠ poci ují u d tí

v sou asnosti jako nejvíce problémové.

Záv rem práce je možné konstatovat, že na základ  zjišt ných skute ností

jsme zodpov li všechny výzkumné otázky definované na základ  primárních

cíl  uvedených v úvodu této práce a také rozhodli o platnosti hypotézy.

anský region byl zmapován s ohledem na realizované odklady školní

docházky a s p ihlédnutím k názor m a zkušenostem u itel  mate ských a

základních škol. Tím byl spln n i obecný cíl této práce definovaný v úvodní

kapitole.
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Abstrakt

Diplomová práce „Odklad školní docházky v anském regionu“ se zabývá

mapováním anského regionu s ohledem na realizované odklady školní

docházky (OŠD) s p ihlédnutím k názor m a zkušenostem u itel  MŠ a ZŠ.

Práce je rozd lena na dva tematické celky. Teoretická ást obsahuje informace

o problematice odklad  školní docházky nezbytné pro úsp šnou realizaci

pedagogického výzkumu. Praktická ást je zam ena na zodpov zení

definovaných výzkumných otázek a potvrzení i vyvrácení platnosti hypotézy.

Výzkum je založen na kvantitativní metod  dotazování (pomocí dotazník  a

interview) a na kvalitativní metod  pozorování. Výzkumné šet ení probíhalo ve

24 mate ských školách a v 7 školách základních na vzorku 54 u itelek MŠ a

15  u itelek ZŠ anského regionu. Bylo zjišt no, že procento odklad  školní

docházky v anském regionu je nižší než celorepublikový pr r. Dále pak,

že u itelé mate ských i základních škol se shodují na tom, že v sou asné dob

mají d ti nej ast ji problémy s komunikací a soust ed ností. Mezi další d ležitá

zjišt ní pat í, že u itelé nepoci ují rozdíl mezi d tmi s OŠD a bez n j, k d tem

istupují individuáln  na základ  jejich schopností a pot eb. Záv r práce

obsahuje celkové shrnutí a doporu uje sm r dalšího možného výzkumu.
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Abstract

Diploma thesis “Delayed School Attendance in the Region of any” deals with

survey of the region of any with respect to opinions and experience of

kindergarten and primary school teachers. The work is divided into two parts.

The theoretical part contains information on delay school attendance issues

necessary for successful realisation of a pedagogical research. The practical

part is focused on answering of defined survey questions and on verification or

falsification of the hypothesis. The research is based on the quantity method of

questioning (by means of questionnaire and interview) and qualitative method of

observation. The survey took place at 24 kindergartens and 7 primary schools

taking into account 54 kindergarten teachers and 15 primary school teachers in

the region of any. It was found out, that the number of delayed school

attendance in the region of any is lower than the average value in the entire

Czech Republic. Further, kindergarten and primary school teachers agree, that

children often have problems with communication and concentration. Other

important findings are that teachers don’t feel any difference between children

with and without delayed school attendance; they have individual approach to

children on the basis of their abilities and needs. The end of the work contains

summary and proposes further research directions.
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íloha . 1 - Zahájení školní docházky podle výsledku zápisu

Celkem 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
R 112091 111784 113353 115652

Žádost o odklad 16552 16587 16902 16849
Procenta 14,77 14,84 14,91 14,57
St edo eský kraj 12831 13074 13789 14321
Žádost o odklad 1761 1812 1996 2003
Procenta 13,72 13,86 14,48 13,99

 Tabulka 1.1: Po et zapsaných žák , žádostí o odklad a procentuální výpo et jak
v celé R, tak i ve St edo eském kraji

Dívky 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
R 51 379  51 284  52 278  53 146

Žádost o odklad 5 693 5 738 5 747 5 599
Procenta 11,08 11,19 10,99 10,54
St edo eský kraj 5 930 5 910 6 273 6 542
Žádost o odklad 584 617 666 649
Procenta 9,85 10,44 10,62 9,92

