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1. ÚVOD
Při vstupu do 1. ročníku základní školy se u dítěte posuzuje úroveň jeho schopností
z hlediska následného bezproblémového vzdělávání ve škole. Často se však při tomto procesu
věnuje velká pozornost odhalení některých nedostatků a nebere se v úvahu případná
rozvinutější schopnost, která může také ovlivnit školní výuku u dítěte. Z tohoto důvodu jsem
se rozhodla zaměřit svou diplomovou práci na předčasné čtenáře, neboť ti patří k dětem, u
nichž je dovednost čtení, která má být rozvíjena až ve školní výuce, již rozvinuta, a proto by
měla být tato skutečnost brána v úvahu a následně zohledněna během školní výuky.
Teoretická část této práce je nejprve věnována předškolnímu vzdělávání, neboť to
pokládá základy pro další vzdělávání dětí a během něj si děti osvojují základní schopnosti a
dovednosti, na které se poté ve školní výuce navazuje. Jsou zde vymezena také specifika
předškolního dítěte, na nichž je předškolní vzdělávání založeno. V kapitole o předškolní
přípravě dítěte na čtení je popsána problematika kolem předčasných čtenářů.
Další část se zaměřuje na období přechodu dítěte do školní docházky, kde se pozornost
soustřeďuje na důležité změny, které proběhnou ve způsobu života dítěte, jeho okolí i v
samotné dětské osobnosti. V této oblasti se také objevuje otázka školní připravenosti a zralosti
dítěte.
Následná část popisuje současné trendy v primárním vzdělávání a ve výuce čtení vůbec.
V praktické části je zachycen průzkum situace kolem předčasných čtenářů v několika
prvních třídách základních škol, kde byla zjišťována znalost písmen u dětí na začátku školní
docházky a případně rozvinutější dovednost čtení. Druhá část je zaměřena na podrobnější
sledování dalšího rozvoje vytipovaných předčasných čtenářů po dobu prvního pololetí
prvního ročníku základní školy.
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2. DÍTĚ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

Období předškolního věku charakterizuje věk dítěte mezi třetím a šestým rokem života.
Hranice tohoto období tvoří „ . . . n a začátku dokončení základního pohybového vývoje a
rozvoj sebeuvědomění, na konci první strukturální přeměna a vstup do školy. "(Trpišovská
1998, str.31) Vývojové změny však již nejsou tak nápadné a probíhají plynuleji, než tomu
bylo v předchozích etapách. Hlavní změny lze pozorovat v psychické stránce dítěte.

2.1 Tělesný vývoj
Co se týká tělesné stránky dítěte, stává se dítě zručnější a obratnější. Díky vydatnému
pohybu se postupně zmenšují zásoby tuku, které doposud vytvářely dojem zaoblenosti dětské
postavy. Tělesný tuk je tedy z větší části nahrazen zvětšující se svalovou hmotou, která má za
následek zvýšení celkové hmotnosti u dítěte, neboť svalová hmota je těžší než tuková tkáň.
V důsledku mohutného rozvoje svalstva má dítě větší sílu, a tudíž se zvyšují jeho výkony
v nej různějších pohybových aktivitách.
Dětské kosti se nadále osifikují. Jsou stále ještě měkké a pružné, a proto se i při pádech
vyskytují zlomeniny u dětí tohoto věku jen velmi ojediněle. Je však nutné uvědomit si
nedostatečnou pevnost dětské kostry a dětský organismus nepřetěžovat nad rámec možností,
protože by tato zátěž mohla vést k závažným poruchám.
Důležitou změnou v předškolním období je to, že do pohybů dítěte stále více zasahuje
mozková kůra, což má za následek přesnější a účelnější pohyby. Tato skutečnost umožňuje
vydatný rozvoj v oblasti jemné motoriky. Dítě postupně dokáže soustředit pozornost a
zkoordinovat jednotlivé pohyby i drobného svalstva pro zvládnutí složitějších
pohybů.Výrazně se tato schopnost projevuje v oblasti drobného svalstva prstů, neboť dítě se
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v tomto věku naučí stříhat, kreslit, skládat z papíru, modelovat, lepit a mnoho dalších činností,
které vyžadují dobrou práci jemné motoriky. S rozvojem motoriky a zpřesňováním pohybů
souvisí i důležitá schopnost sebeobsluhy, kterou si dítě během tohoto období osvojuje.
Postupně se naučí samo se oblékat, pečovat o osobní hygienu, apod. Je schopno zvládat i
jednodušší pracovní činnosti jako například zalévání květin, postírání stolu a další.
V předškolním období se tedy zvětšuje svalová síla dítěte a zpřesňují se jeho pohyby, což
umožňuje rozvoj v oblasti komplikovanější činností vyžadujících dokonalou

koordinaci.

2.2 Psychický vývoj
Oblast psychiky též zaznamenává velmi intenzivní rozvoj. Ještě však chvíli potrvá než
dosáhne úrovně dospělého člověka. U dětí v tomto věku se kvalitativně mění jak sluchové, tak
zrakové vnímání. Začínají se zaměřovat více na detaily. To se projevuje především v oblasti
zrakového vnímání, kde se dítě seznamuje s barvami předmětů a učí seje rozlišovat. Ve
sluchovém vnímání se lepší schopnost diferenciace uplatňuje v lepší výslovnosti a schopnosti
odlišit téměř totožné hlásky. Někdy předškolní děti reagují také na různou výšku tónů, a díky
tomu dokáží některé z nich i intonovat.
Jak již bylo zmíněno, v důsledku zlepšení sluchového vnímání, dochází v tomto období
k intenzivnímu rozvoji řeči. Toto období je dokonce nazýváno senzitivním obdobím pro řeč. (
Trpišovská, D., 1998) Cílem dítěte je během předškolního období „...zvládnout řeč po stránce
obsahové a formální tak, aby mu sloužila jako skutečný nástroj dorozumění, komunikace i
poznávání."(Trpišovská, D., 1998, str.34) Řeč také úzce souvisí s myšlením, které podporuje
tvořením pojmů, se kterými pak může myšlení dále pracovat.
Důležitou roli ve vývoji řeči hraje podle Trpišovské (1998) tzv. egocentrická řeč. Dítě
při ní hovoří samo se sebou, což mu umožňuje vhodně si zorganizovat svoje úkony. Při těchto
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hovorech nepotřebuje být posloucháno ostatními. Tento způsob komunikace slouží jen pro
potřebu dítěte. Postupně tento druh řeči mění svou podobu na řeč vnitřní.
Často se u takto malých dětí objevuje animismus, tedy jednání s neživými věcmi, jako by
živé byly. S postupem času a rozvojem myšlení se však ke konci předškolního období
uchylují k věcnosti a u neživých předmětů obživnutí zcela odmítají. Někdy můžeme ale
známky animismu pozorovat i u dospělých.(Trpišovská, D., 1998) Toto oživování neživého
světa kolem dítěte souvisí s živostí fantazie předškolního dítěte. V důsledku nedokonalých a
nedostatečných informací o okolním světě se dítě snaží si tuto představu samo dotvořit.
Prostředkem pro to může být právě komunikace s nějakou nadpřirozenou bytostí.
Co se týká paměti začíná se objevovat úmyslné zapamatování. Na začátku předškolního
období si dítě dobře pamatuje informace, které byly provázeny nějakými jeho pocity. Později
šije schopno zapamatovat i to, co na něj nijak citově nezapůsobilo. K zapamatování však
dochází převážně mechanickou formou, protože dítě ještě není schopno tolik proniknout do
podstaty věci a pochopit logické souvislosti. To, co si samo vlastní zkušeností ověřilo, dokáže
pochopit. Zpravidla jsou to ale pouze vnější vlastnosti předmětů, protože ty vnitřní jsou pro
dítě příliš abstraktní. Tato neschopnost pracovat s abstraktními pojmy souvisí s typem
myšlení u dětí předškolního věku, které je konkrétní. I to se tedy týká pouze vnímatelných
jevů. Je proto velmi důležité v tomto věku rozvíjet i paměť logickou předkládáním a
vysvětlováním jednotlivých souvislostí.
Podstatnou složkou paměti, která se kvalitativně proměňuje je také rozsah a trvalost
paměti. (Trpišovská, D., 1998) Tyto složky umožňují u dítěte systematické učení, neboť dítě
si toho dokáže více zapamatovat a tyto informace si uchovat po delší dobu, než tomu bylo
dříve.
Způsob myšlení dítěte se také oproti předchozím etapám liší. V předškolním období
dochází totiž u dítěte k výraznému zdokonalováním myšlenkových operací. Na počátku
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předškolního období (tedy někdy kolem třetího roku života) přestávají být děti díky mohutné
rozvoji řeči při učení omezeny pouze na hmat a činnosti. Poznání slov jim umožňuje dále
přemýšlet a plánovat. „V tomto období se tedy děti učí především mluvením a činností a
poměrně málo si toho osvojí posloucháním."(West, G. K., 2002, str.141). Je tedy zapotřebí
jim poskytnout dostatek příležitostí, aby mohli získat potřebné zkušenosti svou vlastní
činností. Navíc dítě v tomto věku vykazuje obrovský zájem a nadšení pro všechno, což
pozitivně působí na schopnost osvojovat si nové poznatky a dále o nich přemýšlet.
Myšlení u dětí předškolního věku je intuitivní. Znamená to, že spíše než na logiku děti
spoléhají na své vlastní vnímání. Následkem toho se jim nedaří naplno chápat souvislosti a
příčiny. Postupných rozvojem myšlení se kolem šestého roku objevuje schopnost logicky
uvažovat o věcech, které jsou bezprostředně pozorovatelné tedy konkrétní. Podle nich se toto
stádium nazývá období konkrétních operací. Ještě tedy není dítě schopno do svého uvažování
zahrnout abstraktní pojmy.
Velkým problémem však nadále při vnímání zůstává to, že dítě nedokáže odlišit, co je
podstatné a co méně. Proto se často zaměřuje na nepodstatné detaily a unikají mu souvislosti.
S tím souvisí i schopnost soustředit se vždy pouze najeden pohled na věc, což také ovlivňuje
pochopení kontextu. Dítě se však už ale dokáže soustředit na delší dobu, než tomu bylo
v předchozím období.
Náročné je pro tak malé děti také vnímání času a prostoru. Prostorové obrazy vnímají
předškolní děti plošně, protože ještě nevnímají hloubku. Časem sice porozumí některým
pojmům týkajících se prostoru, ale pochopit geometrické zákonitosti je pro ně ještě příliš
náročné a abstraktní. Ve vnímání časuje u předškolních dětí typické nereálné vnímání
časových úseků. Postupně sice už chápou pojmy dnes, včera a zítra, ale delší časové úseky
jsou pro ně zatím nesrozumitelné.
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Problematické je také časté přesvědčení dětí o jediném správném řešení, což komplikuje
pružnost myšlení při řešení nějakého problému. K zadaným úkolům však předškolní dítě
začíná přistupovat zodpovědněji a dá se na něj spolehnout.
Na základě nepružnosti myšlení pak děti vytvářejí někdy nesprávné jednostranné soudy o
lidech kolem sebe. Lidé jsou pro ně buď hloupí nebo chytří, dobří nebo špatní, atd. Postupně
si však s rozvojem abstraktního myšlení vytvoří realističtější představy o lidech, kteří je
obklopují.
Daleko větší rozvoj než je tělesná stránka dětské osobnosti zaznamenává

psychická

stránka . Kvalitativní změny zasahují do všech oblastí dětské psychiky.

2.3City
V oblasti citů dítě více dozrává a dokáže již odlišit různé druhy pocitů. V některých
situacích je již schopno ovládat své city rozumem. Jak uvádí Trpišovská (1998), u dětí tohoto
věku převládají kladné city a z jejich náhlých proměn lze vyvodit případné nadcházející
zdravotní nebo psychické potíže dítěte. Vyčleňují se také vyšší city, které zahrnují estetický
cit, mravní uvědomění a také intelektuální city.
Předškolní dítě stále více vyhledává společnost ostatních. Převážně jsou to však dospělé
osoby, protože jsou pro ně zdrojem poznání a bezpečí. Vztahy k vrstevníkům si dítě teprve
vytváří. Podle Allena (2002) děti v tomto věku začínají mít potřebu přátelství s ostatními
vrstevníky. Tato přátelství však často končí tak rychle, jak začala. Dobře spolu děti vycházejí
v nepříliš početném kolektivu. Nezřídka však dochází k hádkám a žárlivosti kvůli kamarádství
s někým jiným.
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City u předškolního dítěte se sice také zkvalitňují, avšak cestu k dalším členům
společnosti si dítě zatím teprve hledá. Mezi vrstevníky vznikají již nějaké vztahy, ale nemají
zatím příliš dlouhého trvání. Prozatím dítě stále vyhledává spíše společnost

dospělého.

2.4 Hra
Typickou činností dítěte v tomto období je hra. Hra poskytuje dítěti nejen zábavu, ale
též velmi podstatný zdroj poznatků a zkušeností pro jeho další život. Při hře se učí
nej různějším dovednostem, které bude v budoucnosti potřebovat. Díky ní se dítě postupně
připravuje na život ve světě dospělých a v realitě světa kolem něj.
Charakteristickým znakem hry předškolních dětí je její spontánnost a symboličnost.
Hrají si na něco nebo na někoho. Přínosem pro ně však není pouze výsledek, ale důležitější je
samotný proces hry. Dítě do hry přináší svoje zkušenosti a další činnost s nimi mu poskytuje
další intelektuální rozvoj.
U čtyřletých dětí se často objevuje tzv. paralelní hra ( West, G.K., 2002 ), což znamená,
že si děti nehrají spolu, ale vedle sebe. Vzhledem k tomu, že děti si při hře často i povídají,
vede taková hra ke kolektivnímu monologu, neboť dítě v tomto věku zatím příliš nevěnuje
pozornost promluvám ostatních.
Postupem času a s příchodem konkrétních operací v myšlení začíná být dítě méně
egocentrické a dokáže částečně chápat stanoviska ostatních dětí. Často se však s nimi při hře
hádá, protože v tomto období začínají mít pro děti velkou váhu pravidla a děti trvají na jejich
dodržování. Někdy jsou ale hádky způsobeny trváním na nesprávném pravidle nebo jeho
nepochopení.(West, G.K., 2002) U dětí v předškolním věku často dochází k prudké změně
nálady, což také může vznik hádky ovlivnit.
Hra plní v každodenním životě předškolního dítěte nezastupitelnou funkci. Jejím
prostřednictvím si dítě buduje schopnosti, které využije v budoucím životě.

Na základě předchozího textu lze vyvodit, že během předškolního období dochází u dítěte
k poměrně velkým změnám, které jsou nezbytné pro jeho další život a vzdělávání. Dochází u
něj nejen k částečné změně tělesných proporcí, tzv. první strukturální přeměně, ale také
k výrazné změně myšlení. Na konci předškolního období přechází dítě ke konkrétním
myšlenkovým operacím, což mu umožní více přemýšlet o vnímaných jevech. (Kolem 11. roku
života přechází konkrétní myšlení na myšlení abstraktní, které se týká už i abstraktních jevů.)
V budování vzájemných vztahů se svými vrstevníky je dítě teprve na počátku. Sice
vytváří přátelství, ta ale často velmi záhy zanikají v důsledku citové nestálosti dětí tohoto
věku. Díky všem těmto významným změnám v životě jedince je předškolní období jedním
z klíčových pro jeho budoucí existenci.
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3. PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 Historický vývoj pojetí osobnosti dítěte
Pojetí předškolního vzdělávání úzce souvisí s vnímáním osobnosti dítěte ve společnosti,
které se v průběhu historie výrazně měnilo a vyvíjelo.
O pojetí dítěte v pravěku neexistují žádné písemné dokumenty. Přesto však lze ze studia
života tehdejších lidí vysledovat důležité znaky pravěké společnosti. Výzkumy ukázaly na
beztřídní charakter této společnosti, což znamená, že všichni členové byli vychováváni
jednotně. „Od nejútlejšího věku se děti účastnily práce dospělých, kterou
napodobovaly."(Šmelová, E., 2004, str. 12) Tedy i hračky dětí měly charakter napodobenin
pracovních nástrojů dospělých. K drobné změně ve společnosti došlo až při zavedení dělby
práce mezi mužem a ženou. Na pojetí dítěte to však nemělo větší vliv.
Během středověku přetrvávala nízká hodnota dětí ve společnosti a jejich bytí a nebytí
leželo naplno v rukou ostatních členů společenství, konkrétně otců, za jejichž majetek se dítě
považovalo. Nezřídka tedy docházelo k zabíjení potomků, převážně dívek, neboť ty měly
v důsledku svrchovanosti muže nad ženou ještě menší společenskou hodnotu než chlapci.
Ani v období humanismu se situace v mnohém nezměnila. Po dětech se vyžadovala
naprostá kázeň, které se docilovalo i využitím tělesných trestů. Posun v myšlení přinesl až
Jan Ámos Komenský. Snažil se společnost přesvědčit, že „Výchova založená na porozumění
dětským potřebám a vývojovým zvláštnostech, je zárukou správného vývoje celé
společnosti."(Opravilová, E.; Kolláriková, Z., 2001, str. 125) Ve svém díle Informatorium
školy mateřské poukázal i na potřebu systematické předškolní výchovy. Ačkoliv jeho tehdejší
mateřská škola zahrnovala především výchovu v rodině, jeho myšlenky se promítly i do
budoucího zřizování mateřských škol jako veřejných institucí.
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Během 17. století sice částečně vzrostl zájem o dítě, ale přístup k němu zůstal i nadále
striktní a necitlivý. Teprve Jean Jacque Rousseau vnáší do pojetí dítěte nový pohled, když se
snaží poukázat na nutnost respektu k dětské spontaneitě a věkovým zvláštnostem. Do té doby
bylo dítě vnímáno jako nedokonalá „miniatura" dospělého. Nyní se konečně hodnota dětství
posunula na úroveň rovnocennou ostatním životním obdobím. Zároveň s tímto pojetím dětství
se objevila i myšlenka vzájemné provázanosti přirozeného zrání a systematického učení, která
vedla k úvahám o tom, do jaké míry je vhodné a žádoucí zasahovat do přirozeného vývoje
dítěte. Oproti těmto významným přínosům však Rousseau i nadále vnímá rozum dítěte jako
oblast dosud nezasaženou a nerozvíjející se, tudíž není za potřebí jí věnovat větší pozornost.
Jak uvádí Šmelová (2004), na nepotřebu rozumového vzdělávání upozorňoval Rousseau
především u dívek, jejichž úlohou byla v budoucnu role matky a manželky, která vyžadovala
podle jeho tvrzení pouze tělesnou a mravní výchovu. I nadále tedy přetrvává nedostatečné
uvědomění si významu dětství i z toho pohledu, že tehdy byla poměrně vysoká dětská
úmrtnost, a tedy období dětství bylo pro další život i obdobím velmi nejistým.
S rozmachem tovární výroby se dítě začalo využívat i jako levná pracovní síla. Špatné
pracovní podmínky a přetěžování vedly k další četné úmrtnosti, těžkým zdravotním potížím a
delikvenci u těchto dětí. Ke zlepšení přispělo postupné omezování práce dětí až její úplný
zákaz. Tyto problémy poukázaly na nutnost oddělit svět dítěte od světa dospělých a zajistit
dětem podmínky pro zdravý vývoj a vzdělávání.
Teprve s příchodem reformního hnutí ve dvacátých a třicátých letech 20. století se
významně mění postoj k dítěti ve společnosti. Toto hnutí navazuje na pedagogický
naturalismus, kterým se zabýval především Rousseau. Snaží se ukázat, že uspokojení
přirozených potřeb a instinktů vede k zdravému vývoji člověka. Výsledkem této myšlenky je
snaha nových vzdělávacích směrů vycházet a dále rozvíjet to, co je dítěti již vrozené.
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Jak se tedy ukazuje, po dlouhém období nedoceňování dětství jako jednoho z podstatných
období v lidském životě, konečně došlo k tomu, že dítě je uznáno jako bytost, která má svůj
význam ve společnosti a má i svá práva, která je třeba respektovat.