Tabulka 1.2: Po et zapsaných dívek, žádostí o odklad a procentuální výpo et jak
v celé R, tak i ve St edo eském kraji

Chlapci 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
R 60712 60500 61075 62506

Žádost o odklad 10859 10849 11155 11250
Procenta 17,89 17,93 18,26 18,00
St edo eský kraj 6901 7164 7516 7779
Žádost o odklad 1177 1195 1330 1354
Procenta 17,06 16,68 17,70 17,41

Tabulka 1.3: Po et zapsaných chlapc , žádostí o odklad a procentuální výpo et jak
v celé R, tak i ve St edo eském kraji
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íloha . 2 - V kové složení d tí nastupujících do první t ídy

Tabulka 2.1: íselné údaje o v kovém zastoupení žák  prvních t íd v celé R

Tabulka 2.2: Procentuální údaje o v kovém zastoupení žák  prvních t íd v celé R

Tabulka 2.3: íselné údaje o v kovém zastoupení žák  prvních t íd ve St edo eském
kraji

Tabulka 2.4: Procentuální údaje o v kovém zastoupení žák  prvních t íd ve
St edo eském kraji

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R 93 929 90 263 89 107 89 617 91 712 91 436 92 595 93 789
5 let a mladší 821 786 937 807 1 277 1 046 1 216 1 060
6 let 69 775 68 136 66 616 67 348 68 700 69 235 70 227 71 361
7 let a starší 23 333 21 341 21 554 21 462 21 735 21 155 21 152 21 368
z toho 8 a st. - - - 350 380 303 308 349
z toho 9 a st. - - - - 47 33 27 10
z toho 10 a st. - - - - 115 46 25 13

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R
5 let a mladší 0,87 0,87 1,05 0,90 1,39 1,14 1,31 1,13
6 let 74,28 75,49 74,76 75,15 74,91 75,72 75,84 76,09
7 let a starší 24,84 23,64 24,19 23,95 23,70 23,14 22,84 22,78
z toho 8 a st. - - - 0,39 0,41 0,33 0,33 0,37
z toho 9 a st. - - - - 0,05 0,04 0,03 0,01
z toho 10 a st. - - - - 0,13 0,05 0,03 0,01

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj 10 435 10 180 10 267 10 301 10 722 10 985 11 449 11 797
5 let a mladší 168 92 92 136 109 119 97 124
6 let 7 889 7 835 7 851 7 896 8 202 8 651 8 960 9 130
7 let a starší 2 378 2 253 2 324 2269 2 411 2215 2 392 2543
z toho 8 a st. - - - 41 49 32 22 32
z toho 9 a st. - - - - 5 4 1 2
z toho 10 a st. - - - - 25 – 6 –

2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj
5 let a mladší 1,61 0,90 0,90 1,32 1,02 1,08 0,85 1,05
6 let 75,60 76,96 76,47 76,65 76,50 78,75 78,26 77,39
7 let a starší 22,79 22,13 22,64 22,03 22,49 20,16 20,89 21,56
z toho 8 a st. - - - 0,40 0,46 0,29 0,19 0,27
z toho 9 a st. - - - - 0,05 0,04 0,01 0,02
z toho 10 a st. - - - - 0,23 0,00 0,05 0,00
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Tabulka 2.5: íselné údaje vyjad ující v kové zastoupení všech dívek v prvních t ídách
v celé R

Tabulka 2.6: Údaje vyjad ující v kové zastoupení všech dívek v prvních t ídách celé
R v procentech

Tabulka 2.7: íselné údaje vyjad ující v kové zastoupení všech dívek v prvních t ídách
ve St edo eském kraji

Tabulka 2.8: Údaje vyjad ující v kové zastoupení všech dívek v prvních t ídách
St edo eského kraje v procentech

Dívky 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R 45 543 43 972 43 648 43 754 44 206 44 180 45 146 45 628
5 let a mladší 478 502 577 495 708 613 713 652
6 let 36 298 35 486 34 959 35 361 35 644 36 053 36 869 37 486
7 let a starší 8 767 7 984 8 112 7 898 7 854 7 514 7 564 7 490
z toho 8 a st. - - - 138 134 119 117 132
z toho 9 a st. - - - - 16 9 10 5
z toho 10 a st. - - - - 41 19 13 2

Dívky 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R
5 let a mladší 1,05 1,14 1,32 1,13 1,60 1,39 1,58 1,43
6 let 79,70 80,70 80,09 80,82 80,63 81,60 81,67 82,16
7 let a starší 19,25 18,16 18,59 18,05 17,77 17,01 16,75 16,42
z toho 8 a st. - - - 0,32 0,30 0,27 0,26 0,29
z toho 9 a st. - - - - 0,04 0,02 0,02 0,01
z toho 10 a st. - - - - 0,09 0,04 0,03 0,00

Dívky 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj 5 024 4 932 5 041 5 075 5 192 5 263 5 556 5 726
5 let a mladší 101 65 58 74 72 74 60 84
6 let 4 019 4 066 4 112 4 181 4 259 4 434 4 669 4 784
7 let a starší 904 801 871 820 861 755 824 858
z toho 8 a st. - - - 14 14 11 7 7
z toho 9 a st. - - - - 1 1 – 2
z toho 10 a st. - - - - 14 – 3 –

Dívky 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj
5 let a mladší 2,01 1,32 1,15 1,46 1,39 1,41 1,08 1,47
6 let 80,00 82,44 81,57 82,38 82,03 84,25 84,04 83,55
7 let a starší 17,99 16,24 17,28 16,16 16,58 14,35 14,83 14,98
z toho 8 a st. - - - 0,28 0,27 0,21 0,13 0,12
z toho 9 a st. - - - - 0,02 0,02 0,00 0,03
z toho 10 a st. - - - - 0,27 0,00 0,05 0,00
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Tabulka 2.9: íselné údaje vyjad ující v kové zastoupení všech chlapc  v prvních
ídách v celé R

Tabulka 2.10: Údaje vyjad ující v kové zastoupení všech chlapc  v prvních t ídách
celé R v procentech

Tabulka 2.11: íselné údaje vyjad ující v kové zastoupení všech chlapc  prvních t íd
ve St edo eském kraji

Tabulka 2.12: Údaje vyjad ující v kové zastoupení všech chlapc  prvních t íd
St edo eského kraje v procentech

Chlapci 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R 48 386 46 291 45 459 45 863 47 506 47 256 47 449 48 161
5 let a mladší 343 284 360 312 569 433 503 408
6 let 33 477 32 650 31 657 31 987 33 056 33 182 33 358 33 875
7 let a starší 14 566 13 357 13 442 13 564 13 881 13 641 13 588 13 878
z toho 8 a st. - - - 212 246 184 191 217
z toho 9 a st. - - - - 31 24 17 5
z toho 10 a st. - - - - 74 27 12 11

Chlapci 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R
5 let a mladší 0,71 0,61 0,79 0,68 1,20 0,92 1,06 0,85
6 let 69,19 70,53 69,64 69,74 69,58 70,22 70,30 70,34
7 let a starší 30,10 28,85 29,57 29,58 29,22 28,87 28,64 28,82
z toho 8 a st. - - - 0,46 0,52 0,39 0,40 0,45
z toho 9 a st. - - - - 0,07 0,05 0,04 0,01
z toho 10 a st. - - - - 0,16 0,06 0,03 0,02

Chlapci 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj 5 411 5 248 5 226 5 226 5 530 5 722 5 893 6 071
5 let a mladší 67 27 34 62 37 45 37 40
6 let 3 870 3 769 3 739 3 715 3 943 4 217 4 291 4 346
7 let a starší 1 474 1 452 1 453 1 449 1 550 1 460 1 568 1 685
z toho 8 a st. - - - 27 35 21 15 25
z toho 9 a st. - - - - 4 3 1 –
z toho 10 a st. - - - - 11 – 3 –