3.2 Cíle předškolního

vzdělávání

Původní myšlenkou při vniku předškolních výchovných zařízení bylo, aby nahradila
péči rodičů v době, kdy se rodina z pracovních nebo jiných důvodů nemohla dítěti věnovat.
V okamžiku, kdy se v předškolním zařízení shromažďovaly děti v určitých vymezených
podmínkách, bylo zapotřebí, aby spontaneita dětské činnosti částečně ustoupila určité míře
organizovanosti a cílené činnosti. Jak však píše Opravilová (Kolláriková,Z., 2001, str. 128)
".. .během 19.století sociálně - pečovatelský charakter nad systematickým preprimárním
vzděláváním převážil." Tedy instituce i nadále plnila funkci spíše náhrady za rodinu.
Ve 20. století vedly vědecké výzkumy k získání mnoha poznatků o zákonitostech vývoje
dítěte. Díky tomu bylo možné najít cesty k tomu, jak na dítě při jeho rozvoji pozitivně
působit, abychom umožnili jeho ještě větší rozvoj. „Cílem výchovy se tedy stalo utváření
dítěte jako objektu podle předem dohodnutého vzoru."(Opravilová, E.;Kolláriková, Z., 2001,
str. 128) Tyto cíle mohou mít podle Opravilové ( 2001) sociocentrické, pedocentrické nebo
konvergentní východisko.
Pro pedocentrické zaměření je charakteristická snaha o bezproblémový průběh vývoje
dítěte, který je, jak zastánci tohoto směru věří, již předem naprogramovaný. Výchovné
působení však poté přistupuje k uznávání určitých průměrných hodnot, a přestože jsou tyto
normy vědecky stanoveny, přechází tento přístup rovněž k necitlivosti k individuálních
zvláštnostem jednotlivce.
Sociocentrické zaměření výchovy vychází především ze zájmů a potřeb společnosti.
V tomto systému výchovy převažuje význam působení výchovné instituce nad rodinou dítěte,
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která se musí tedy též podřídit potřebě společnosti a ustoupit do pozadí. Hlavní náplní
výchovného působení na dítě v předškolním zařízení je příprava na školu. Jsou zde tudíž
přesně stanoveny vědomosti, dovednosti a návyky, které si má dítě před vstupem do školy
osvojit, přičemž tato příprava vůbec nerespektuje úroveň individuálního vývoje a možnosti
každého jedince. Tento systém vytváří přesně stanovený a jednotný program, ve kterém jsou
děti začleněny do věkově stejných skupin a činnost se realizuje prostřednictvím denního
režimu a frontální výuky. Jak naznačuje ve své kapitole Opravilová (Kolláriková, Z., 2001),
nelze tomuto přístupu odepřít některé pozitivní momenty jako zejména návaznost
jednotlivých činností, jejich promyšlenost a užitečnost. Zároveň je však třeba upozornit právě
na necitlivý přístup k potřebám dítěte a jeho osobnosti. Povinná účast všech dětí na společné
činnosti (často ve velmi početných skupinách), následkem toho nedostatek soukromí a striktní
dozor nad následováním kladených požadavků měly, jak zkušenosti ukázala, negativní dopad
na mnoho dětských osobností.
V 70. letech vedlo upřednostňování intelektuálního působení na děti v předškolním
zařízení k předidaktizování. Samotní učitelé neměli možnost rozhodovat, co při své práci
využijí a co ne, neboť byli přísně kontrolováni.
Oproti všem těmto negativním aspektům sociocentrického působení je však třeba říci, že díky
němu se společnosti pootevřelo spektrum možností výchovného působení na dítě hlavně
v oblasti zdravotní prevence dětí, práce s dětmi se speciálními potřebami, ale i náplně, metod
a činností výtvarné, hudební a tělesné výchovy.
Také programy pro předškolní vzdělávání, které předcházely dnešnímu Rámcovému
vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) měly víceméně
sociometrické zaměření. Posledním z nich byl Program výchovné práce pro jesle a mateřské
školy a vešel v platnost roku 1984. Přestože se v něm autoři snažili posunout předškolní
vzdělávání ve směru větší uvolněnosti pevného denního režimu oproti předchozím dobám,
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byla práce v mateřských školách stále příliš pevně organizovaná a neumožňovala respektovat
potřeby předškolních zařízení ani jednotlivých dětí. Tento dokument pozbyl platnosti v roce
1989 a učitelé na jeho zrušení zareagovali tak, že „začali vytvářet vlastní plány vzdělávání a
inspirovali se v různých alternativních programech."(Šmelová, E., 2004, str. 62) Jejich snahou
bylo přizpůsobit vzdělávání potřebám jednotlivců, o což se snaží i v současnosti platný
Rámcový vzdělávací program pro předškolní

vzdělávání.

Cílem takto orientované výchovy je umožnit každému dítěti projevit se, respektovat jeho
individuální zvláštnosti a potřeby a vytvořit vyrovnanější vztah mezi dospělým a dítětem.
Oproti sociometrickému zaměření je osobnostně zaměřená výchova otevřená pro rodinu,
s níž má rovnocenný partnerský vztah.(Opravilová, E.;Kolláriková, Z., 2001) I když, jak se
ukazuje, mnozí rodiče nejsou schopni vzhledem k svému pracovnímu vytížení plnit
požadavky na výchovu svých dětí. Mateřská škola se tedy snaží i o posílení výchovné funkce
rodiny, kterou obohacuje o nové podněty. Označení „mateřská škola" (podle Opravilové,
2001) více než výstižně postihuje charakter předškolního zařízení, které se vyznačuje
„...mateřskou vřelostí a bezprostřední vztahovou účastí i věcně moudrou poučenou
odpovědností."(Opravilová, E.; Kolláriková Z., 2001, str. 131)

Novým přínosem pro systém předškolního vzdělávání je i to, že předávání a rozvíjení
dovedností a poznatků se stává pouze prostředkem všestranného rozvoje osobnosti a ne
cílem. Dítě si však v předškolním zařízení neosvojuje pouze konkrétním poznatky, ale učí se i
naslouchat ostatním, respektovat určitá pravidla a také posiluje důvěru ke svým vlastním
schopnostem, což je jednou z klíčových schopností pro úspěšné zvládání dalšího vzdělávání
ve škole. Navíc i poznatky se již nepředávají při tradiční frontální činnosti, ale při hře nebo
situačním učení. Hrou v tomto případě rozumíme "... zvnějšku řízenou, motivovanou činnost,
kterou využíváme k naplnění pedagogických cílů."(Opravilová, E.; Kolláriková, Z., 2001, str.
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135) Učitel tedy záměrně vytváří pro dítě smysluplné úkoly a situace, jejichž řešením se bude
dítě dále rozvíjet přiměřeně svým schopnostem a zájmu. Při řešení úkolů je také kladen velký
důraz na tvořivost a samostatnost v řešení, k čemuž přispívá příjemná atmosféra a materiální
vybavenost prostředí předškolního zařízení.( Při přípravě na školní docházku mohou být pro
děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nebo pro děti s odkladem školní docházky
zřizovány také přípravné třídy.)

3.3 Vývoj kurikulárních dokumentů pro předškolní

vzdělávání

První pokusy o zřizování veřejných institucí pro předškolní děti se objevily již v 16.
století u Jednoty bratrské. Jejich snahou bylo, jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole,
vytvořit zařízení, které by pečovalo o sirotky a nemocné děti, ale také o děti pracujících
matek. Cílem této výchovy však byla především péče o tyto děti.
Prvním spisem, který měl snahu vymezit výchovu dětí předškolního věku, bylo
Informatorium školy mateřské J.A. Komenského. Komenský v něm vymezil obsah
předškolního vzdělávání se zřetelem na věkové zvláštnosti dítěte. Hlavním prostředkem při
získávání poznatků pro něj byla hra, která dítěti poskytne všestranný rozvoj. Komenského
Informatorium mělo však za cíl postihnout školu mateřskou jako školu prostřednictvím
výchovy v rodině.
Skutečná institucionální předškolní výchova se začíná rozvíjet až na přelomu 18. a 19.
století, kde už se vedle pečovatelské funkce objevuje také výchovná funkce tohoto zařízení.
Se vznikem první opatrovny Na Hrádku v Praze v roce 1832 vzniká i první výchovný
program nazvaný Školka, jehož autorem je J.V Svoboda. Autor se pokusil vytvořit velmi
propracovaný výchovný systém, který zahrnoval „...pracovní program, rozvrh hodin,
metodiku, soubor přísloví a písní pro výchovu náboženskou a mravní. "(Šmelová, E., 2004,
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str. 51) Svoboda tedy vytvořil všestranný systém výchovy, který v sobě zahrnoval rozvoj
rozumové, tělesné, mravní i estetické stránky dětské osobnosti.
Zásadní zlom v tvorbě dokumentů pro předškolní vzdělávání nastal podle
Bečvářové(2003) v roce 1869 se schválením školského zákonu o povinné školní docházce,
jehož následný výnos z roku 1872 se týkal i mateřských škol. Ten přikládá mateřským školám
úlohu „.. .podporovat a doplňovat rodinnou výchovu, připravovat děti na školu a rozvíjet je po
stránce tělesné, smyslové i duševní."(Bečvářová, Z., 2003, str.l 1) Přínosem tohoto výnosu byl
také zákaz používání metod blízkých školní výuce a zařazování čtení a psaní do předškolního
vzdělávání. Přes tyto snahy však měla mateřská škola, co se týká vzdělávání, stále spíše
školský charakter.
S příchodem reformního hnutí se objevuje úsilí dosáhnout v pojetí předškolního
vzdělávání zásadní změny a vytvořit systém výchovy, který by respektoval projevy typické
pro děti předškolního věku, přirozeně je rozvíjel a podporoval dětskou tvořivost. Dále se také
trvalo na odstranění školských forem práce z metod práce v mateřské škole. V souvislosti
s těmito snahami se významnou jeví osobnost Idy Jarníkové, která vypracovala několik
publikací, týkajících se systému výchovy v předškolním zařízení. Asi nej významnějším jejím
dílem byl Výchovný program mateřských škol z roku 1927. Její podrobně propracovaný
systém rozvoje předškolních dětí však nebyl zavazující normou pro mateřské školy, ale
snahou Jarníkové bylo donutit učitele mateřských škol přemýšlet a přizpůsobovat její návrhy
podmínkám své konkrétní školy. Tady lze spatřovat již počátek uvědomění si, že nelze
vytvořit komplexní systém pro vzdělávání, který by vyhovoval podmínkám celého státu.
Bohužel si však tato důležitá myšlenka na své znovuobjevení a potvrzení musela ještě chvíli
počkat.
V průběhu následujících let se projevila snaha uzákonit mateřskou školu jako počátek
školské soustavy. Tato snaha byla dlouhou dobu neúspěšná a začlenění předškolních zařízení
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do soustavy vzdělávání proběhlo až zákonem o jednotné škole z roku 1948, který však také
ukončil doznívající snahy reformního hnutí a zavedl úřední normativy i do předškolních
zařízení.
Po druhé světové válce prudce stoupl počet mateřských škol. Jak uvádí Šmelová (2004),
z původních 921 mateřských škol v roce 1945 se jejich počet během tří let zčtyřnásobil. Došlo
k tomu v důsledku vyšší zaměstnanosti žen. Na základě této zkušenosti vznikla myšlenka
vytvořit celostátně závazné osnovy. Prvním takovým dokumentem byl Prozatímní

pracovní

program pro mateřské školy (1945), ve kterém se ještě odrážely prvky reformního hnutí,
neboť podkladem pro jeho vznik byly osnovy z roku 1938.
S příchodem dalšího dokumentu nazvaného Pracovní program pro mateřské školy (1948) se
do předškolních zařízení začala vnášet ideologická myšlenka kolektivizmu. Snahou
mateřských škol tedy začalo být formování osobnosti dítěte s cílem vychovat občana
oddaného socialismu. Podle Šmelové (2004) zde byl poprvé obsah uspořádán do jednotlivých
výchovných složek, což učitelé mateřských škol ocenili. Zároveň však z důrazem na mravní
výchovu docházelo k nerespektování zájmů a potřeb dětí.
Následným již plně závazným dokumentem byly Prozatímní osnovy pro mateřské školy
(1955). Už podle pojmenování „osnovy" zde byl stanoven rozsah dovedností, poznatků a
návyků, který si dítě v mateřské škole musí osvojit. Bečvářová (2003) uvádí, že až zde došlo
poprvé k rozčlenění obsahu na jednotlivé výchovné složky. Ten byl zpracován pro dvě různé
věkové skupiny. Zohlednily se zde tedy alespoň částečně odlišné možnosti dítěte na základě
jeho věku v rámci předškolního období, neboť toto období zahrnuje období tří let života
dítěte. Z hlediska zvýšené orientace na rozumovou složku však byly tyto osnovy vlastně
krokem zpět oproti předchozím snahám omezit zatěžování dětí přílišným množstvím
poznatků a používání školních metod práce. Poukazuje na to i skutečnost, že během práce dětí
převládala povinná zaměstnání na úkor spontánní hry dětí a poznatky se předávaly především
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verbální formou, což pro děti tohoto věku není vhodné, neboť je zjevné, že si toho daleko více
osvojí vlastní činností a zkušeností. Docházelo tedy k nerespektování potřeb dítěte jako
následek přílišné orientace na společenské cíle a rozvoj rozumové složky osobnosti.
Postupem času společnost opět pocítila, že je zapotřebí udělat změnu v přístupu k dítěti.
Konference k předškolnímu vzdělávání v roce 1957 ukázala na nutnost „věnovat zvýšenou
pozornost zdraví dětí, zlepšit hygienickou úroveň mateřských škol, respektovat věkové
zvláštnosti dítěte, odstranit předidaktizovanost, založit metody práce na hře a podněcovat
přirozenou dětskou aktivitu."(Šmelová, E., 2004, str. 57) Výsledkem pokusu o změnu v tomto
směru měly být Osnovy výchovné práce pro jesle a mateřské školy (1963). Přestože stále ještě
převládá jejich ideologické zaměření, pevně stanovený režim i obsah vzdělávání, objevuje se
zde podle Bečvářové (2003) doporučení k přizpůsobení těchto osnov individuálním
možnostem dětí, což právě dokládá snahu brát zřetel na konkrétní možnosti jednotlivých dětí.
Množství stanovených úkolů však mnohdy nedovolovalo učitelům udělat v tomto směru
určitý posun.
Další snahou odlišit práci v mateřské škole od práce ve škole bylo i změnou
v pojmenování výchovného systému pro předškolní vzdělávání, který se již nejmenoval
„osnovy" ale „program". Přes změnu názvu, která se projevila v Programu výchovné práce
v jeslích a mateřských školách (1967), nedošlo k zásadnější změně. Přetrvávalo přetěžování
dětí množstvím poznatků, striktně stanovený pracovní režim dne a nevěnování dostatečného
prostoru hře dětí, která byla přípustná pouze ráno a před odchodem dětí domů. Přestože se zde
projevila snaha zohlednit co nejvíce věkové zvláštnosti různých věkových skupin, vedla tato
snaha ještě k většímu přetěžování dětí.
Během sedmdesátých a osmdesátých let minulého nedošlo k velkému posunu v pojetí
vzdělávacích dokumentů upravujících předškolní vzdělávání. Děti byly nadále přetěžovány
množstvím poznatků, které jim byly předkládány v průběhu dvou dopoledních zaměstnání.
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Těmito zaměstnáními předškolní zařízení nápadně připomínalo školní výuku, neboť snahou
mateřské školy bylo intenzivně dítě připravovat na náročnou práci ve škole. Tady také, jak
uvádí Šmelová (2004) i Bečvářová(2003), vznikla snaha vytvořit přípravné třídy pro děti,
které nenavštěvovaly mateřskou školu, protože i pro ně bylo nezbytné se na přechod do
systematické školní práce připravit. Obsah vzdělávám se sice stále pečlivěji propracovával,
ale přesto nebylo možné naprosto vyhovět potřebám všech dětí. Myšlenka nevhodnosti
celostátně závazného programu předškolního vzdělávání se potvrzovala.
Nelze však popřít některé přínosné momenty vzniklých dokumentů. Bylo jimi především
postupné pronikání psychohygieny do práce s předškolními dětmi, úvahy o práci s dětmi
vyžadujícími speciální péči a také plánování a otázky hodnocení výchovného působení.
Učitelé se také zabývali otázkou přirozené motivace, která se v důsledku nepřiměřené zátěže
snižovala a dalšími aspekty vhodného působení na dítě.
V období, kdy přestával platit Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy z roku
1984, nedokázali učitelé v první chvíli nijak vhodně zareagovat. Materiály (například Časové
plány), které se jim nabízely, ač nebyly závazné, se staly univerzálním podkladem pro
výchovné působení. Postupně však se změnou ve společnosti po roce 1989 a s pronikáním
alternativních programů a projektů začali učitelé vytvářet své vlastní programy a plány a
naplňovat osobnostně rozvíjející zaměření vzdělávání dětí. Jeho cílem je podpora optimálního
rozvoje tělesné, psychické i sociální stránky dítěte s důrazem na respekt k jeho individuálním
možnostem. V důsledku toho došlo i ke změnám v organizaci předškolní výchovy, což se
projevuje v uvolnění denního režimu, integraci dětí se speciálními potřebami, snížení počtu
dětí ve třídách a také větším otevření mateřské školy veřejnosti.
Přestože program výchovné práce pro jesle a mateřské školy již neodpovídal těmto
podmínkám, zůstal, vedle jiných alternativních programů, nejčastěji používaným.
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Rozdílná kvalita v poskytovaném předškolním vzdělávání, ale také možnost uplatňovat
nevhodné programy vedla, jak naznačuje Bečvářová (2003), k potřebě vzniku koncepce
předškolního vzdělávání a stanovení určitých pravidel, která by byla pro všechny mateřské
školy závazná. Takovým dokumentem je v současnosti Rámcový vzdělávací program pro
předškolní

3.4

vzdělávání.

RVPPV
Jak vyplývá z názvu v současnosti platného dokumentu upravujícího systém

předškolního vzdělávání, tvoří tento program pouze určitý rámec nad tím, co všechno by si
předškolní dítě mělo osvojit. Je tedy na přístupu jednotlivých učitelů, jak dokážou přizpůsobit
tento rámec podmínkám konkrétní mateřské školy a potřebám jednotlivých dětí.
Vymezení rámcového obsahu předškolního vzdělávání zde již není členěno podle
výchovných složek (tělesná výchova, rozumová výchova, estetická výchova, pracovní
výchova, mravní výchova), jak tomu bývalo dříve. Je sice rozdělen do pěti oblastí (Dítě a jeho
tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět), ale tyto složky
jsou vnímány jako vzájemně se prolínající. Jednotlivé oblasti jsou rozpracovány do kategorií
podle specifického záměru a cíle, základní kompetence, hlavní činnosti a příležitosti a
upozorňuje se v nich i na případná rizika, která by mohla negativně ovlivnit rozvoj dítěte.
Najdeme zde i vymezení spolupráce školy s dalšími partnery při naplňování cílů předškolního
vzdělávání.
První vzdělávací oblastí je oblast nazvaná Dítě a jeho tělo. V tomto celku si děti
rozvíjejí hrubou i jemnou motoriku nejrůznějšími pohybovými a aktivitami, hrami a
manipulací z předměty kolem nich. Seznamují se také s jednotlivými částmi těla, poznávají
jejich základní funkce a dozvídají se, jak o své zdraví co nejlépe pečovat. S tím souvisí i
problematika úrazů, kde se předškolní děti dozvídají v jakých situacích jim hrozí nebezpečí, a
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jak v takových situacích jednat. V mateřské škole si děti též osvojují jednoduché
seheobslužné činnosti, jako je například oblékání, stolování, osobní hygiena a další. Za
možná rizika ohrožující efektivitu předškolního vzdělávání v této oblasti se označuje zejména
nevhodnost prostředí a pomůcek pro pohybovou činnost dětí nebo zařazování nevhodných
cviků při cvičení. Učitel by měl také znát zdravotní stav jednotlivých dětí a respektovat jejich
osobní možnosti. Negativně se jeví také „nevhodné vzory chování dospělých v prostředí
mateřské školy"(RVP P V 2004, str. 16) a zkreslení podávaných informací o lidském těle.
Navíc, jak bude zmiňováno i v dalších oblastech dětem, by neměly být předkládány pouze
hotové poznatky, ale děti by je měly získávat i svou vlastní činností.
Další kapitolou v předškolním vzdělávání je Dítě a jeho psychika. Tato oblast je ještě
dále rozdělena na tři podkapitoly a těmi jsou jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce a třetí
podkapitolou je sebepojetí, city a vůle. V oblasti řeči se učitel zaměřuje nejen na rozvoj
správné výslovnosti u dítěte, ale také na rozšiřování jeho slovní zásoby a schopnosti
naslouchat a porozumět ostatním. Zároveň se zde zdůrazňuje také osvojení některých základů,
které později povedou k úspěšnému zvládnutí čtení a psaní ve škole. Takovými schopnostmi
se rozumí například rozlišování zvuků, převyprávění známého příběhu, grafické
napodobování znaků, atd. Za nevhodné se považuje nedostatečně podnětné prostředí s malým
množstvím příležitostí k vzájemné komunikaci a také špatný jazykový vzor.
V oblasti poznávacích schopností se vzdělávání soustřeďuje na další rozvoj smyslového
vnímání. Cílem je také pozvolný přechod v myšlení od myšlení názorného ke slovně
logickému a osvojení postupů při práci s informacemi. Jedním z předpokladů pro úspěšnost
dítěte ve škole je i pozitivní vztah k učení, proto je i tento aspekt jedním z cílů této oblasti
vzdělávání. Důraz je kladen též na rozvoj tvořivého přístupu dětí k řešení problémů, další
rozvíjení paměti, schopnosti soustředit se a představivosti. Děti by zde měly získat povědomí
o prostorových a časových vztazích a seznámit se s elementárními matematických pojmy.
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Opět se zdůrazňuje nutnost vytvářet pro děti příležitosti, kde mohou samostatně k nějakým
poznatkům dospět a nepředkládat jim jen hotové poznatky. Jako důležité se jeví i ocenění
úspěchu dítěte pro jeho motivaci do další činnosti.
Co se týká podkapitoly nazvané sebepoietí, city a vůle, pozornost se zde soustřeďuje na
rozvoj a kultivaci citů u dítěte. Sem lze zahrnout schopnost sebeovládání a citovou
samostatnost, která se projevuje v aktivitě i bez bezprostřední opory o rodiče a blízké. Lze do
této položky zahrnout také rozvoj estetického cítění a vytvoření pozitivní vztahu dítěte k sobě
samotnému. Jako nežádoucí se jeví nepodnětné prostředí v atmosféře strachu, napětí a stresu
bez možnosti projevovat city. Negativně působí i špatné vzory v chování dospělých.
Třetí vzdělávací oblastí je kapitola Dítě a ten druhý. Zde se předškolní dítě rozvíjí
v oblasti interpersonálních vztahů. Učí se navazovat kontakt s ostatními dětmi a lidmi,
osvojuje si pravidla chování a rozvíjí si také kooperativní dovednosti při spolupráci s dalšími
dětmi. Při modelových situacích se učí respektovat druhého, podělit se, půjčit hračku nebo
třeba ochotně a odpovídajícím způsobem řešit vzájemně vzniklý spor. Nevhodné je v oblasti
rozvoje interpersonálních vztahů nedůstojné jednání a zesměšňování. Učitel by měl
podporovat dětská přátelství, trvat na dodržování přijatých pravidel chování a věnovat
pozornost způsobu řešení konfliktů dětí.
V kapitole nazvané Dítě a společnost se dítě, jak již vyplývá z názvu, seznamuje
s lidskou společností a osvojuje si pravidla soužití s ostatními lidmi. Dozvídá se také o jiných
kulturách a zvycích a vytváří si aktivní postoj ke světu, lidem i ke svému životu. Předškolní
dítě se také dozvídá jaká nebezpečí mu mohou hrozit od neznámých lidí a jak v takových
situacích zareagovat. Rizikem, které ohrožuje efektivitu a rozvoj žádoucích schopností, je
především znevýhodňování a naopak zvýhodňování některých dětí ve skupině a znevažování
úsilí dítěte při snaze napravit vzniklou situaci. Negativně se projevuje také špatný mravní vzor
okolí, jehož mohou být děti svědkem.
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Pátým okruhem vzdělávání RVP PV je oblast Dítě a svět. Zde dochází u dítěte
k uvědomění si vlastního postavení ve světě, společnosti a pochopení sounáležitosti
s přírodou. Dítě získává poznatky o prostředí, kde žije,vytváří si k němu pozitivní vztah a učí
se o něj odpovídajícím způsobem pečovat. Začíná si také uvědomovat jaké příznivé i
nepříznivé důsledky může mít lidské jednání na okolní prostředí. Nevhodné je „nedodržování
pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy"(RVP PV 2004, str. 28) a špatný
vzor chování dospělých ve vztahu k životnímu prostředí. Je zapotřebí dětem zajistit dostatek
informací z nejrůznějších oblastí, které bychom v žádném případě neměli zkreslovat nebo
bránit dětem v jejich poznání.

RVP PV se tedy snaží na základě pěti vzdělávacích oblastí nabídnout a ukázat učitelům
mateřských škol široké spektrum poznatků a dovedností, které by si dítě během předškolního
vzdělávání mělo osvojit a čeho by pro svůj další život mělo být schopné. Velmi důrazně se zde
upozorňuje na nepředkládání hotových informací, ale vytváření podnětných situací k jejich
získání samotnými dětmi. Častokrát se jako riziko označuje špatný vzor v jednání

dospělých.

Tento problém by si učitelé měli dobře uvědomit a snažit se vhodně zareagovat ve směru
pozitivní změny. Důležité je také neustálé povzbuzování dětí v další činnosti, což ovlivňuje i
rozvoj zdravého sebevědomí, které je předpokladem úspěchu v budoucím životě.

3.5 Předškolní příprava na čtení
O předškolní přípravě dětí na školu a kompetencích dětí, jako je určitá úroveň
smyslového vnímání, schopnost soustředěnosti a jiných schopnostech předškolních dětí, které
by měly zajistit bezproblémové zvládnutí přechodu do školní výuky, hovořila již podrobně
kapitola o předškolním vzdělávání. Tento text by se tedy měl zabývat především předškolní
přípravou na úspěšné zvládnutí čtení.
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Cílem předškolního období by nemělo být naučit dítě číst, ale rozvíjet u něj takové
schopnosti, které pak usnadní a urychlí proces výuky čtení ve škole. Toto působení na dítě
v tomto směru muže plnit funkci i jakési prevence případných pozdějších problémů s výukou
čtení. Neboť, jak zmiňuje Bacus (2004, str.54), „... úspěch nebo neúspěch ve čtení jsou
podmíněny už v předškolním období dítěte." Je tedy zapotřebí už v tomto období na dítě
působit vhodným způsobem.

3.5.1 Historický pohled
V historii se objevilo několik osobností, které se věnovali této problematice. Už J.
V. Svoboda zahrnul přípravu dětí na čtení do své knihy Školka. Jeho snahou však bylo, jak
vysvětluje Wildová (1998), usnadnit českým dětem vstup do německých škol. Dalším
autorem, který stojí za zmínku, byl Američan G.Doman. Tento psycholog přišel s myšlenkou
učit děti číst již ve věku batolete, neboť předpokládal, že dítě se naučí číst s tím, jak se bude
učit slova vyslovovat. S tímto postupem však lze jen těžko souhlasit.

V roce 1970 dělal

Ginsburg, Wheeler a Tulis pokus, ve kterém bylo snahou podnítit děti k prvním grafickým
napodobeninám slov jako podnět, který by vedl k rozvoji vztahu dětí ke čtení. Obrázky
doplněné nápisy v učebně předškolního zařízení skutečně vedly k tomu, že se v kresbách
mnohých dětí objevila první písmena nebo i slova. Ve třicátých létech minulého století se
objevila snaha zařadit do her dětí psací stroj a tím podpořit získávání zkušeností dětí se
čtením. Později se podařilo psací stroj doplnit také zvukem. Děti pak při hře s ním mohly
vnímat vizuální podobu písmene současně se zvukem. Díky těmto spontánním činnostem si
děti měly možnost osvojit písmena a dokázaly rozpoznat i některá slova. Dnešní předškolní
dítě, které je kolem dokola obklopeno nejrůznějšími nápisy, je brzy schopno pochopit vztah
mezi mluvou a psaným slovem.
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Už prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, podněcuje jeho zájem o písmo. Tento zájem by
v žádném případě neměl být potlačován. Nemělo by ale docházet k tomu, že by dítě bylo
k osvojování čtení nuceno, Čemuž téměř odpovídal návrh G. Domana. Poskytnout dítěti pro
jeho hru pomůcky, které rozvinou jeho zájem o čtení, nemůže být v žádném případě na
škodlivé.

3.5.2 Příprava dětí na čtení
V současné době je rodičům předškolních dětí k dispozice obrovské množství příruček,
týkajících se přípravy jejich dětí na školu. Často jsou tyto publikace zaměřeny velmi
prakticky a nabízejí rodičům množství aktivit, jimiž mohou podpořit rozvoj svého potomka.
V některých knihách lze narazit i přímo na aktivity připravující na čtení. Například Bacus
(2004) ve své knize mluví o přípravě na čtení už v kapitole týkající se rozvoje tří a půlletých
dětí. Tady se snaží upozornit na to, jaký má rodinné prostředí a příklad dospělých vliv na
budoucí vztah dítěte ke čtení. Klade důraz také na dostatečný rozvoj komunikativních
dovedností u dítěte. Doporučuje umožňovat dětem styk s psanými texty prostřednictvím
předčítání dětských knih, prohlížením plakátů a dalšími způsoby, aby i tak malé dítě
pochopilo, k čemu je dobré umět číst. Při předčítání se děti mimo jiné učí naslouchat a také
soustředit se. Dále by si v tomto období mělo podle Bacuse(2004) osvojit schopnost
porozumět jednoduchým mluveným pokynům a prostřednictvím různých herních úkolů se
naučit rozlišovat rozdíly mezi dvěma téměř totožnými obrázky, neboť to jim pak umožní
rozlišovat tvarově podobná písmena. K rozvíjení všech těchto schopností sám autor nabízí
spektrum konkrétních herních aktivit.
U čtyř a půlletých až pětiletých dětí vyžaduje Bacus (2004) rozvíjení schopnosti třídit
prvky, pochopit pořadí a sled událostí a klade důraz na rozvoj sluchové diferenciace. Tou se
rozumí to, že dítě dokáže říci, na jakou hlásku slovo začíná. Později se seznamuje také s jeho
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vizuální podobou. Bacus (2004) neustále zdůrazňuje, že dětem by se písmena měla
pojmenovávat tak, jak se vyslovují a ne tak, jak je označujeme v abecedě. Tedy například
písmeno S vyslovovat „s" a nejako „es". V případě označování písmen jako v abecedě děti
takové informace matou a později jim ve čtení budou působit komplikace.
Také v této příručce pro rodiče autor argumentuje proti záměrnému učení dětí číst bez
projevu jejich sebemenšího zájmu. Toto působení by mohlo vést k nechuti dětí ke čtení vůbec.
Proto je zapotřebí vycházet z individuálních možností a potřeb každého jedince. Pokud však
dítě prostřednictvím svého zájmu dospěje až ke skutečnému čtení, nemělo by se mu bránit.
Pro školní výuku jsou sice pak takové děti (označované jako předčasní čtenáři) obvykle
nežádoucí, protože už umí to, co se ostatní teprve učí, ale bylo by nesprávné bránit takovým
dětem v jejich rozvoji. Podrobněji se touto problematikou zabývá následující kapitola.

3.5.3Předčasní

čtenáři

Předčasným čtenářem se označuje dítě, které při vstupu do školy již umí číst. Za čtení se
však, jak píše Matějček (1999), neoznačuje pouze znalost písmen, ale až moment, kdy je dítě
schopno rozlišit ve slově jednotlivé hlásky a ze symbolů (písmen) těchto hlásek skládat slova.

To, že je nutné se nad touto otázkou vážně zamyslet, se ukázalo již v 70. letech
v průzkumu Matějčka. Tento průzkum však byl zaměřen spíše na hyperlektiky. Už tehdy při
svém šetření dospěl Matějček k překvapivému výsledku, že v shromážděných hyperlektických
dětech převažovali chlapci.
V roce 1998 al999 prováděl Matějček se svým kolektivem další šetření, tentokrát
zaměřené na předčasné čtenáře. Šetření proběhlo v České Lípě, třech pražských obvodech a
v celém okresu Most a Litoměřice. Ukázalo se, že v městech bylo procentuální zastoupení
čtenářů v mateřských školách vyšší než na venkově, asi 8%. Převážná část těchto dětí se učila
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číst na základě spontánní zájmu. Opět se potvrdilo vyspělejší čtení chlapců mezi předčasnými
čtenáři. Zároveň došli autoři k poznání, že tři čtvrtiny rodičů předčasných čtenářů mají
minimálně středoškolské vzdělání.
Z těchto výsledků pravděpodobně nelze vyvodit konečnou představu o tom, kolik je mezi
předškolní dětskou populací předčasných čtenářů. Zároveň je však třeba si uvědomit, že
výskyt předčasných čtenářů není ojedinělý, a tudíž je nutné se touto problematikou

zabývat.