Chlapci 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
St edo eský kraj
5 let a mladší 1,24 0,51 0,65 1,19 0,67 0,79 0,63 0,66
6 let 71,52 71,82 71,55 71,09 71,30 73,70 72,82 71,59
7 let a starší 27,24 27,67 27,80 27,73 28,03 25,52 26,61 27,75
z toho 8 a st. - - - 0,52 0,63 0,37 0,25 0,41
z toho 9 a st. - - - - 0,07 0,05 0,02 0,00
z toho 10 a st. - - - - 0,20 0,00 0,05 0,00
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Tabulka 3.1: Po et sedmiletých d tí v populaci R, po et sedmiletých a starších
v prvních t ídách R v íselných hodnotách a procentech

Celá R 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

7 letí v
populaci

95393 89981 89988 89771 88611 90074 92289 94143

7 let a st. v 1.
ro níku

23 333 21 341 21 554 21 462 21 735 21 155 21 152 21 368

Procentuáln 24,46 23,72 23,95 23,91 24,53 23,49 22,92 22,70
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2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Celá R 669 629 644 600
z toho dívky 270 255 269 230
z toho chlapci 399 374 375 370
St edo eský kraj 89 87 76 64
z toho dívky 37 34 28 24
z toho chlapci 52 53 48 40

Tabulka 4.1: Po ty ud lených dodate ných odklad  v R a St edo eském kraji celkov
a s rozlišením chlapc  a dívek

Celá R 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Po et žák  v 1. t ídách 91 712 91 436 92 595 93 789

Ud lené dodate né odklady 669 629 644 600

Procentuáln 0,73 0,69 0,70 0,64

Tabulka 4.2: Po et žák  v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad
v R v íselných údajích i procentuálních hodnotách

St edo eský kraj 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Po et žák  v 1. t ídách 10 722 10 985 11 449 11 797

Ud lené dodate né odklady 89 87 76 64

Procentuáln 0,83 0,79 0,66 0,54

Tabulka 4.3: Po et žák  v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad  ve
St edo eském kraji v íselných údajích i procentuálních hodnotách
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R - chlapci 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Po et chlapc  v 1. t ídách 47 506 47 256 47 449 48 161
Ud lené dodate né odklady 399 374 375 370
Procentuáln 0,84 0,79 0,79 0,77

Tabulka 4.4: Po et chlapc  v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad
chlapc m v R v íselných údajích i procentuálních hodnotách

R - dívky 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Po et dívek v 1. t ídách 44 206 44 180 45 146 45 628
Ud lené dodate né odklady 270 255 269 230
Procentuáln 0,61 0,58 0,60 0,50

Tabulka 4.5: Po et dívek v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad
dívkám v R v íselných údajích i procentuálních hodnotách

St edo eský kraj - chlapci 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Po et chlapc  v 1. t ídách 5 530 5 722 5 893 6 071
Ud lené dodate né odklady 52 53 48 40
Procentuáln 0,94 0,93 0,81 0,66
Tabulka 4.6: Po et chlapc  v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad

chlapc m ve St edo eském kraji v íselných údajích i procentuálních hodnotách

St edo eský kraj - dívky 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Po et dívek v 1. t ídách 5 192 5 263 5 556 5 726
Ud lené dodate né odklady 37 34 28 24
Procentuáln 0,71 0,65 0,50 0,42

Tabulka 4.7: Po et dívek v prvních t ídách a po et ud lených dodate ných odklad
dívkám ve St edo eském kraji v íselných údajích i procentuálních hodnotách
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íloha . 5 - Žáci opakující první ro ník ZŠ