Jak se výše zmíněno, většina předčasných čtenářů se naučí číst díky vlastnímu zájmu.
Místy se však objeví případy, kdy rodiče učí dítě číst, aniž by ono samo projevilo sebemenší
touhu po čtení. Matějček dokonce uvádí otce, který učil své dítě číst již od šesti týdnů po
narození. Rodiče takto obvykle činí, protože mají pocit, že čím dříve se dítě naučí číst, tím
lépe. Není to však pravda. Aby se dítě něco dobře a snadno naučilo, musí k tomu být
dostatečně zralé. Howe a Griffey(1997) se ve své úvaze o vhodnosti učit děti číst
v předškolním věku zamýšlejí nad výhodami a nevýhodami čtení takto malých dětí. Jako
nesporné negativum v případě, že rodiče učí dítě číst bez jeho zájmu se ukazuje skutečnost, že
dítěti nebude čtení dělat potěšení a tak nebude této schopnosti chtít ani využívat.( Howe,
M.;Griffey, H., 1997). Dále uvádějí u dětí pocit strachu z toho, že už jim rodiče nebudou
předčítat, když už to umí, a tedy jim nebudou věnovat tolik času jako dříve. Oproti tomu jako
klad se jeví rozvoj sebedůvěry a větší samostatnost dítěte při hledání nových informací.
Ve škole se pak znalost čtení může pro někoho zdát negativní v tom směru, že takové
dítě často zlobí, protože se nudí. Matěj ček(2000, str.2) však říká, že „ dítě takto obdařené si
zábavu a práci najde". K prioritě učitele by mělo patřit i to, že takové dítě při výuce
dostatečně a přiměřeně jeho schopnostem vytíží. Navíc lze i u předčasného čtenáře objevit
slabší schopnosti v jiných oblastech a na těch pak odpovídajícím způsobem zapracovat právě
v okamžicích, kdy se ostatní děti učí číst. Jako vhodné zapojení předčasného čtenáře navrhuje
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Matějček (1999) například předčítání ostatním, přidělení úkolů navíc nebo právě zařazení
úkolů na rozvíjení dovedností z jiných oblastí.

Dříve panovala myšlenka, že všechny děti by se měly všemu učit stejně a ve stejnou
dobu. Tehdy bylo tedy velmi nežádoucí, když dítě umělo číst již v předškolním věku, protože
to narušovalo jednotný řád výuky. Dnes si však uvědomujeme, že každé dítě je individuální a
rozvíjí se svým vlastním tempem. Je tedy v rukou učitele, aby byl schopen svou výuku
přizpůsobit nejen těm, co se rozvíjejí pomaleji nebo disponují nějakou z poruch učení, ale i
těm, kteří již rozvíjenou dovednost dokonale ovládají.
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4.VSTUP DO ŠKOLY

4.1 Předpoklady pro vstup do školy
Vstup dítěte do školy je jedním z významných mezníků v životě jedince, který má dopad
nejen na samotné dítě, ale i na jeho bezprostřední okolí, jako jsou rodiče, sourozenci a další
blízké osoby dítěte.
Během tohoto období dochází k významné a nevratné změně ve způsobu života dítěte, a proto
se pro úspěšné zvládnutí přechodu do školy předpokládá určitá psychická i fyzická úroveň.

4.1.1 Tělesné předpoklady
„Předpokládá se dokončení tzv. první strukturální přeměny." (Trpišovská, D., 1998, str.
37), což obnáší ztrátu tvaru těla typického pro malé děti. Mezi tyto znaky, charakteristické pro
dítě v období předškolního věku, patří zejména větší hlava a kratší končetiny. Před přechodem
dítěte z mateřské školy na školu základní se bere v úvahu též optimální výška a hmotnost.
Současně se sleduje i stav vyvinutosti kostry a svalstva tak, aby dítěti každodenní pobyt ve
škole nezpůsoboval nějakou újmu.
Problematičtější až zpomalený vývoj dítěte může být zapříčiněn i častou nemocností
dítěte nebo nejrůznějšími alergiemi, proto je zapotřebí i vyjádření dětského lékaře, zdaje
zdravotní stav dítěte odpovídající tomu, aby mohlo nastoupit školní docházku.

4.1.2 Stav intelektu
Předškolní děti se velmi liší úrovní zralosti centrální nervové soustavy. Místy se objevuje
nejasná inklinace k jedné z obou rukou. To vypovídá o pomalejším vyzrávání mozkových
hemisfér. Nemá to však nic společného s mírou inteligence dítěte, neboť t a j e dána
biologicky. Kutálková ( 2005) uvádí, že děti mohou někdy dělat chyby, které vypadají jako
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projevy dyslexie. Často tyto chyby ale s vývojem vymizí. Nelze toto tvrzení chápat tak, že by
určité varovné signály o některé z poruch učení měly být přehlíženy. Existuje však množství
způsobů, jak lze některé nedostatky docvičit i v průběhu školní docházky.
Při vstupu do školy by dítě mělo disponovat již určitými poznatky ( příroda, prostor,
čas..), na které se ve škole navazuje. Mělo by vykazovat schopnost záměrně se soustředit a
projevovat zájem o nové poznatky. Důležitou složkou je též schopnost porozumět pokynům
učitele a schopnost samostatně se vyjádřit. To vyžaduje určitou slovní zásobu a vyjadřovací
pohotovost. Tou se rozumí podle Kubálkové (2005) schopnost pohotově a gramaticky správně
formulovat své myšlenky. Pro výuku čtení a psaní je také zapotřebí určité zralosti v oblasti
percepčního vnímání.
Je vhodné, když dítě vstupuje do školy s dobrou výslovností. Pokud se vyskytnou
problémy, je zapotřebí včas začít s logopedickou péčí, protože tyto problémy by se později
projevily v psaní, když si dítě diktuje, co píše. Vývoj řeči se dokončuje v sedmi letech. Na
začátku školní docházky zbývá tedy ještě trochu času na docvičení nedostatků například s R a
Ř.

4.1.3 Socializace
Dítě by si mělo již v rodině osvojit normy sociálního chování. Mělo by být připraveno
přijmout novou roli - roli žáka, což je stav, kdy musí plnit pokyny třetí osoby, přijímat
pravidla her, navazovat nové kontakty, atd.

4.2 Školní zralost a připravenost
Nová koncepce vzdělávání už nehovoří o otázce školní připravenosti a zralosti, neboť
její snahou je na základě stanovení stupně vývoje dítěte přizpůsobit výuku jeho možnostem.
Přesto však přetrvává nutnost určité připravenosti dítěte pro jeho víceméně bezproblémovou
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adaptaci na školu a jeho úspěšnost v učebních činnostech. Posouzení úrovně zralosti dítěte a
zjednání odpovídající nápravy zůstává tedy i nadále aktuální otázkou.
Z historického hlediska se školní zralost posuzovala zprvu podle určitých schémat, kde
se sledovalo, zda dítě již prošlo potřebnou změnou ve vývoji nebo nikoliv. Koncepce vznikla
z podnětů vývojové psychologie a jak se později ukázalo, příliš zveličovala funkci zrání a
nebrala v úvahu působení učení.
V koncepci našich průkopníků (Jirásek, Matějček) se projevila snaha upozornit v této
problematice i na vliv rodiny a mateřské školy, kde je možnost zapůsobit na pro dítě potřebné
dispozice pro školní docházku. Jedním z takových testů školní zralosti byl i Jiráskův
Orientační test školní zralosti z roku 1963, který se stále někdy v praxi využívá. Vznikl
úpravou Kernova testu a zahrnoval tři úkoly: kresbu postavy dle přesného zadání, opis tří
slabik a obkreslení tvaru složeného z puntíků. Z kresby postavy lze posoudit například
techniku držení tužky, stupeň vývoje kresby, ale i některé psychické vlastnosti (např.
sebehodnocení, nejistotu,..).Obkreslování textu informuje o rozlišovací schopnosti tvaru,
směru a velikosti. Úkol s puntíky ještě navíc zprostředkuje informaci o schopnosti dítěte
přesně napodobit tvar obrazce a použít stanovený počet teček.
V 70. letech se začal používat termín školní připravenosti spíše než zralosti. Autoři
poukazovali na příležitost ve škole navázat na možnosti dítěte a přizpůsobit jim výuku. Tato
myšlenka zapříčinila posun v posuzovaní dítěte před vstupem do školy. Není však ještě
dostatečně teoreticky zpracovaná a navíc je jí vyčítáno přisuzovaní menšího významu
genetické a fyziologické výbavě dítěte.

Jak vyplývá z předchozího textu, nelze se tedy přímo rozhodnout pro jeden z obou
termínů, neboť se jejich pojetí neustále vyvíjí.
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V publikaci Budíkové a kol.(2004) je uvedeno, že při posouzení připravenosti dítěte pro
školuje nutné brát v úvahu nejen jeho zralost, ale též připravenost. Neboť může být také dítě
zralé, ale nepřipravené. Autorky tedy vnímají tyto dva pojmy jako dvě složky způsobilosti
dítěte pro školní výuku, které je nutné brát v úvahu.
Valentová ( Kolláriková 2001) se přiklání spíše k termínu školní připravenosti, protože
ten podle ní v sobě zahrnuje i zralost. Tomuto názoru se blíží i Trpišovská, která říká, že
„...školní zralost je jen jedním z předpokladů úspěšnosti ve škole".(Trpišovská 1998, str. 39)
Obě autorky se tedy shodují na používání termínu školní připravenosti, které lépe vystihuje to,
že se při vstupu dítěte do školy posuzuje nejen stupeň jeho biologického a psychického
vyzrání, ale i vliv sociálního prostředí dítěte a školy.
Vágnerová (2000) se k těmto názorům připojuje vymezením školní zralosti i připravenosti.
Kompetence osobnosti, které jsou podle ní závislé na zrání zahrnuje do školní zralosti. Oproti
tomu složky osobnosti, na jejichž rozvoji se podílí převážně učení, zařazuje do školní
připravenosti.

Jak vyplývá z těchto tvrzení, odpovídající školní zralost i připravenost jsou zapotřebí
k úspěšnému zvládnutí požadavků na dítě ve škole.

Z hlediska školní připravenosti se posuzuje hned několik složek. Valentová (2001)
vymezuje čtyři oblasti. Jsou jimi kategorie kognitivní, emocionálně sociální, pracovní a
somatická. V každé oblasti je vymezena určitá hranice, jejíž dosažení předpokládá úspěšnost
ve škole. Somatická oblast by měla být posouzena dětským lékařem, aby zvážil, zda dítěti
nový typ zátěže nezpůsobí újmu. Pracovní oblast zahrnuje odhodlání dítěte splnit zadaný úkol
a oblast emocionálně sociální hovoří o schopnostech týkajících se komunikace s okolím a
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přijetí role žáka. Kognitivní oblast je dle Valentové (2001) zatím nejméně rozpracovaná. Týká
se úrovně vnímám, paměti, pozornosti, myšlení a představivosti.
Valentová se tedy pokusila zahrnout do připravenosti všechny složky osobnosti, tedy i ty, které
jsou závislé na vyzrávám organismu, v jejím případě somatické.

Vágnerová (2000) do svého pojetí školní připravenosti zahrnuje dvě položky. Jsou jimi
pochopení hodnoty a smyslu školního vzdělání u dítěte a jeho sociální připravenost.
V rámci hodnoty a smyslu školního vzdělávání hovoří o vlivu okolního prostředí na
názor dítěte na školu. Upozorňuje, že „Pokud dítě nechápe smysl školního vzdělání, stává se
pro ně škola zbytečnou povinností, kterou respektuje pouze formálně."(Vágnerová, M., 2000,
str. 142) Tedy pokud jsou hodnoty rodiny nastaveny tak, že vzdělání v nich nemá své
významné postavení, nebude ani pro dítě mít osobní hodnotu. Ačkoliv se dítě zpočátku
věnovalo školní práci, v důsledku nezájmu rodičů o jeho výsledky, ztrácí motivaci pro další
vzdělávání. Vlivem rodiny si dítě přináší s sebou i určité strategie chování a způsob
komunikace osvojené v rodině. Tyto aspekty mohou u dítěte způsobovat i určitý handicap
v důsledku velké odlišností rodinného prostředí a školy.
Co se týká sociální připravenosti zdůrazňuje Vágnerová (2000) schopnost dostatečně
připraveného dítěte odlišovat způsoby chování podle toho, jak to vyžaduje situace a
respektovat běžná pravidla chování. Opět zde hovoří o nutnosti zvládání určité úrovně
komunikace. Především vysvětluje, že jakýkoliv nedostatek dítěte v komunikaci ovlivňuje
negativně jeho přijímání okolím. I samotné dítě pak prožívá svoje verbální projevy velmi
stresově a raději se jim vyhýbá. To má pak následný vliv na utváření vztahů se spolužáky a
dalšími osobami.
Autorka tedy vnímá školní připravenost jako duševní připravenost dítěte pro přechod do
nového zcela odlišného prostředí systematické školní výuky. V této připravenosti je zahrnuta
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komunikační schopnost, schopnost začlenit se do kolektivu a přijmout nové role. Dítě by si
také mělo uvědomit hodnotu vzdělávání, neboť to ovlivňuje jeho motivaci pro školní práci.

Dále Vágnerová (2000) vymezuje také školní zralost. V jejím pojetí je klíčová zralost
centrální nervové soustavy (dále CNS) a kompetence z ní vyplývající. Dostatečná zralost CNS
totiž umožňuje dítěti lepší koncentraci, rozvoj logického myšlení, emoční stabilitu a odolnost
vůči větší zátěži ve škole. Pozitivně působí také na rozvoj motorické a senzomotorické
koordinace. Prostřednictví zrání CNS se dále rozvíjí také zrakové a sluchové vnímání.
Sluchová percepce se rozvíjí rychleji. Na základě schopnosti sluchové diferenciace jsou
obvykle děti před vstupem do školy schopné rozlišovat fonémy v mluvené řeči.
U zrakového vnímání se zlepšuje blízké vidění a diferenciace, což později dětem umožní
lépe vnímat tvar, počet a směr detailů, a na základě toho zvládnout tvary písmen a naučit se
číst. Zlepšuje se také koordinace očních pohybů, které byla dříve nesystematické. I to
umožňuje dítěti osvojit si dovednost čtení.

Zralost tedy pro Vágnerovou (2000) představuje zralost centrálního nervového systému
a další schopností, které tato zralost umožňuje. V dostatečné zralosti centrálního

nervového

systému spatřuje klíčovou skutečnost pro započetí školní práce.

4.3Nedostatečná

připravenost

V případě, že dítě nevyhovuje požadavkům při vstupu do školy, je zapotřebí zvážit
odklad školní docházky, stanovit příčinu a případná další opatření (např. systematičtější
předškolní výchova).
Některé děti však požadavkům nevyhoví nikdy a v těchto případech se zařazují do
speciálních škol podle typu poškození. K takovým se řadí děti výrazně retardované, jejichž
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indispozice je způsobena zpravidla poškozením CNS. Takové děti se sice jeví pro běžnou
školu nepřipravené, ale „...pro požadavky zvláštní nebo speciální školy mohou být již školsky
připravené."(Valentová, L.; Kolláriková, Z., 2001, str. 222)
Další skupinou dětí j sou jedinci s podprůměrnou úrovní dispozic hlavně v kognitivní
oblasti. Toto bývají děti z nedostatečně podnětného sociálním prostředí. Na základě
dlouhodobějšího působení lze později odhalit, zda jde o trvalý stav nebo zda ho lze ovlivnit.
Děti, které jsou fyziologicky mladší, než je jejich kalendářní věk, patří do další
skupiny dětí, které jsou pro školu nedostatečně připravené. Valentová (2001) je označuje jako
děti „klasicky" nezralé. V tomto případě by nezralost negativně ovlivnila úspěšnost dítěte ve
škole.
Čtvrtou a nejčastější nepřipraveností je nerovnováha ve zrání psychických funkcí u
dítěte. Může se týkat všech oblastí lidské osobnosti. Zde je opět zapotřebí zjistit, zdaje tento
stav trvalý a snažit se ho kompenzovat jinak, anebo zdaje možné tento nedostatek ve vyzrání
jedné oblasti odstranit.
Na základě vymezení těchto čtyř skupin však nelze obecně říci, ve kterých případech je
vhodné uvažovat o odkladu školní docházky. Taková skutečnost se posuzuje individuálně a
zahrnuje posouzení veškerých aspektů, které mají na dítě vliv, tedy nejen stálost nevyzrálosti
některých složek osobnosti, ale také sociální prostředí a možnosti pedagogického

působení.

4.4 Počátek školní docházky
„Děti se většinou na vstup do školy těší a s radostným očekáváním věcí příštích přijímají
roli žáka."(Trpišovská, D.,1998, str.45) Vágnerová(2000) upozorňuje, že Matějček přisuzuje
toto těšení typické předškolácké naivitě. Dítě sice ještě neví, co ho čeká, ale budoucí situaci si
idealizuje. Zároveň Vágnerová uvádí, že to"...že se dítě do školy těší nemusí znamenat, že je
pro školu dostatečně připravené a zralé."(Vágnerová 2000, str. 135) Navíc děti jsou v tomto
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ohledu ovlivněny také svými rodiči, kteří své vlastní zkušenosti ze školní docházky přenášejí
na dítě a ovlivňují jeho názor na školu. Často také sociální prostředí a uznávání hodnoty
vzdělávání v této společnosti může na dítě působit, místy i negativně.
První dny školní docházky, i když je dítě na školu dobře připraveno a těší se, působí na
dítě větší napětí než bylo zvyklé a to může vést k tomu,"... že o tom, co se ve škole dělo,
nebude příliš mluvit."(Bacus, A., 2004, str. 174) To se však po nějaké době samo upraví a
rodiče mohou být nápomocni tak, že budou své dítě dostatečně podporovat a povzbuzovat pro
další činnost.

4.4.1 Socializace ve školním prostředí
Se vstupem do školy se mění i hlavní náplň činností dítěte. Hraje téměř vytlačena
učením. To však, jak uvádí Valentová (Kolláriková 2001), nemá pouze kognitivní význam.
„Učení souvisí s procesy celkové socializace dítěte pro školu."(Valentová, L.; Kolláriková, Z.,
2001, str.223) Dítě se tu seznamuje s hodnotou školy v naší společnosti. Někdy však, jak již
bylo zmíněno výše, může být tato hodnota v rozporu s názory jiných menšinových etnik.
S procesem socializace souvisí i přijetí nové role dítěte - role žáka. Ta dítě zavazuje
k odpovědnému plnění zadaných úkolů a uznání autority učitele. Zároveň se také učí
navazovat kontakty a spolupracovat se svými spolužáky. Dítě s procesem socializace získává
podle Vágnerové (2000) nové kompetence, které jsou výrazně odlišné od těch, které jsou
důležité pro školní výuku. Proto se také může stát, že dítě jinak nepříliš úspěšné, nemá v této
oblasti žádné problémy. Oproti němu dítě s dobrým prospěchem se nebude schopné začlenit
do kolektivu.
Pokud jde o rozvoj spolupráce je nutné zde zmínit i spolupráci dítěte s učitelem, která je
velmi úzká. Učitel má totiž možnost podle individuálních potřeb dítěte přizpůsobovat učební
činnosti. Dítě si v učiteli hledá i určitou citovou oporu, díky které se snaží překonat nejistotu
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v novém prostředí. Očekává od něj reakci na svou činnost a usiluje také o to svou činností
udělat učiteli radost. Často soupeří i se spolužáky o učitelovu přízeň.

4.4.2 Tělesné a duševní změny začínajícího

školáka

Po nástupu školní docházky lze u kalendářně stejně starých dětí pozorovat biologickou
nestejnorodost. Dívky navíc „dospívají do šestého biologického roku i o půl roku
dříve."(Valentová, L., 2001,str.224). V tomto věku děti rostou ještě poměrně rychle a zvyšuje
se jejich odolnost vůči nepříznivým vlivům okolí. Přes přetrvávající velkou potřebu pohybu
již dochází k částečnému zklidňování a účelnějšímu využívání pohybů.Vyzrávání centrálního
nervového systému má za následek zpřesnění jemné motoriky a upřednostňování jedné ruky.
Co se týká kognitivní složky, dítě se nachází ve stádiu konkrétních operací a důležitou
pro získávání informací je pro ně zatím stále jejich vlastní činnost. Konkrétní jevy však
dokáží porovnávat, třídit, analyzovat, atd. Učením se u dítěte postupně rozvíjí i logické
myšlení. Nutno podotknout, že v naší škole se ještě stále více podporuje tzv. konvergentní
přístup k myšlení, což znamená nalezení pouze jediné správné odpovědi. Snaha však směřuje
k rozvíjení i přístupu divergentního, kdy je cílem nalézt různé způsoby řešení téhož úkolu.
V předškolním období se dítě vyznačuje svým převážně egocentrickým postojem ke
světu. S příchodem do školního prostředí se jeho postoj mění ve směru větší objektivity
posuzování věcí i vlastní osobnosti.
Ve škole se také zdokonaluje řeč dítěte. Učí se rozlišovat spisovnou a nespisovnou řeč,
zlepšuje se artikulace a dítě poznává velké množství nových slov, což má za následek rozvoj
slovní zásoby. Nedostatečná slovní zásoba nebo také neznalost vyučovacího jazyka mohou
komplikovat přizpůsobování se dítěte na školu a je zapotřebí na těchto nedostatcích
zapracovat už od počátku školní docházky.
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Jedním ze zdrojů poznávání v období konkrétních operací je pro dítě smyslové vnímání,
které se i po příchodu do školy stále zdokonaluje. Nyní je již schopno rozlišovat celek na části
a uvědomovat si vztahy mezi těmito částmi. Dostatečná zralost sluchu a zraku je
předpokladem pro úspěšné zvládnutí čtení a psaní.
Vzhledem k tomu, že i přes dozrávání CNS je udržení pozornosti dítěte ještě omezené,
musí učitel pravidelně střídat jednotlivé činnosti, aby nedošlo k přílišné únavě dítěte.
S rozšiřování vědomostí ustupuje spontaneita dětské představivosti a i při hře už děti
používají realističtější pomůcky. Do světa fantazie se i přesto rády vracejí například
prostřednictvím četby. Ve škole se děti podrobněji seznamují s pojmy týkajícími se času a
prostoru. Také tím, že se učí vnímat délku určitých činností (např. vyučovací hodiny), se
zdokonalují jejich představy o čase a prostoru.
Paměť začínajícího školáka je stále většinou mechanická. Postupně se však rozvíjí i
logická prostřednictvím nutnosti zapamatovat si určité informace záměrně. Aby došlo
k úspěšnému zapamatování, musí se dítě naučit hledat mezi jednotlivými informacemi logické
souvislosti, které napomohou zapamatování. Obě formy paměti se však kvalitativně
zdokonalují procesem kognitivnímu vyzrávání a školní výuky.

Během školní docházky dochází tedy k dalším významným změnám ve všech stránkách
lidské osobnosti. Mění se také životní styl jedince. Prostřednictvím systematické školní výuky
je snahou umožnit každému jedinci optimální rozvoj v rámci jeho osobních možností a
připravit ho pro budoucí život.
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5. SOUČASNÉ TRENDY V PRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
Primární stupeň vzdělávání je v současnosti komplexní, jasně definovanou fází
vzdělávám, která se vyznačuje i svou částečnou autonomií v rámci vzdělávacího systému.
Pravděpodobně asi jedním z nej důležitějších trendů dnešního vzdělávání je jeho
osobnostně rozvíjející pojetí, které je reakcí na dřívější nedostatečné respektování
individuálních zvláštností jednotlivých dětí. Nyní je snahou odhalit možnosti dítěte a na jejich
základě dítě dále rozvíjet k dosažení jeho maximálního výkonu. Rozvoj probíhá nejen
v oblasti získávání poznatků o okolním světě, ale také, jaká pravidla platí v této společnosti a
jaké v ní má konkrétní jedinec postavení. Dochází tedy k celkovému rozvoji a kultivaci
osobnosti dítěte.
Co se týká obsahu vzdělávání, opět se zde více než dříve projevuje zvýšená pozornost
„...ke specifickým věkovým zvláštnostem a vývojovým možnostem dětí mladšího školního
věku, zejména k charakteru jejich poznávacích procesů."(Spilková, V.; Kolláriková, Z., 2001,
str. 156). Na základě pochopení vývoje dítěte a jeho způsobu vnímání okolního světa je
zřejmé, že při získávání poznatků hraje jednu z nej důležitějších rolí činnost samotných dětí.
Ta by se měla být koncipována tak, aby se svým zaměřením co nejvíce blížila situacím
z reálného světa, který děti obklopuje.
V souvislosti s předáváním poznatků se projevuje trend omezit předávání poznatků
v hotové podobě. Spilková (2001) upozorňuje, že takový způsob předávání informací vede
k nedostatečné kritičností dětí při jejich přijímání a omezuje nebo znemožňuje jejich možnost
vytvářet si na nové informace vlastní názory. Takový přístup uvádí žáka do pasivity, protože
dominantní úlohu v tomto případě hraje učitel, jako ten, kdo toho více ví, zatímco žák se to od
něj musí teprve dozvědět. V tomto směru se tedy podporují aktivnější metody práce ze strany
žáka, než je pouhé vstřebávání získaných hotových informací. Upřednostňuje se problémové
učení. Tím je úkol, při jehož řešení žák objevuje a svou vlastní činností se snaží najít řešení.
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Aby se mohla tato metoda efektivně využívat muselo dojít i v posunu ve vztahu učitel a
žák Tady se původně vyšší postavení učitele změnilo v podporu partnerského vztahu, který je
založen na důvěře, toleranci a pochopení. Dítě je vnímáno jako svéprávná bytost, u níž je
nutno respektovat její možnosti, potřeby a zájmy. Celý proces vzdělávání jednotlivce je tedy
založen na spolupráci učitele a žáka. Učitel má možnost přizpůsobovat podmínky potřebám
dítěte a napomáhat vytvářet ve třídě a škole příznivé klima, které je otevřené vlastním
myšlenkám a činnosti dětí.
V oblasti organizace výuky se zvýšil význam skupinové formy práce a také samostatná
práce dětí. Žáci už nejsou podněcováni k soutěživosti mezi sebou, ale podporuje se oproti
tomu jejich vzájemná spolupráce. Během skupinové práce se navíc příznivě rozvíjí
komunikace dětí. Děti se učí naslouchat názoru ostatních, vyjádřit svůj názor, diskutovat o
něm apod.
Se všemi těmito změnami muselo změnu doznat i hodnocení. Zde se významně projevil
nový přístup k chybě, která je nyní vnímána jako přirozená součást procesu poznávání a není
tedy něčím, co by se nemělo vyskytovat. Chyba může být také pro učitele zdrojem informací
o tom, jak dítě o určité věci přemýšlí a jak jí chápe.
Také funkcí hodnocení není již jen informovat o stavu, ale pokouší se nalézt příčiny
tohoto stavu a stanovit případná opatření, která povedou ke zlepšení. Další významnou
proměnou je, že dítě v současnosti není porovnáváno ve svých výsledcích s ostatními žáky.
V hodnocení jsou respektovány žákovi individuální možnosti ajeho výkon je posuzován
z hlediska jeho předchozích výkonů. Projevuje se také posun v tom, co je u žáka hodnoceno.
Hodnocení se neomezuje tedy již pouze na hodnocení úrovně znalostí, ale zahrnuje také
schopnost spolupráce, samostatnost v myšlení, kreativitu zpracování, použité strategie a další
aspekty osobnosti. Jako vhodná forma hodnocení se pozitivně projevilo slovní hodnocení, ve
kterém se může dobře realizovat i komunikace rodiny se školou v oblasti pokroku jejich
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dítěte. Učitel navíc již není jediný, kdo hodnotí, ale žáci jsou vedeni k provádění vlastního
sebehodnocení.

V současné koncepci vzdělávání se objevila snaha otevřít školu více veřejnosti. To se
projevuje například účastí rodičů ve vyučování, pořádání mimoškolních aktivit, apod. Díky
tomuto zlepšení v komunikaci rodiny a školy rodiče pociťují, že dítě není pouze jejich
problémem, ale že škola je pro ně partnerem ve vzdělávání a výchově jejich dětí.

Jak je znatelné z předchozího textu primární vzdělávání zaznamenalo řadu zásadních
změn po roce 1989.
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6. SOUČASNÉ POJETÍ VÝUKY ČTENÍ

S proměnou českého školství po roce 1989 došlo i k podstatné změně v koncepci výuky
čtení.
Rozvoj čtení je nyní vnímán v širším kontextu, v kontextu tzv. počáteční čtenářské
gramotnosti, jež tvoří etapu, ale zároveň také samostatnou kvalitu v rozvoji čtenářské
gramotnosti, jejíž optimální rozvoj je cílem základní školy.(Spilková 2005)
Počáteční čtenářská gramotnost je velmi podstatnou etapou v rozvoji čtenářské
gramotnosti. Zaměřuje se na rozvoj dovednosti čtení, ale i psaní, vyjadřování i aktivního
poslechu. Čtenářská gramotnost pak zahrnuje schopnost pracovat s písemnostmi, které se
běžně vyskytují v životní praxi. Jde tedy nejen o dovednost čtení, ale též zpracování
získaných informací, reprodukce obsahu čteného, atd. Samotná čtenářská gramotnost je
součástí funkční gramotnosti.
Důvodem k nutnosti přeměny pojetí výuky čtení bylo i dřívější „ faktické nerespektování
individuálních vzdělávacích schopností žáků, přeceňování techniky čtení a psaní na úkor
rozvoje tyto dovednosti funkčně využívat, podcenění významu vnitřní motivace žáků a tedy
celkově kladení nepřiměřeně vysokých nároků na žáky."(Wildová, R., 2002, str. 7).
Současné pojetí klade důraz na respektování individuálního vývoje každého žáka. Snaží
se též rozvíjet jeho vztah k osvojovaným dovednostem a současně rozvíjet schopnost
funkčního využití těchto dovedností
V současném pojetí výuky čtení lze vysledovat některé výrazné trendy.
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6.1 Cíl výuky čtení
Základním cílem výuky v 1. ročníku je „rozvoj dovednosti číst správně, přiměřeným
tempem a s porozuměním žákům přiměřené texty."(Wildová, R., 2002, str.7) Prakticky se zde
tedy objevuje snaha najít optimální rovnováhu mezi rozvojem technické dovednosti čtení a
porozumění již na počátku výuky.
K dalším cílům patří rozvíjení pozitivního vztahu ke čtení a to i aktivní pozitivního
vztahu ke čtenářství. Podporuje se také návyk využívat čtení jako prostředek komunikace a
dalšího vzdělávaní.
Při rozvoji počátečního čtení je kladen důraz na respektování individuálních
vzdělávacích potřeb a schopností jednotlivých žáků. Vývoj žáka při vstupu do systematické
školní výuky by měl přirozeně navázat na předškolní vývoj žáka. Podle Spilkové (2005) se
tento požadavek týká hlavně práce s žáky, kteří již s určitou úrovní dovednosti čtení vstupují
do školní výuky.
Pro realizaci již zmíněných cílů je podstatné i vytváření příjemného, čtenářsky
podnětného prostředí, jehož samozřejmou součástí je emociálně i fyzicky bezpečná atmosféra.

Jak vyplývá z formulací ve vzdělávacích programech, obecný cíl výuky v 1. ročníku se ve
srovnání s obdobím před transformací příliš nezměnil. Zásadní rozdíl však spočívá především
v pojetí významu počáteční gramotnosti, jakožto kompetence nezbytné pro další vzdělávání
jedince. Zdůrazňuje se pozitivní a aktivní vztah ke čtení, rozvoj porozumění, apod. Další
podstatnou změnou v současném pojetí je umožnění učitelům ke stanovenému cíly výuky
počátečního Čtení směřovat díky možnosti vytváření vlastních didaktických koncepcí.
6.1.1 Cíle z hlediska vzdělávacích
•

programů

Vzdělávací program Základní škola ( dále VP ZŠ )
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Učivo prol. ročník: Učíme s e číst- přípravná cvičení sluchová a zraková, správné
čtení slabik, slov a krátkých vět se zřetelnou výslovností
Pracujeme s literárním textem - poslech literárních textů pro
děti, rozpočítávadla básně, vyprávění, pohádky
Povídáme si nad literárním textem - Co rádi čteme a
posloucháme.
postavy, jejich vlastnosti, vyjádření pocitů.
Seznamujeme se se základy literatury - učíme se rozumět
pojmům- báseň,pohádka, spisovatel,...

Co by žák měl umět: Plynule číst jednoduchý text s porozuměním.
Recitovat kratší báseň
Znát některé říkanky.Znát nějaký dětský časopis.
Orientovat se v textu, všímat si ilustrací.
Vzdělávací program Národní škola (dále VP NŠ)
Učivo pro 1. ročník: Čtení a literární výchova
- rozvoj fonematického sluchu, poznávání písmen a hlásek
- skládání slabik,hlasité čtení vět se správnou intonací
- uspořádání slov ve větě, délka samohlásek, porozumění
- recitace dramatizace

Zdůraznění využití prvků dramatické výchovy.
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•

Vzdělávací program Obecná škola (dále OŠ)

Učivo pro 1. ročník: Rozvoj fonematického sluchu( sluchová analýza a syntéza)
Poznávání písmen abecedy
Nácvik techniky čtení
Vnímavý poslech výrazné četby prózy a poezie
Vyprávění o dojmech a tématech z četby(recitace,vyprávění,..)
Vymýšlení a domýšlení příběhů (pokračování z mateřské školy)

•

Rámcový vzdělávacíprogram(dále

RVP)

Komunikační a slohová výchova
Plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti.
Porozumí písemným i mluveným pokynům.
Pečlivě vyslovuje.

Literární výchova
Přednáší zpaměti. Vyjadřuje své pocity z přečteného.
Rozlišuje pohádku a vyprávění. Pracuje tvořivě s literárním textem.
Rozlišuje vyjadřování prózy a veršů.

Jednotlivé vzdělávací programy se shodují ve vymezení osvojování techniky čtení.
Důraz je ve všech případech kladen i na porozumění čtenému. Ve vzdělávacím programu
Národní škola se příliš neobjevuje práce s literárním textem. Je zde uvedena pouze recitace a
dramatizace. Oproti ostatním vzdělávacím programům však zdůrazňuje využití prvků
dramatické výchovy k rozvíjení vyjadřovacích schopností.

Ve vzdělávacích programech Základní škola a Obecná škola se objevuje i rozvijem
schopnosti aktivního poslechu, vyjadřování pocitu z přečteného a seznámení s některými
pojmy z literární výchovy. Rámcový vzdělávací program vyzdvihuje význam tvořivé práce
s literárním textem. Příklady takové práce se však objevují i ve vzdělávacím programu
Obecná škola (např. ilustrace k textům, srovnávání, domýšlení,..)

Lze tedy konstatovat, že všechny tyto dokumenty kladou důraz nejen na osvojení techniky
čtení, ale vyjadřují se i k rozvoji dalších schopností a dovedností s touto technikou
souvisejících a podporují rozvíjení čtenářské

gramotnosti.

6.2 Metody výuky
Současná výuka prvopočátečního čtení může probíhat buď metodou analytickosyntetickou nebo genetickou. Přesto, že jsou ustanoveny tyto dvě metody, mohou šije učitelé
kreativně a optimálně dle potřeb žáků obměňovat. Změny pak mohou spočívat např. v délce
přípravného období, výběru skupin písmen pro počátek čtení, poznávám dvou nebo čtyř
podob stejného písmene, atd. „Někteří učitelé dokonce experimentálně zavádějí do školní
výuky globální metodu, metodu normálních slabik či vytvářejí vlastní metodické postupy,
které doplňují vlastními učebnicemi počátečního čtení."(Spilková, V., 2005, str. 165).
Všechny tyto vlastní pokusy učitelů směřují ke snaze nalézt ten nejlepší a nej efektivnější
způsob pro své žáky.
V budoucnu by se podle Wildové(2002) mohlo uplatnit i využití tzv. typologického
přístupu, kterým se intenzivně zabývá PhDr. Zdeněk Skřivánek, CSc. Tento přístup vychází
s předpokladu různých skupin žáků, kteří preferují syntetický či analytický postup. V praxi by
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to znamenalo, že po předchozí diagnostice by žákovi byla nabídnuta analytická, syntetická či
analyticko-syntetická metoda výuky čtení.
Dalším trendem s současné výuce čtení je maximální využití aktivity žáka a jeho
tvořivosti. Žákův prožitek při aktivitě je totiž nenahraditelným motivačním podnětem.
„Dominantní aktivitou je hra, která zajišťuje plynulý přechod aktivit předškolního období do
školního vzdělávání."(Wildová, R , 2002, str. 11) Během hry si žáci uvědomují důležitost a
využitelnost čtení a lze při ní vhodně využít žákovu aktivitu a tvořivost.
Další aktivní metody, které lze využít při výuce prvopočátečního čtení jsou návštěvy
knihoven, metody kritického myšlení, čtenářské besedy, návštěvy divadelních představení,
prezentace dětských knih, apod.