Tabulka 5.1: Po et žák  v prvních t ídách a po et i procentuální hodnota žák
opakujících první ro ník v R

Tabulka 5.2: Po et žák  v prvních t ídách a po et i procentuální hodnota žák
opakujících první ro ník ve St edo eském kraji

Celá R 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Opakování
1. ro níku

1 683 1 555 1 360 1 046 961 1001 1038 1015

Nov  p ijatí žáci
do 1. ro níku

93 929 90 263 89 107 89 617 91 712 91 436 92 595 93 789

Procentuáln 1,79 1,72 1,53 1,17 1,05 1,09 1,12 1,08

St edo eský kraj 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010

Opakování
1. ro níku

212 186 174 143 119 100 125 131

Nov  p ijatí žáci
do 1. ro níku

10 435 10 180 10 267 10 301 10 722 10 985 11 449 11 797

Procentuáln 2,03 1,83 1,69 1,39 1,11 0,91 1,09 1,11
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1. Název ZŠ:

2. Jméno u itelky, pop . kontakt:

3. V k:

4. Jak dlouho u íte na 1.st.?

5. Kolik máte d tí ve t íd ? Kolik holek x kluk ?

6. Kolik z nich má OŠD?

7. Nastoupilo do t ídy dít  mladší 6. let?

8. Jste schopna íci, zda dostávají odklady spíše kluci x holky x p l na p l?

9. Víte, z jakých d vod  bývá d tem ud len OŠD nej ast ji?

10. Která složka je u d tí v posledních p ti letech nej ast ji oslabena?

11. Vyžadují d ti s OŠD v tší pozornost?

12. Jak pracujete s d tmi s OŠD? P id lávají Vám práci?

13. Vynikají/zaostávají v n kterých p edm tech nad ostatními?

14. Jak se Vy, jako u itel, stavíte k OŠD?

15. Máte ve t íd  n koho, komu si myslíte, že by prosp l OŠD? Pro ?

16. Myslíte si naopak, že n jaký žák m l nastoupit již p ed rokem? Pro ?

17. Máte ve t íd  n jaké problémové žáky? Kolik? S jakými vadami?

18. S ím máte ve t íd  problémy a naopak, co se Vám da í, na co jste hrdá?
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Babice, B ezí, erné Vod rady, estlice, Dob ejovice, Doubek, Herink, Hrusice,

Jevany, Kališt , Kamenice, Kloko ná, Konojedy, Kostelec nad ernými Lesy,

Kostelec u K ížk , Kozojedy, K enice, K ížkový Újezdec, Kunice, Lou ovice,

Mirošovice, Mnichovice, Modletice, Muka ov, Nu ice, Nupaky, Oleška,

Ond ejov, Oplany, P tihosty, Pet íkov, Popovi ky, Prusice, Rad jovice, any,

Senohraby, Sluštice, Stran ice, Struha ov, St íbrná Skalice, Sulice, Sv tice,

Svojetice, Štíhlice, Tehov, Tehovec, Velké Popovice, Vlkan ice, Všestary,

Výžerky, Vyžlovka, Zvánovice.
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íloha . 9 - Mapa navštívených MŠ a ZŠ v anském
regionu

Obrázek 9.1: Mapa anského regionu s vyzna enými MŠ a ZŠ (Google, 2011)
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III. MŠ any

Bezru ova 88
251 01, any
Po et dotazník : 7 / 10
Po et obyvatel obce: 13 450

MŠ ty lístek

Domažlická 1656
251 01, any
Po et dotazník : 4 / 4
Po et obyvatel obce: 13 450

MŠ Srdí ko

Eduarda Beneše 204
251 01, any
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 13 450

MŠ Hrusice

Hrusice 32
251 66, Senohraby
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 598
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MŠ Kamenice

Olešovice, Ringhofferova 437
251 68, Šti ín
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 3 841