Lze tedy říci, že v souvislosti s obecným cílem výuky respektovat individuální potřeby a
schopnosti jednotlivých žáků se učitelé snaží různými metodami výuky a jejich

obměnami

žákům co nejefektivněji vyhovět.

6.3 Organizace výuky
Celkově se objevuje snaha odbourat frontální výuku. Je to v návaznosti na respektování
individuality žáků, která během takové výuky není příliš možná.
Doporučuje se spíše aplikovat způsoby organizace umožňující jednotlivcům či skupinám
odpovídající rozvoj podle stupně jejich čtenářského rozvoje. Podporuje se též větší variabilita
uspořádání vyučovacích lekcí v různě dlouhých úsecích zařazených i několikrát během dne.
Velmi účinné je i zařazení výuky čtení do jiných předmětů a projektů neboť tím se zvyšuje
motivace žáka a posiluje se jejich dovednost.
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Co se týká organizace, je učitelům ponechána poměrně velká možnost organizovat výuku
čtení podle vlastního uvážení, tak aby to vyhovovalo žákům. Tato volnost je však vázána
předpokladem, že učitel dodrží týdenní časovou dotaci určenou výuce českého jazyka
stanovenou vzdělávacími

programy.

6.4 Hodnocení výuky
Současné pojetí hodnocení směřuje ke způsobu hodnocení dle tzv. individuální vztahové
normy. Hlavním smyslem tohoto způsobu hodnocení je zachytit individuální rozvoj žáka a
stanovit další kroky vedoucí k jeho optimální budoucímu vývoji.
„Důležitou kvalitou hodnocení je podpora pozitivní motivace žáka."(Spilková, V., 2005, str.
166) Snahou je vzbudit v žákovi zájem a odpovědnost za vlastní rozvoj. Hodnocení vyplývá
z žákova sebehodnocení, které dokazuje jeho uvědomění si zodpovědnosti za vlastní rozvoj a
posiluje žákovo sebevědomí. „Učitele informuje o žákově schopnosti posoudit vlastní výkon
ve vztahu k řešenému problému a o stupni rozvoje osvojované dovednosti." (Wildová, R.,
2002, str. 15) Hodnocení ze strany učitele vychází z dlouhodobého a pravidelného sledování
žáka. Jedním z podkladů pro hodnocení může být i posuzovaní žákova rozvoje ve čtení
prostřednictvím zvukového záznamu.
„Konkrétní hodnocení výkonů ve čtení probíhá na základě posouzení úrovně tzv. znaků
čtenářské dovednosti."(Spilková, V., 2005, str. 166).Posuzuje se především správnost,
plynulost, jen výjimečně rychlost. Důraz je kladen i na hodnocení porozumění čtenému.
(Tento znak se však v 1. ročníku rozvíjí v závislosti na úrovni techniky čtení.)
Z pohledu forem hodnocení existuje možnost užívat slovní hodnocení, klasifikaci nebo
kombinaci obou forem. Pokud učitel používá pouze klasifikaci, měl by si uvědomit, že je
omezena pouze na informační hledisko. Pokud však chceme hodnotit žákův rozvoj, jeví se
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slovní hodnocení jako vhodnější. Nej efektivnější se tedy zdá být pravděpodobně kombinace
obou forem hodnocení.

Hodnocení žákova výkonu ve čtení by tedy mělo vycházet jak z žákova sebehodnocení, tak
posouzení jeho výkonu učitelem. Forma hodnocení, kterou učitel zvolí, záleží na něm
samotném. Jako nej vhodnější se však doporučuje kombinace slovního hodnocení a
klasifikace.

6.5 Důraz na spolupráci s ostatními partnery
Spolupráce s ostatními partnery zahrnuje spolupráci s rodiči, spolužáky, speciálními
pedagogy a psychology a v neposlední řadě s dalšími kolegy učitelského sboru, knihovníky,
nakladateli,..
„Ve všech fázích výuky je podporována spolupráce žáků."(Wildová, R., 2002, str. 16) Jednou
z velkých výhod této formy spolupráce je fakt, že žáci se od sebe navzájem učí daleko
přirozenějším způsobem. Přirozenost je způsobena odbouráním psychických zábran. Vedle
přirozenosti je dalším pozitivem větší motivace pro činnost, dále aktivita a rozvoj
komunikace. Spoluprácí žáků nemáme namysli pouze žáky z jedné třídy, ale například i žáky
z různých tříd, kteří se setkají společně při práci na nějakém projektu.
Další důležitou formou spolupráce je setkávání učitele s rodiči, neboť rodiče jsou
odpovědní za výchovu svých dětí a tudíž by se měli podílet i na rozhodování o tom, jakou
metodou s využitím jakých prostředků se bude jejich dítě vzdělávat. Důležitou roli mají i
v pravidelném domácím docvičování čtení. Místo často formálních třídních schůzek by se
učitel měl s rodiči setkávat na neformálních schůzkách, kde by se vedle výukových problémů
řešily a diskutovaly i některé didaktické otázky týkající se výuky.
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Ve spolupráci učitele se speciálními pedagogy nebo psychology se nejedná pouze o
diagnostiku výukových obtíží, ale též nalezení vhodných kroků k jejich nápravě. Do této
spolupráce však musí být zahrnuti i rodiče žáka.
Do dalšího okruhu osob, s kterými učitel spolupracuje, mohou být zahrnuti například
další kolegové s učitelského sboru, knihovníci a další odborníci. Tato spolupráce probíhá
v různých fázích výuky a jejím cílem je komplexní rozvoj čtenářské i písařské gramotnosti
žáků.

6.6 Didaktické

materiály

V současnosti si učitelé mohou vybrat z dvanácti souborů učebnic, které využívají
analyticko-syntetickou zvukovou metodu a jeden soubor využívající metodu genetickou.
Soubory se často liší rozsahem a kvalitou textů, rozsahem zpracování přípravného období
nebo nabídkou aktivních zaměstnání.
Objevují se i další didaktické materiály jako např. videokazety,manipulační karty,
nástěnné obrazy nebo pracovní listy pro rychleji se rozvíjející čtenáře, apod. Tyto materiály
slouží nejen k tomu, aby si žáci procvičili dovednost čtení, ale také k ozvláštnění výuky a
zvýšení efektivnosti a přitažlivosti. K tomu přispívá dnes stále častější využití počítače při
výuce čtení. Existuje totiž řada výukových programů určených pro výuku čtení. Práce
s počítačem je pro děti atraktivní a současně může respektovat individuální rozvoj každého
jedince díky možnosti nastavení obtížnosti a dalších funkcí.

Učitel má tedy nyní řadu možností, jak výuku učinit přitažlivou pro každé dítě vzhledem
k jeho individuálním

odlišnostem.
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6.7 Respektování individuálních vzdělávacích možností láka
Myšlenkou tohoto trendu je umožnit odpovídající možnosti v dalším rozvoji jak žákovi
ve čtení se pomaleji rozvíjejícímu, tak žákovi, který do výuky čtení vstupuje již s rozvinutou
čtecí dovedností. U pomalejších žáků se tato snaha promítá do různých forem mimotřídní
práce. Často zde funguje ještě spolupráce se speciálním pedagogem nebo jiným specialistou.
Vyspělejší čtenáři mohou mít připraveny nejrůznější samostatné aktivity. „Pokud takové
zaměstnání není učitel schopen pravidelně pro žáky připravovat, tak alespoň tehdy, když
s ostatními žáky probíhá nácvik čtení nových písmen a slov."(Wildová, R., 2002, str. 9)
Takoví čtenáři si mohou v tuto dobu číst knihy určené pro děti. „Mělo by jim však poskytnuto
dostatek příležitostí k procvičování hlasitého čtení, aby se z něj co nejdříve vyvinulo čtení
výrazné."(Křivánek, Z.; Wildová, R., 1998, str. 58)
V případě, že by tento individuální zřetel k žákům nebyl uplatňován, mohlo by časem
dojít ke ztrátě motivace a nezájmu o další rozvijem.

6.8 Rostoucí význam předškolní

výchovy

V současnosti se klade na předškolní výchovu stále větší důraz neboť má velký význam
pro žákův další rozvoj ."V předškolním období se výrazně rozvíjí schopnost vyjadřování a
aktivní poslech žáků."(Wildová, R., 2002, str. 10) Objevuje se u nich i prvotní zájem o tištěný
text a snaha o rozpoznávání písmen. Tento zájem by měl být v dětech podporován.
Během předškolního věku se rozvíjejí i další schopnosti jako jsou poznávací procesy
nebo různé psychické funkce značně nezbytné pro další výuku. U každého dítěte je však
rozvoj všech schopností a dovedností rozdílný. Při vstupu do školní výuky by se na tento
předchozí rozvoj mělo plynule navázat a pracovat na něm i nadále. Současně je však třeba
respektovat individuální zvláštnosti jednotlivců.
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7. PRŮZKUM SITUACE KOLEM PŘEDČASNÝCH ČTENÁŘŮ

7.1 Cíl
\

Cílem první části mého průzkumu bylo sledovat situaci, týkající se předčasných
čtenářů, zjištěním jejich zastoupení v populaci nastupujících prvňáků. V další části pak
rozšířit tento průzkum o sledování dalšího čtenářského vývoje konkrétních dětí, které v první
části vykazovaly určitou úroveň dovednosti čtení.
7.2 Hypotéza
Předpokládám, že převážná část dětí, při vstupu do školy zná už alespoň písmeno, na
které začíná jej ich jméno. Vycházím ze zkušenosti, že většina předškoláků umí velkým
tiskacím písmem napsat své křestní jméno.

7.3 Organizace

průzkumu

7.3.1 Zkoumaný vzorek
Mého průzkumu se zúčastnilo celkem 99 dětí z prvních tříd základních škol ve
Voticích, Olbramovicích a Čerčanech.

7.3.2 Výzkumná metoda
Během svého průzkumu jsem použila především metodu rozhovoru, při němž jsem
zjišťovala, jestli dítě zná některá velká tiskací písmena. Při tomto rozhovoru jsem používala
papírové kartičky s velkými písmeny tiskací abecedy (viz příloha 1). Karty jsem rozložila
před dítě a to mi samo ukazovalo a říkalo, která písmena už zná. Pokud zvládlo již celou
tiskací abecedu, nabízela jsem mu karty s písmeny malé tiskací abecedy, případně slabiky a
slova. Údaje o osvojených písmenech jsem pak zaznamenávala do předem připraveného
dotazníku (viz příloha 2), ve kterém jsem si nechala od dítěte vyplnit jeho křestní jméno.
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7.3.3 Časová organizace
Zpočátku jsem se rozhodla průzkum provádět už v období školních zápisů, tedy
v únoru 2005. Navštívila jsem tedy jednu z mateřských škol a prováděla zde rozhovory
s dětmi s cílem zjistit jejich znalost písmen případně nalézt dítě s určitou znalostí čtení. Pak
jsem se však setkala se skutečností, že ne všechny děti se chystají navštěvovat základní školu
v místě, kde byla jejich mateřská škola. Ačkoliv jsem si tedy vytipovala již jedno dítě, které
jsem chtěla později sledovat, byly tyto mé plány zkříženy jeho odchodem na poměrně
vzdálenou základní školu, do které jsem nemohla dále dojíždět a dítě sledovat během školní
výuky. Na základě této zkušenosti jsem se tedy rozhodla učinit průzkum až v konkrétních
prvních třídách mně dostupných základních škol v prvním týdnu školní docházky dětí. Díky
tomuto rozhodnutí jsem pak měla také přesnou představu o tom, jak jsou na tom, co se týká
znalosti písmen, děti v těchto konkrétních třídách na začátku školní docházky. Přestože jsem
nepředpokládala, že dítě, které v únoru neznalo ani jedno písmeno, by se za půl roku naučilo
plynně číst, ale k určitému vývoji u dítěte v tomto poměrně dlouhém časovém úseku jistě
dojde.
7.4 Zjištěné výsledky
slabiky nebo
Místo

počet předškoláků

Votice

54

13

5

0

8

4

1

0

37

14

5

1

Olbramovice
Čerčany

celou abecedu

slova

čte

7.5
Závěr a diskuse výsledků
Všechny děti znaly písmeno, jímž začíná jejich křestní jméno. Dále se velmi často
objevovala znalost M a T jako máma a táta případně písmena, na která začínají vlastní jména
dalších členů rodiny. Podle mého průzkumu asi 42 % dětí ovládá celou velkou tiskací
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abecedu. Jak jsem se ale později přesvědčila, tento fakt ještě nezaručuje pozdější
bezproblémové čtení u těchto dětí.
Většina dětí, které ovládaly velkou tiskací abecedu však téměř neznala tiskací malou abecedu.
Nejčastější počet osvojených velkých tiskacích písmen se pohyboval mezi 1 0 - 1 3 .
Na základě tohoto průzkumu nelze předpokládat v každé mateřské škole určitý podíl
znalců velké tiskací abecedy. Někde je tento poměr vyšší, někde nižší a nezáleží to pouze na
kvalitě samotné mateřské školy, ale také na velkém množství jiných aspektů, jako je
především vliv rodiny, specifické zvláštnosti každého jedince, aj.
Na základě tohoto průzkumu jsem si vytipovala čtyři žáky, které jsem se rozhodla
sledovat i po nástupu školní docházky. Tito žáci vykazují různou úroveň osvojení dovednosti
čtení od pouhé znalosti velké tiskací abecedy až k plynulému a výraznému čtení. Jejich výběr
byl ovlivněn mou snahou sledovat v jaké míře se tato různá úroveň čtecí dovednosti projeví
ve výuce a jak na ni bude reagovat učitel.
Mezi mnou vytipovanými žáky jsou tedy dvě dívky a dva chlapci s různou úrovní
dovednosti čtení. Jeden chlapec již plynule a výrazně čte, další čte slova. Jedna s dívek zná
pouze tiskací abecedu a dokáže přečíst i slabiky tvořené velkými tiskacími písmeny a druhá
pouze ovládá velkou tiskací abecedu.
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8. SLEDOVÁNÍ DALŠÍHO ROZVOJE VYTIPOVANÝCH PŘEDČASNÝCH
ČTENÁŘŮ

8.1 ca
Cílem bylo u vytipovaných dětí sledovat jejich další vývoj v dovednosti čtení při školní výi
a současně všímat si, jak učitel reaguje na to, že dítě již umí něco z toho, co se má ve škole
teprve naučit a jak přizpůsobuje výuku dítěti, které má vyšší schopnosti, než ostatní. Tady
jsem chtěla nalézt také nějaké konkrétní nápady na to, jak dítě, které již čte, odpovídajícím
způsobem zapojit do výuky.

8.2 Hypotéza
Předpokládám, že chlapec, který už plynule čte bude rozhodně vyžadovat určité
přizpůsobení výuky svým schopnostem, neboť by se při výuce čtení spolu s ostatními
spolužáky podle mého mínění nudil. Doufám, že jeho paní učitelka bude na tuto skutečnost
reagovat odpovídajícím způsobem.
Určitá schopnost čtení slov druhého z hochů by též měla být alespoň částečně
zohledněna, aby se chlapec mohl dále rozvíjet podle svých osobních možností. U dívek se
znalostí velké tiskací abecedy si nejsem úplně jistá konkrétním projevem ve školní výuce, ale
nevylučuji, že se tato dovednost nějak projeví.

8.3 Organizace
8.3.1 Sledovaný vzorek
Jak již bylo řečeno, vytipovala jsem si čtyři děti s různou úrovní čtecí dovednosti. Dva
hoši, jeden s plynulým čtením, druhý se čtením izolovaných slov, chodí do prvních tříd na ZŠ
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Čerčany. Dívka, která dokáže přečíst slabiky z velkých tiskacích písmen navštěvuje ZŠ
Olbramovice a dívka se znalostí izolovaných písmen velké tiskací abecedy chodí do ZŠ
Votice.

8.3.2

Metody
Používala jsem především metodu pozorování žáka při výuce prvopočátečního čtení a

psaní. Zaměřovala jsem se především na rozvoj čtení, ale všímala jsem si i pozice tohoto
konkrétního dítěte v třídním kolektivu, aktivity při výuce včetně psaní.
Svoje pozorování jsem si zapisovala do pedagogického deníku, kam jsem zaznamenávala
jednotlivé aktivity při výuce, reakce dítěte na tyto činnosti, jeho úspěšnost, atd.

8.3.3 Časová orsanizace
V průběhu prvního pololetí školního roku 2005/2006 jsem navštěvovala v rámci svých
časových možností tyto vytipované žáky na jejich základních školách a sledovala je při výuce
prvopočátečního čtení a psaní.

8.4 Výsledky
Ve výsledcích uvádím nejen zápisy z hospitací v jednotlivých třídách, ale také stručné
charakteristiky jednotlivých dětí.

8.4.1 Emil T.
8.4.1.1 Charakteristika žáka
Narodil se 9.12.1998 a navštěvuje první třídu na ZŠ Čerčany. Má staršího bratra, který
chodí do páté třídy. U obou chlapců lze pozorovat nadprůměrné nadání. Emilův bratr od čtyř
let čte a hovoří plynně německy. Emil taktéž čte od čtyř let. Oba chlapci jsou v rodině
všemožně podporováni. Rodiče jim zakupují nejrůznější encyklopedie, slovníky a často s nimi
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cestují. Oba rodiče mají vysokoškolské vzdělání a dědeček obou chlapců byl na Benešovsku
uznávaným kulturním historikem.
Emil je drobný chlapec malého vzrůstu. Na první pohled působí mladší,než skutečně je.
Jeho mluvený projev však spíše odpovídá žákovi vyššího věku. Ve třídě, kterou navštěvujeme
9 dívek a 11 chlapců. Emil má ve skupině spíše neutrální postavení. Většinu času tráví s jeho
spolusedícím v lavici nebo si něco dělá samostatně( čte, luští Sudoku,....). Na otázkujco
v poslední době četl,odpověděl: „Přečetl jsem několik detektivních příběhů pro děti do deseti
let". Mimo literatury ho ve škole baví ještě tělesná výchova a výtvarná výchova. Podle jeho
slov se při tom,když děti čtou nenudí, protože si může číst sám co chce. Momentálně čte
knihu Pipi dlouhá punčocha.
Rodiče žádali o přeřazení Emila přímo do třetí třídy, ale šetření ukázalo, že v ostatních
vyučovacích předmětech neprojevuje chlapec takové nadání a co se týká socializace,je spíše
slabší.