MŠ Korálek Dob ejovice

Polní 230
251 01, Dob ejovice
Po et dotazník : 1 / 1
Po et obyvatel obce: 880

MŠ Kostelec nad ernými lesy

K jatkám 982
281 63, Kostelec nad ernými lesy
Po et dotazník : 7 / 8
Po et obyvatel obce: 3 482

MŠ Kozojedy

Revolu ní 180
281 63, Kostelec nad ernými lesy
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 629
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MŠ Kunice

Kunice 51
251 63, Stran ice
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 1 027

MŠ Lou ovice

Lou ovice 163
281 62, Muka ov
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 802

MŠ Mirošovice

Školní 211
251 66, Senohraby
Po et dotazník : 1 / 1
Po et obyvatel obce: 1 060

MŠ Mnichovice

Tyršova 600
251 64, Mnichovice
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 3 065
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MŠ Modletice

Modletice 19
251 01, any
Po et dotazník : 3 / 3
Po et obyvatel obce: 582

MŠ Muka ov

U Zelené cesty 200
251 62, Muka ov
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 1 922

MŠ Ku átka Nu ice

Nu ice 101
281 63, Kostelec nad ernými lesy
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 352

MŠ Oleška

Oleška 9
281 62, Oleška
Po et dotazník : 1 / 2
Po et obyvatel obce: 869
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MŠ Ond ejov

Pražská 59
251 65, Ond ejov
Po et dotazník : 1 / 1
Po et obyvatel obce: 1 258

MŠ Stran ice

Ke Školce 235
251 63, Stran ice
Po et dotazník : 2 / 3
Po et obyvatel obce: 1 912

MŠ Struha ov

Mnichovická 179
251 64, Struha ov
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 667

MŠ St íbrná Skalice

Sázavská 323
281 67, St íbrná Skalice
Po et dotazník : 1 / 1
Po et obyvatel obce: 1 123
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MŠ Sv tice

Ke Školce 107
251 01, any
Po et dotazník : 1 / 1
Po et obyvatel obce: 1 000

MŠ Svojetice

V Pr honu 153
251 62, Muka ov
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 654

MŠ Velké Popovice

Smetanova 393
251 69, Velké Popovice
Po et dotazník : 1 / 4
Po et obyvatel obce: 2 457

MŠ Všestary

K H išti 73
251 63, Stran ice
Po et dotazník : 2 / 2
Po et obyvatel obce: 650
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ZŠ Kamenice

Ringhofferova 57
251 68, Kamenice
Po et rozhovor : 3
Navštívený zápis: ano
Po et obyvatel obce: 3 841

ZŠ Velké Popovice

Komenského 5
251 69, Velké Popovice
Po et rozhovor : 2
Navštívený zápis: ano
Po et obyvatel obce: 2 457

ZŠ T. G. M. Mnichovice

Bezru ova 346
251 64, Mnichovice
Po et rozhovor : 1
Navštívený zápis: ano
Po et obyvatel obce: 3 065

ZŠ Kostelec u K ížk

Kostelec u K ížku 48
251 68, Kamenice
Po et rozhovor : 1
Navštívený zápis: ne
Po et obyvatel obce: 560



íloha . 10 - Informace o navštívených školách

ZŠ Ond ejov

Nám stí 9. Kv tna 68
251 65, Ond ejov
Po et rozhovor : 1
Navštívený zápis: ne
Po et obyvatel obce: 1 258

ZŠ any, Bezru ova

Bezru ova 94
251 01, any
Po et rozhovor : 5
Navštívený zápis: ano
Po et obyvatel obce: 13 450

ZŠ any, Masarykovo nám.

Olivova 1308
251 01, any
Po et rozhovor : 2
Navštívený zápis: ne
Po et obyvatel obce: 13 450
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ZŠ Mnichovice

Celý zápis dít te probíhal v jedné t íd  této ZŠ. Rodi e m li možnost se

již p edem objednat na ur itou hodinu, aby pak s dít tem nemuseli

dlouho ekat na chodb . Na každé dít  byl vy len n as p ibližn

15 minut.  Na chodb  se netvo ily fronty, pon vadž byly otev eny t i t ídy,

ve kterých zápis probíhal. Ve t íd  byly dv  u itelky, jedna se v novala

zákonnému zástupci dít te a druhá s dít tem pracovala. Po krátkém

rozhovoru s paní u itelkou se dít  posadilo do lavice, kde kreslilo

postavu, p itom m la u itelka možnost zjiš ovat, jaké zná barvy, jak drží

tužku a jak se dokáže na innost soust edit. Poté dít  dostalo pracovní

list, na kterém se objevily ásti Jiráskova testu školní zralosti (p ekreslení

te ek, napodobení písma - opis v ty „Ála je tady.“). Dále byl pracovní list

zam en na zjiš ování shodností a rozdílností obrázk , rozeznávání

geometrických útvar , pravolevou orientaci a obtahování áry

rozmotaného klubí ka. Když dít  dokon ilo tyto innosti, dostalo pam tní

list a odm nu.

ZŠ Kamenice
Pro zápis byly vy len ny t i t ídy, ale zápis dít te probíhal vždy v jedné z

chto t íd. T ída obsahovala p t stanoviš , které dít  postupn

navšt vovalo. Zápis byl motivován pohádkou O krtkovi, u každého

stanovišt  byla jedna nakreslená i plyšová postavi ka z této pohádky.

Ve t íd  byly ty i u itelky, jedna paní u itelka se v novala dít ti, druhá

hovo ila s rodi i a ostatní pozorovaly, jak dít  spolupracuje s paní

itelkou. Na za átku si dít  vybíralo zna ku, kterou bude mít v první

íd , povídalo si s u itelkou a poté šlo k prvnímu stanovišti.

U prvního stanovišt , kde byl Krte ek, ur ovalo geometrické útvary,

házelo hrací kostkou a íkalo, kolik hodilo, kolik hodila u itelka a
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hodnotilo, kdo z nich hodil víc a o kolik. Nakonec u tohoto stanovišt

kreslilo postavu.

Poté se p esunulo k druhému stanovišti, které bylo u tabule, na níž byla

Myška a r zn  barevné mašle. Dít íkalo a ukazovalo, jakou mašli by si

mohla Myška vzít a nakonec jí eklo básni ku.

Další stanovišt  bylo u druhé ásti tabule, na níž byla nakreslena Žabka

a rybní ek, ve kterém byly napsány íslice, a v kamenech kolem rybníka

byla napsána tiskací písmena. Dít  ukazovalo íslice a po ítalo do deseti

a nakonec se u itelka zeptala, zda už zná n jaká písmena a jestli je

najde na tabuli.

tvrté stanovišt  bylo z asových d vod  vynecháno, a d ti jím proto

neprocházely. P vodn  bylo zam eno na zru nost - d ti by u Zají ka

stav ly hrad z molitanových kostek dle p edlohy na obrázku.

Pátá a poslední zastávka probíhala u Ježe ka, kde si dít  už jen vybralo

odm nu, kterou mu vyrobili žáci z vyšších ro ník , a ješt  zde obdrželo

medaili s jedni kou za absolvování zápisu.

Zápis jednoho dít te trval p ibližn  p l hodiny.

ZŠ Velké Popovice
Již u vstupu do školy ekal Krte ek s Myškou, což byli p evle ení žáci

ZŠ, aby odvedli rodi e s dít tem ke t ídám, ve kterých probíhal zápis. Na

zápis byly vy len ny dv  t ídy, ale dít  se pohybovalo pouze v jedné z

nich. T ída byla rozd lena na p t stanoviš . Ve t íd  byly t i u itelky,

jedna se v novala zákonnému zástupci a další dv  pracovaly s dít tem.