8.4.1.2 Hospitace

12.10.2005
•

Hodina čtení je první hodinová tak paní učitelka začala dvěma písničkami, při
kterých se děti protáhnou a rozcvičí.

•

Pak následovalo čtení písmen z tabule. Už mají probrány samohlásky a písmeno M.
(a m e O i

•

M

u

A

m

e)

Poté se poprvé pokoušejí číst slabiky. Emil je předčítá a ostatní pak čtou sborově po
něm.
(MA
mi

mu

MO

MI

má)
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•

Děti skládaly písmena a slabiky. I Emil je má v nepořádku a rozházená.

•

Opakování naučené básně o podzimu.

•

Děti říkají, co je na obrázku, který ukazuje paní učitelka. A na co to slovo začíná,
budík - b Pak říkají slovo po slabikách a která slabika je první a která druhá.

•

Opakování pojmů věta-slovo-slabika

(písmeno X hláska)

•

Část psaní - uvolňovací cviky (horní, dolní zátrh). Nejprve obtahují na tabuli,pak ve
vzduchu a konečně píší do písanky.

•

Čtení slabik ve Veselé abecedě. Emil si může vzít knihu a sám si číst

19.10. 2005
•

Na začátku zpěv písně Holka modrooká.

•

Následuje krátká rozcvička( asi 4 cviky na protažení).

•

Děti vypráví o tom, co zajímavého prožily předchozí den.

•

Všichni sborově čtou písmena a slabiky z karet. ( a E mi mo)Poté ještě několik
jednotlivců. Asi 2/3 dětí čtou slabiky, ostatní po písmenkách.

•

Četba vět z tabule.

(Ema má

.)

•

Skládání slov Ema a Máma.

•

Emil čte větší části třídy pohádku o makové panence. Ostatní děti poslouchají a paní
učitelka jim po dočtení dává otázky na porozumění. Během toho,co Emil čte ostatním,
paní učitelka docvičuje s šesti dětmi čtení dalšími aktivitami.
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Děti, které mají poslouchat pohádku,poslouchají spíše, co dělá paní učitelka
s ostatními. Tudíž při otázkách na porozumění je nejaktivnější Emil, protože si
pamatuje mnoho detailů z toho, co přečetl.

Emil čte tedy s porozuměním plynule a výrazně. Pro každou z postav v příběhu
používá jiný hlas. Čte však poměrně rychle a někdy neklesne hlasem na konci věty.
•

Při psaní píší horní kličky.Nejprve obtahu velký tvar a poté
zkoušejí samostatně. Emil píše pečlivě, ale poměrně

•

slabě

Na závěr vyučovací hodiny si děti zatančí mazurku na písničku
Měla babka čtyři jablka.

2005
Na začátku opět píseň na protažení- Když sluníčko ráno vstalo.
Paní učitelka ukazuje dětem karty s písmeny a slabikami a děti je čtou.
Emil si může číst svou knihu. Čte se zacpanýma ušima, aby ho ostatní nerušili
Čtení slabik s písmenem L na tabuli. Pak tiché čtení slov s písmenem L a
pantomimicky ukázat, co znamenají.
Četba slabik z učebnice(všichni sborově).
Protažení při básničce na koberci( roste, roste strom, porazil ho hrom),
(už i Emil se zapojuje)
Hra „písmenko M nás probudí" ( analýza slov obsahujících m)
Skládání slabik me-le

lo - mí

Psaní do písanky (horní klička, dolní zátrh, e)
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•

Organizační záležitosti (kontrola ručníku). Emil a ještě dva chlapci ho ve škole
nemají. Emil na otázku, proč ho nemá,odpověděl: „Já jsem mámu žádal, ale ona mi
nevyhověla."

16.11. 2005
•

Emil a ještě dvě dívky rozdávají sešíty/Emil se orientuje podle jmen,dívky

podle

obrázků na sešitech)Kontrola domácího úkolu.
•

Čtení slabik z karet.

•

Četba slabik a vymýšlení slov, které na ně začínají. Emil vymyslel slova: mor,
Tamara, Vesuv. Některá slova,která uved^ale neuměl vysvětlit.

•

Přichází pan školník s nabídkou knih pro děti. Emila nabídka velmi zaujala. Podle
jeho slov si předčítá názvy, aby věděl, co by si rád zakoupil.

•

Četba slabik obsahujících V a hledání jmen, ve kterých je V.

•

Čtení slov z tabule a ukazování jejich významu.

•

Skládání slov ze skládací abecedy.

•

Četba krátkého textu v učebnici a kontrola porozumění

otázkami.

8.4.2 Karel V.
8.4.2.1 Charakteristika žáka
Tomuto chlapci je 6,9 roku a navštěvuje I.A na ZŠ Čerčany. Na začátku školní docházky
dokázal už číst slova,a tak se i on stal objektem mého dalšího zkoumání.
Karel má mladšího tříletého bratra, který navštěvuje mateřskou školu. Podle chlapcových
slov spolu dobře vychází, ale někdy se také trošku perou. Karlova maminka je zubařkou a
otec je přírodovědec, což je také důvodem, proč toho Karel zná tolik o zvířatech a přírodě
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vůbec. Oba rodiče mají tedy vysokoškolské vzdělání. Přes své pracovní vytížení věnují svým
dětem dostatek času a podporují je v jejich zájmech.
V třídním kolektivu, jehož je Karel členem, je 12 chlapců a 5 dívek. Hoši, kterých je tedy
převaha, tráví čas o přestávkách většinou všichni u počítače, který mají k dispozici ve třídě a
hrají na něm hry. Karlovo postavení v kolektivu není příliš výrazné, ale přesto je podle mého
názoru vnímán jako ten,kdo toho ví víc než ostatníma tak si k němu občas spolužáci chodí i
pro radu. Karel je oproti většině svých spolužáků spíše klidnější a na první pohled milý hoch.
Překvapilo mne také, jak krasopisně Karel píše. Dokáže věrně napodobit předepsaný
vzor.Volný čas tráví Kája nad knížkami o přírodě nebo s ostatními chlapci hraje fotbal.
Na můj dotaz, jak ho ve škole baví čtení, jestli se nenudí, když se má znovu učit to, co už
umí,odpověděl, že ho čtení celkem baví. Z mého pozorování však usuzuji, že chvíle, kdy se
společně čte by mohly být pro Karla i užitečnější, pokud by učitel zohlednil jeho vyšší
schopnosti. Dosavadní přístup pana učitele totiž chlapce brzdí, neboť ho nutí slabikovat, i
když už dokáže přečíst najednou celé slovo. Pan učitel h o j e n hodnotí, že je šikovnější než
ostatní, ale nějaké zohlednění jeho schopností při výuce podle slov učitele není zapotřebí.

8.4.2.2 Hospitace
19.10.2005
•

Hodina čtení je tento den už druhou hodinou čtení a možná i proto začínají děti ihned
čtením slabik, slov i vět z tabule. Střídá se čtení jednotlivců se čtením celé třídy.
Učitel pak vysvětluje různá znaménka na konci věty a jejich funkci. Ačkoliv

Karel

dokáže přečíst celé slovo, učitel ho nutí slabikovat.
•

V další fázi hodiny si děti umístí své židle do kroužku v zadní části učebny a probíhá
čtení z učebnice. Na ZŠ v Čerčanech se pro výuku čtení používá Veselá abeceda.
Způsob procvičování čtení zde byl pro mne skutečně překvapivý. Považuji tedy za
důležité se o něm několika slovy zmínit.
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•

Čtení dětí začíná už přečtením názvu učebnice. I když ho vlastně nečtou, protože ještě
neznají například písmeno V. Vlastně si ho pamatují. Pak Čtou básničky k jednotlivým
písmenům. Opět je říkají spíše z paměti a většina dětí se ani nedívá do učebnice.
Veškeré čtení probíhá velmi rychle a převažuje aktivita učitele. Často také přečte sám
jednotlivá slova a děti je jen mechanicky opakují, aniž by musely vnímat jednotlivá
písmena a tedy se učit číst. Navíc vždy znovu společně pročtou všechny předchozí
strany až k té, kde skončily, takže po takové frekvenci opakování už děti všechno umí
zpaměti a nenutí je to dívat se na text.

•

Děti se vrací zpátky do lavic a do dvojic obdrží obrázky, které vyjadřují jednotlivé
fáze určitého příběhu o pouštění draka a úkolem dětí je obrázky seřadit tak, jak jdou za
sebou. Děti jsou silně motivovány nezvyklým druhem aktivity, který jim byl
předložen. Touží být první a mít úkol správně. I Karlova dvojice je hotová mezi
prvními. Učitel však děti nijak nepovzbuzuje a nekontroluje jejich řešení. Následně
se ukazuje, že postup příběhu je nejednoznačný, takže není přesně stáno ve no,jak mají
být obrázky seřazeny, protože to může být téměř jakkoliv. Na dětech je vidět určité
zklamání, protože chtěli uspět a mít řešení správně. Nakonec tedy jejich práce vyzní
do ztracena. Cílem učitele bylo možná ukázat dětem, že ne vždy existuje pouze jedno
správné řešení, ale tento způsob se mi nezdál příliš vhodný.

•

V posledních deseti minutách děti píší na smazatelnou tabulku fixem uvolňovací cvik.
Učitel při psaní dětí kontroluje domácí úkol z matematiky a nesleduje práci dětí. Navíc
děti chodí se sešity z matematiky k jeho stolu a tím jsou neustále vyrušovány při psaní.

16.11.2005
•

Na začátku hodiny několik chlapců zarovnává lavice ve třídě podle napnutého
provázku. Učitel pak kontroluje připravenost pomůcek u dětí.
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Následuje čtení písmen a slabik z tabule.
a
m

ma

me

mi

my

mo

mu

l

la

le

li

ly

lo

lu

t

ta

te

ti

ty

to

tu

vysvětlení rozdílu mezi tikat X tykat

Dále čtou děti z učebnice, tentokrát ne v zadní části třídy.Opět pročítají všechny texty,
střídá se čtení jednotlivců, skupin hochů a dívek.
V poslední části hodiny píší děti na tabulku bez linek. Učí se psát malé psací u. Učitel
jim jeho psaní ukáže na tabuli. Píší také ú a ů. Pak dále trénují psaní tohoto písmenka
do písanky.
Při psaní do písanky učitel opět kontroluje úkol z matematiky místo toho, aby sledoval
práci dětí a opravoval nedostatky.

7.2.2006

•

Čtení je první hodinou,a tak se přihodilo, že jeden chlapec přišel pozdě, protože
zaspal. Pan učitel si pak s dětmi chvíli povídá o tom, kdo je ráno budí a odkud do
školy jezdí. Nepatrně se zde projevuje ironie ze strany učitele, prostřednictvím které
ponižuje některé žáky. Děti si této skutečnosti nejsou vědomy, neboť ironii ještě
nerozumí.

•

Následuje procvičování psaní velkého R, které se naučily předchozí den. Pan učitel
jim ho nejprve předvede na tabuli a děti ho pak píší na smazatelné tabulky. Dále ho
procvičují už ve slovech a větách.
Roman

Ríša Renata Radek Marek Martin

Martin a Matěj mají mapu.

Ráno se Mirek umyje.

Pan učitel dětem znovu vysvětluje, že vlastní jména se píší s velkým písmenem.
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•

Poté si děti vezmou Veselou abecedu a shromáždí se s židlemi v zadní části učebny.
Číst začínají písmenem G. Ukazují si, jak vypadají různé podoby tohoto písmene. Pak
čtou slova. Slovo galoše většina dětí nezná a někteří si myslí, že je to jídlo. Karel toto
slovo zná,a tak ho ostatním vysvětlí. Při čtení textu nedává Karel příliš pozor, většina
dětí totiž ztěži slabikuje,a tak ho nudí neustále sledovat text a čekat,až jeho spolužáci
konečně vysloví správně slabiky. Navíc už zná tyto texty nazpaměť,protože je čtou
pořád dokola. A tak když na něj přijde řada, neví,kde přesně čtou, a tak si musí za
trest sednout vedle učitele, který mu pak neustále tlačí hlavu k učebnici, aby ho
donutil text sledovat. Když pak má číst Karel znovu, prokazuje se, že čte poměrně
rychle a plynule. Dokáže už odlišit i přímou řeč, klesá na konci oznamovací věty a
správně čte otázky.

•

Pan učitel prokládá dlouhé čtení úkoly na spočítání, kolik by stál nákup určitých
hraček na obrázku v učebnici. Hračky jsou na něm označeny cenovkami.Děti toto
oživení velmi uvítají a okamžitě reagují. Karel při této práci příliš nevyniká a obvykle
ho před vyřčením správného výsledku někdo předstihne.

•

Pak následuje hra „Co je v lese a co na poli?" učitel říká různá slova jako například
žito, řepa, houby, borůvky, atd. a děti říkají, kde se tyto věci vyskytují.

•

Nakonec si na základě přečteného textu vyprávějí o hoře Říp, proč je významná a co
na ní lze najít. Většinu informací ale sděluje dětem učitel. Karel přispěje znalostí
pověsti o hoře Říp,ale trochu se mu plete s pověstí o Blanických rytířích, a tak to
musí pan učitel uvést na pravou míru.

22.2.2006
•

Vyučovací hodina je zahájena nahlašováním známek z matematiky.

•

Následuje čtení v zadní části učebny. Opakují si text o velkém písmenu R. Vysvětlení
slov rebarbora a rorýs. Tady Karel prokazuje své znalosti o přírodě. Procvičování čtení
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pokračuje četbou textu o tom, jak šel Roman s tátou do lesa. Při četbě pan učitel
rozdělí dětem role. Kája dělá vypravěče a dokáže dobře reagovat. Místy upozorňuje
ostatní děti, že jsou na řadě. Tento text čtou děti dvakrát, aby se jich víc při čtení
vystřídalo. Některé děti si ještě pletou některá malá písmena a pan učitel u takových
dětí reaguje tak, že dítěti předříkává slabiky, které má samo přečíst a ono je pak jen
opakuje, což podle mého názoru není příliš vhodné a měl by i takovým dětem dát
dostatek času na to, aby slabiky už četly samostatně.
V pohledu celé třídy ještě převážná většina dětí slabikuje a pět dětí má ještě velké
problémy i s přečtením slabiky.
•

Úsek čtení pokračuje četbou textu k písmenku Č. Vysvětlení, co je to bečka. Pan učitel
jim ale řekne, co chce slyšet a děti to pak jen zopakují. Následuje čtení poměrně
dlouhého textu „Náš Mireček", který celý čte jeden žák a text „Hokej". Pan učitel při
čtení zdůrazňuje nutnost klesnou hlasem, když je ve větě čárka a nebo na konci věty.

•

Pak si děti vezmou následují díl Veselé abecedy nazvaný Pojďme si číst. Pan učitel
jim přečte sám celý text o „Julíkovi a Kulíkovi" a děti s ním říkají básničku, kterou si
z textu pamatují, takže tento text jim pan učitel jistě už několikrát četl. Tři děti stále
poměrně špatně vyslovují sykavky a ř. Poslední dvě věty má dočíst jeden chlapec. Ten
ale vůbec neví, kde se čte a navíc má problém přečíst i slabiku. Ostatní děti nad ním
kroutí hlavou a pan učitel to řeší tak, že si ho napřed posadí vedle sebe. Když i pak
nečte,tak ho tahá za ucho, aby ho přinutil. Nakonec ztrácí trpělivost a opět mu
předříkává, co je napsáno a hoch to jen zopakuje.

•

V druhé části hodiny děti vyplňují některé úkoly k přečtenému textu. Doplňují neúplná
slova, píší odpovědi k hádankám a vyskytují se zde také úkoly na porozumění. V těch
vyniká Karel, protože dobře rozumí tomu, co si přečte a dokáže tudíž odpovědět dříve
než ostatní.
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•

Na závěr hodiny děti řeší přesmyěky a na základě nich si říkají, j aké slavné osobnosti
jsou na papírových bankovkách.
100 + obrázek královské koruny = stokoruna, apod.

8.4.3 Veronika T.
8.4.3.1 Charakteristika žákyně
Veronika je žačkou I.B ZŠ Votice a na počátku školní docházky ovládala celou tiskací
abecedu. J e j í 6,7 let a má mladšího tříletého bratra, se kterým je její matka na mateřské
dovolené. Bratra má Veronika velmi ráda a těší ji si s ním hrát.
Ve třídě, kterou Veronika navštěvuje je 30 dětí. Zastoupení chlapců a dívek je víceméně
vyrovnané. Je zde 13 chlapců a 17 dívek. Jejich vzájemné vztahy jsou víceméně dobré,
konflikty se vyskytují spíše vzájemně mezi dívkami. Mezi těmi se projevuje velká soutěživost
převážně po stránce jejich materiálního vybavení. Veronika má poměrně silný a výrazný hlas
a navíc potřebu se ke všemu vyjadřovat a upozorňovat ostatní, že něco dělají jinak,než se má.
I proto je jí při vyučování neustále slyšet.
Ve volném čase navštěvuje Veronika několik zájmových kroužků. Je jimi taneční
kroužek, skaut a také kroužek aerobiku. Doma s ní maminka hodně čtení procvičuje, možná
až moc, ale Veroniku čtení stále velmi baví. Ve psaní sejí také poměrně daří, ale neprojevuje
k němu takové nadšení jako ke čtení.