Nejprve si s ním povídaly, poté se spole  p esunuli k tabuli, na níž byly

nakresleny obrázky, a u itelka se ptala nap ., jaký obrázek je vlevo

naho e.

Poté se p emístili ke stolu, na kterém byla položena kole ka, která m lo

dít  spo ítat. U itelka poté n která z nich zakrývala a dít  vždy m lo

ur it po et zbylých kole ek. Dále se zde zjiš ovalo, jaké geometrické

útvary dít  zná.
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etí stanovišt  bylo u lavice, na níž byly kousky rozst íhaného obrázku.

Úkolem dít te bylo obrázek složit a íci, co na n m je. Poté ukazovalo na

pracovním listu, jaký obrázek nepat í do ady a pro .

tvrté stanovišt  bylo u další lavice, na které byly položeny pastelky, dít

íkalo barvy pastelek a s tou, kterou má nejrad ji, kreslilo tatínka nebo

maminku i sourozence. Pak ješt  dokreslilo zuby pile, aby mohla ezat a

esunulo se k poslednímu stanovišti.

U pátého stanovišt íkalo básni ku a opakovalo po u itelce n která

slova, která se obtížn  vyslovují. Nakonec už si jen vybralo odm nu,

kterou byl jeden z výrobk  starších žák .

Celý zápis dopl ovala p íjemná tichá hudba. Dít  se ve t íd  pohybovalo

ibližn  p l hodiny.

ZŠ Bezru ova, any
Tento zápis probíhal ve ty ech t ídách, kterými dít  postupn

procházelo, a byl motivován pohádkami. Již p i vstupu do školy bylo

možné pozorovat velké množství pohádkových postav, které

edstavovali žáci vyšších ro ník .

V první t íd  dostalo dít  i rodi  své desky. Dít  navíc obdrželo ješt

cestovní pas, který mu umožnil navštívit osm království, a za spln né

úkoly si vždy do svého pasu mohlo samo dát razítko.

V první t íd  mohly být spole  až ty i d ti s rodi i. D ti kreslily

postavu a zákonní zástupci si mezitím povídali s u itelkami. Poté, co dít

dokreslilo postavu, si vybralo, jaká pohádková postava ho bude

doprovázet p i zápisu, a vydalo se spole  s rodi i za ní.

Ve t íd , kam ho pohádková postava zavedla, si dít  zahrálo na rybá e a

chytalo barevné ryby, které poté spo ítalo (celkem jich bylo 13) a

nakonec eklo, jakou barvu m ly. Od rybníku se dít  p esunulo do lesa,

kde hledalo a sbíralo geometrické útvary, které pak porovnávalo podle

velikosti.

Poté následovalo pohádkovou postavu do další t ídy, ve které m lo

prokázat svou odvahu prolezením pytle a vstoupením do dra í jeskyn .



íloha . 11 - Pr h zápis  na navštívených ZŠ

Svou zru nost dokázalo zavázáním tkani ky u boty a složením

rozst íhaného obrázku, u kterého m lo dít  na výb r, zda chce leh í

(7 dílk ) nebo t žší (11 dílk ) variantu. Dále pak v této t íd  mluvilo o

edloženém obrázku, povídalo, jaké zná pohádky, íkalo básni ku a

nakonec opakovalo po u itelce slova, jako nap . s l, sysel, epa.

S doprovodem pohádkové postavy se dít  dostalo i do tvrté t ídy, v níž

byla pozornost zam ena na grafomotoriku. Dít  m lo obkreslit r zné

tvary (hlemýž , vlnky, psací písmeno s), nakreslit tvary zrcadlov  (malé

tiskací písmeno d, vlajka), objevil se zde i Jirásk v test školní zralosti

(p ekreslení te ek, opis v ty „Eva je tu.“). Nakonec si dít  vybralo n jaký

výrobek starších žák  jako odm nu.

Délka zápisu dít te se pohybovala kolem 45 minut a na chodbách se

tvo ily fronty.