8.4.3.2Hospitace

2.11.2005
•

Na začátku hodiny si děti opakují báseň k písmenku A a O. Pak si mají na tabuli
vybrat slabiku a vymyslet na ni slovo. Veronika, ač by jistě slovo vymyslela, pokud ji
není věnována veškerá pozornost,nesnaží

se slovo vymyslela tak se ani nehlásí.
73

•

V další fázi pak děti slabiky z tabule říkají po písmenech. Pokud si nevědí rady, jdou
k tabuli a ukazují jednotlivá písmena. Pak se role obrátí. Paní učitelka říká písmena a
děti řeknou celou slabiku. Tady se Veronika hodně projevuje a budí pocit, že by chtěla
překřičet všechny ostatní děti.

•

V poslední části hodiny děti pracují s pracovním sešitem. V něm nejprve dělí slabiky
na písmenka a pak čtou slabiky na žebřících. To už jednou četly, takže už vědí jak na
to. Veronika se stále hlásia chce číst. Když dostane slovo opravdu se velmi snažia
jde jito. Pak si děti slabiky na žebřících čtou navzájem ve dvojicích.

15.11.2005
•

Na začátku hodiny paní učitelka říká slova a děti mají analyzovat poslední hlásku
ve slově. Tuto dovednost Veronika dobře ovládá.

•

Dále paní učitelka ukazuje dětem vždy dvě kostky s písmeny a děti čtou celou
slabiku.

•

Pak čtou děti slabiky v pracovním sešitě a přiřazují je k obrázkům.

•

Jako další činnost zvolila paní učitelka skládání slabik s písmenem p. Děti skládají
slabiky pe,pi a pu. 1 tady si Veronika vede dobře a okamžitě skládá správně
slabiku. Kontrola probíhá tak, že každé dítě přečte své složené slabiky.

•

Na závěr děti ještě trénují čtení při předčítání slabik z učebnice. Na ZŠ Votice se
pro výuku čtení používá Živá abeceda. Paní učitelka obchází jednotlivé děti a t y j í
čtou, tak dostane každý příležitost ukázat, jak dokáže číst slabiky. Vzhledem
k velkému počtu dětí jsem s cílem usnadnit paní učitelce průběh této činnosti
několik z nich obcházela i já sama

27.1.2006
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•

První vyučovací hodina tohoto dne začíná zpěvem písně Maličká su s tleskáním. Při
opakovaném zpěvu si děti píseň myslí v duchu a pouze tleskají

•

V další fázi hodiny čtou děti slova napsaná na tabuli. Veronika čte dobře slabiky, ale
spojení do celého slova jí chvíli trvá. Dokáže si ale uvědomit, jaké slovo přečetla.

•

Ze slov z tabule si nyní mají děti vybrat slovo a vytvořit s ním větu. Paní učitelka jim
opakuje,jak vypadá věta,co je na začátku a co na konci. Také si některá slova z tabule
vysvětlují, například co je to leden? Co je dnes za den v týdnu? Vyjmenovat zimní
měsíce.

•

Dále si děti vyberou jiné slovo z tabule a mají s tímto slovem vytvořit větu, kterou pak
pokládají. Za to mohou dostat jedničku.
Veronika složila větu : Alena mele maso.

•

V závěrečné části hodiny píší děti diktát písmen na smazatelné tabulky.
Píší malá psací písmena 1 e

t.

25.2.2006
•

Vyučovací hodina začíná opakováním básní k číslicím. Děti si velmi dobře pamatují
básně, které se učily už před dlouhým časem.

•

Následuje opakování čtení textu z učebnice, který četly předchozí den. Text je
zaměřen na čtení dvojhlásky au. Při četbě jsou rozděleny role a Veronika dělá
vypravěče.Místo věty „tatínek nenašel" však přečte „tatínek nese". Je to způsobeno
tím, že si spletla malé aae a pak si špatně domyslela přečtené slovo. Paní učitelka jí
nechává čas, aby se mohla opravit a přečíst větu správně. Jakmile dočte, opět se hlásí a
chce zase číst.

•

Pak děti čtou text o Praze. Veronika se stále hlásí a chce číst, ale ve třídě je mnoho
dětí a všichni se musí vystřídat. Jakmile však paní učitelka dává otázky k textu,
hlásit se přestává a nesnaží se přemýšlet.
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•

V souvislosti s textem o Praze chce paní učitelka vědět,co si děti zapamatovaly
z jejího vyprávění o Voticích. Děti však nedokáží celkem nic vymyslet. Možná je to
způsobeno jejich příliš velkou pasivitou při vyprávění o Voticích, která vedla ke ztrátě
soustředění a zájmu.

•

V poslední části vyučovací hodiny procvičují děti psaní malého psacího r. Nejprve ho
trénují na smazatelnou tabulku a poté do písanky. Se psaním nemá Veronika žádné
problémy, ale psaní í moc nebaví a snaží se ho mít rychle hotové.
Děti pak opisují také slova, která obsahují r :orel a rok a paní učitelka jim klade
doplňující otázky typu: Co je to orel? Kolik drn má rok? Kolik je písmen ve slově
orel? Kolik je to slabik?

•

Na konci hodiny si děti zaznamenávají do zápisníku domácí úkol.

8.4.4 Ivana Z.
8.4.4.1 Charakteristika žákyně
Ivana navštěvuje první třídu malotřídní základní školy v Olbramovicích. Její 7,1
let a má starší sestru ve věku 13 let. Moc dobře spolu nevycházejí, protože je mezi
nimi už poměrně velký věkový rozdíl, ale hlavní rozdíl je v charakteru obou děvčat.
Ivana má ráda své věci v pořádku, zatímco její sestra to nepovažuje za až tak důležité.
V souvislosti s věkem se liší také způsob trávení volného času obou děvčat, při kterém
není moc příležitostí, aby tento čas trávily spolu a ani by o to možná neměly zájem.
Ivanina matka pracuje jako učitelka na druhém stupni ZŠ a otec je elektrikářem.
Ve třídě, kterou Ivana navštěvuje je 6 dětí. Všichni se navzájem znají již
z mateřské školy, která je v téže obci. Jsou zde 4 chlapci a dvě dívky. Ačkoliv je tato
škola malotřídní, první třída pracuje odděleně a není spojena s jiným ročníkem.
Pokud se dá v tak malém počtu dětí hovořit o třídním kolektivu,pak je díky tomu,
že se děti znají již z mateřské školy poměrně semknutý. Postavení Ivany v něm není
nijak, výsadní, ač se podobně jako Veronika T. ve Voticích prosazuje svým
poučováním ostatních dětí o tom, co je a není správné a jak by to měli dělat jinak.
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Volný čas tráví Ivana s kamarádkami pobytem venku a různými společnými
hrami. Psaní jde této dívce také poměrně dobře, je pečlivá a stejně, jako má ráda
pořádek, snaží se, aby i její písmo bylo pěkné.

8.4.4.2 Hospitace

21.9.2005
•

Paní učitelka diktuje písmenka a děti je skládají vedle sebe. Všichni pracují poměrně
stejně rychle. Ivana vyniká především naprostým pořádkem ve všech věcech včetně
srovnaných písmen ve skládací abecedě.

•

V další fázi děti čtou z tabule písmenka, která už probraly Ivana čte bezchybně,
neplete se jí ani malé tiskací a a e,jako ostatním dětem.

•

Následuje sluchová syntéza, kdy paní učitelka hláskuje slova a děti pak mají říct celé
slovo. Tady se Ivaně příliš nedaří, nedokáže si slovo poskládat dohromady a pak je
hádá.

•

Poté učitelka také hláskuje slova a děti mají k těmto slovům nalézt obrázek na tabuli.
Ivaně se podaří správně určit pouze jedno, zatímco chlapec, kterému se plete malé a
a e měl slov pět.

•

Na závěr hodiny zařazuje paní učitelka hru, kdy na určité písmenko se snaží děti
vymýšlet slova. Ivana má poměrně širokou slovní zásobu oprosti ostatním
spolužákům,a tak je při této aktivitě úspěšnější.

12.10.2005
•

Paní učitelka začíná den cvičením na pravolevou orientaci. Dává dětem úkoly
typu: Kde máš pravé oko? Sáhni si levou rukou na svoje pravé ucho? Ukaž
sousedovu levou nohu. Atd. Všem dětem dělají tyto úkoly docela problémy a pak

77

je pro ně problematické ukázat, kde je na obrázku vlevo dole, atd.Paní učitelka se
tento nedostatek snaží vyrovnat zařazování většího množství aktivit tohoto typu.
•

Poté děti v kruhu vzadu na koberci vytleskávají báseň na písmenko U. Pak se snaží
společně vytleskat co nejvíce slov na U. Tady se opět Ivana hodně zapojuje a
vymýšlí spoustu slov.

•

Následuje kontrola osvojení nové básně. Každé dítě přednáší báseň a je za to
oznámkováno. Zatímco jedno dítě přednáší, ostatní vyhledávají písmeno U
v novinovém výstřižku.

•

V další části děti vybarvují písmenka na pracovním listu. Paní učitelka se snaží
dohnat také nedostatky s uvolněním ruky a schopností vybarvovat obrázek,
protože většina dětí pouze barevně začmárá daný obrázek.

•

Na závěr dělají děti cvičení v pracovním sešitě na dělení slabik na písmenka. To
pro Ivanu není problém, navíc jsou tyto slabiky velkými tiskacími písmeny a ty
ona už velmi dobře ovládá.

9.11.2005
•

Vyučovací hodina začíná hrou vzadu na koberci, kdy paní učitelka hláskuje slovo
a dítě, které má míček má vyslovit celé slovo. Už to nikomu nedělá potíže i Ivana
už to ovládá.

•

Poté čtou děti na tabuli krátké věty napsané velkými tiskacími písmeny.
TO JE BOTA.

TO JE SOVA. TO JE EMA.

Ivaně to jde velmi dobře, protože číst slabiky tvořené velkými tiskacími písmeny se
pokoušela už v předškolním věku.
•

Následuje rozcvičení prstů na básničku a pak psaní šikmých čar, jako když prší'.'
Ivaně to jde dobře, má pěkně uvolněnou ruku a netlačí na tužku.
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•

Pak děti čtou slabiky z tabule: te, la, mi, so, lu, me a vymýšlejí na ně slova.

•

Poté se přesunou do zadní části učebny a paní učitelka vždy řekne slovo a děti mají
ukázat na slabiku, na kterou slovo začíná. Všem to jde stejně dobře.

•

Na závěr se pokouší každý vymyslet nějaké slovo na vybranou slabiku.

17.2.2006
•

Na začátek hodiny zařazuje paní učitelka společné opakování básničky na písmenko Š.

•

Pak si děti zahrají na vláčka tak, že každá dvojice představuje určitý druh vlaku a tím
se liší frekvence vyslovování š. Rychlík - šššššššš Nákladní vlak - š.. .š.. .š.. .š

•

Následuje snaha dětí najít ve třídě nějaká slova, která v sobě obsahují hlásku š. Ivana
pojmenuje koš a koště.

•

Na tabuli jsou napsaná slova: vyšívá, sláva, javor, košili, šašek a děti je nejprve
čtou. Všichni slabikují. Dalším jejich úkolem je vybrat si některá slova z tabule a
složit s nimi větu.
Ivana složí: Šemík tátovi dal maso? Sice by bylo lepší Dal Šemík tátovi maso? ale je

to docela pěkná a dlouhá věta, a tak za ní dostává Ivana jedničku.
•

Práce s textem „Teta šije"- cvičení orientace v textu.Najdi větu, která začíná na u. Ve
které větě j e š ? Přečti ji.
Pak postupně děti čtou text. Střídají se po větách.

•

V poslední části hodiny se učí psát malé psací d. Ivana už ho umí, protože se ho podle
svých slov chtěla naučit dříve. Píše velmi pěkně.

•

Na konci hodiny paní učitelka zadává DÚ, který si děti zaznamenávají.

79

8.5 Závěr a diskuse výsledků
V průběhu mého pozorování se neprokázalo, že by se pouhá znalost velké tiskací
abecedy u dítěte nějak výrazněji projevovala ve školní výuce čtení. Ukázalo se, že takové dítě
může pak zaostávat v jiných schopnostech, jako je například sluchová syntéza nebo mít
problémy s malou tiskací abecedou. Jedná se však pouze o mou hypotézu a ne o výsledek
experimentálního šetření. Znalost velké tiskací abecedy tedy podle mého názoru ještě
nezaručuje, že dítě bude ve škole při čtení prokazovat vyšší schopnosti, než dítě, které nezná
téměř žádné písmeno a není tedy zapotřebí tuto jeho schopnost nějak výrazně zohledňovat při
výuce.
Pokud však dítě již dokáže přečíst slova nebo dokonce plynule čte, je nezbytné takovému
dítěti umožnit nadále se podle svých možností rozvíjet. V případě Emila T. se domnívám, že
paní učitelka se snaží Emila dostatečně vytížit a odpovídajícím způsobem ho zapojit do
výuky. Umožňuje mu to například tak, že Emil ostatním dětem předčítá příběh a při tom si
rozvíjí své výrazné čtení. Paní učitelka má tím mimo jiné možnost pracovat se slabšími žáky.
Často si také Emil může číst svou knihu podle vlastního výběru nebo během nácviku čtení
ostatních žáků dostává úkoly na docvičení dovedností v jiných oblastech než je čtení. Myslím
si, že minimálně způsobem, jakým reaguje paní učitelka na Emila, by mělo zohlednění
takového žáka během prvopočátečního čtení probíhat.
V případě Karla V. však musím s panem učitelem v mnohém nesouhlasit. Nejen, že
neumožní Karlovi dále rozvíjet to, co už umí, ale nutí ho vracet se do stádia, které už má tento
žák za sebou. To, že Karel během slabikování ostatních dětí nedává pozor, by ho mělo
upozornit na skutečnost, že je zapotřebí udělat nějakou změnu. Pan učitel však na jeho vyšší
schopnost čtení oproti ostatním dětem reaguje pouze slovy, že Karel patří k těm šikovnějším
dětem ve třídě. Nemá pocit, že by mu měl dávat úkoly jiného typu nebo jeho schopnost nějak
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9.ZÁVĚR
Během své práce jsem se snažila najít odpověď na několik výzkumných otázek.
Především jsem se pokoušela odhalit, zda se přítomnost předčasného čtenáře nějak odráží ve
způsobu práce učitele a přístupu k takovému dítěti a v souvislosti s tím také poznat případné
možnosti, jak může učitel takové dítě, během nácviku čtení ostatních žáků ve třídě, dostatečně
zaměstnat a umožnit mu další vývoj.
Jak jsem již uvedla v předchozí kapitole, na základě svého pozorování usuzuji, že pouhá
znalost izolovaných písmen velké tiskací abecedy ještě nemusí být nutně během výuky
zohledněna, neboť nejde o výrazně vyšší schopnost oproti ostatním žákům, která by v případě
jejího nezohlednění vedla ke zbrzdění vývoje čtení u takového dítěte.
Na základě dvou sledovaných případů předčasných čtenářů si však troufám tvrdit, že
další rozvoj dítěte s rozvinutější schopností čtení leží významně v rukou jeho učitele. Pokud je
učitel ochoten během své práce zohlednit tuto skutečnost, může se dítě dále rozvíjet podle
svých vlastních možností. Nevhodný přístup a nezohlednění takového žáka jinak vede
k pozastavení jeho dalšího vývoje. Takovým nevhodným přístupem se v mém pozorování
jevilo například nucení žáka čtoucího slova slabikovat a vrátit se tak o etapu zpět.
V druhém případě, který jsem měla možnost sledovat, jsem spatřovala j eden z vhodných
způsobů, jak přítomnost takového dítěte zohlednit ve výuce a seznámila jsem se také s
některými způsoby, jak předčasného čtenáře vhodně zapojit. Paní učitelka chlapcovi
umožňovala rozvíjet dále své čtení například čtením knihy dle vlastního výběru. Dalším
způsobem zapojení bylo hlasité čtení tohoto žáka ostatním v době, kdy učitelka pracovala se
slabšími žáky. Jednou z možností je také, zadávat mu v době, kdy ostatní procvičují čtení,
úkoly z jiných oblastí, ve kterých dítě tolik nevyniká. V případě tohoto chlapce to byly úlohy
z matematiky. Domnívám se, že možností, jak předčasného čtenáře dostatečně vytížit, je
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mnoho a pokud učitel má zájem takovému dítěti napomoci v dalším rozvoji, dokáže podle
konkrétní situace najít pro dítě dostatečné uplatnění v nej různějších činnostech.
Současným trendem vzdělávání je umožnit dítěti rozvoj podle jeho individuálních
možností a schopností. Na základě toho by předčasný čtenář měl být zohledněn a mám dojem,
že se tak i v mnoha případech děje. Přesto však lze také narazit na případy, tak jako jsem měla
možnost i já vidět, kdy se individuální schopnosti dítěte neberou v úvahu.
Přála bych si, aby tato práce přispěla k tomu, že se i tito učitele zamyslí nad svým
přístupem a umožní odpovídající podmínky k rozvoji nejen dětem s problémy, ale také těm,
kteří vyžadují individuální přístup v souvislosti s rozvinutější schopností, jak je tomu u
předčasných čtenářů.
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Abstrakt
Práce se zaměřuje na problematiku předčasného čtenáře na počátku školní docházky.
V kapitole o dítěti předškolního věku se text zabývá nejprve jeho vývojovými specifiky a
poté se dotýká systému předškolního vzdělávání, v jehož rámci rozebírá také
problematiku předčasného čtenáře. V dalších částech práce pojednává o trendech
v primárním vzdělávání a konkrétně o současném pojetí výuky čtení.
V průzkumné části je zaznamenán průzkum postihující situaci kolem předčasných
čtenářů na základních školách a zabývá se též jejich dalším vývojem během školní
docházky.

Klíčová slova
Předčasný čtenář, dítě předškolního věku, vstup dítěte do školy, počátek školní
docházky, psychologie žáka mladšího školního věku, současné trendy v primárním
vzdělávání, výuka čtení a její trendy v současnosti.
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