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I. ÚVOD 

Vstup dítěte do školy je velkým krokem nejen v životě dítěte, ale celé rodiny. 

Dochází ke změnám v některých návycích rodiny ( hlavně tam, kde dítě 

nenavštěvovalo mateřskou školu ). Rodiče se snaží dítěti vstup do školy zpříjemnit 

a také ulehčit, protože pro prvňáčka je to zpočátku velká změna. 

Významnou roli hraje také očekávání dítěte, jeho správná informovanost a 

motivace. Rodiče by měli velmi citlivě připravovat dítě na to, co se bude ve škole 

odehrávat, aby během prvních dní, kdy se dítě setká se školní realitou, nedošlo 

k velkému zklamání nebo dokonce ke ztrátě motivace pro další učení. Dítě, které 

ztratí motivaci k učení, s ním může mít problémy po celou dobu své školní 

docházky. 

Když dítě vstoupí do školy, většinou to znamená, že ho čekají i domácí 

povinnosti s ní spojené, tedy domácí úkoly. Aby dítě mohlo tuto práci dobře 

provádět, musí k tomu mít doma vhodné podmínky např. pracovní místo, klid nebo 

někoho, kdo mu s úkoly bude, alespoň zpočátku, pomáhat. 

Další neméně důležitou potřebou malého školáka a vlastně každého člověka 

je zážitek úspěchu. Dítě potřebuje vědět, že v něčem je šikovné, někde má 

úspěch. Pro učitele zvlášť v prvním ročníku je obtížné nalézt u každého žáka 

právě tu jeho oblast, a tak se někdy zdá, jakoby děti, které zrovna nevynikají ve 

čtení, psaní nebo v počítání neuměly nic. Ale právě pro další učení, pro motivaci je 

důležité, aby každé dítě vědělo, že něco mu jde a učitel to ví. 

Se zažitím úspěchu velmi úzce souvisí pochvala. Pochvalou můžeme jen 

umocnit radost dítěte ze svého úspěchu. Kritika by nikdy neměla převážit nad 

pochvalou. Zvlášť rodiče by měli být připraveni na to, že jejich dítě nemusí být 

nejlepší. Neměli by mít příliš vysoká očekávání, která dítě spíš ubíjejí než 

povzbuzují. Každý í malý úspěch a pokrok by měl být pochválen, aby dítě vědělo, 

že jeho práce někoho zajímá a že má z jeho úspěchů radost. Tato jistota mu dodá 

na vytrvalosti, až nastanou větší překážky. 

Dítě by také mělo cítit, že učení má smysl. Nemělo by se snažit jen pro dobré 

známky nebo pro rodiče. A smysl učení uvidí tehdy, když zjistí, že je užitečné. 

Škola by se měla snažit vychovat tvořivého a samostatného člověka. 



A právě zde vidím smysl této práce. Měla by se pokusit zjistit, zda předškolní 

prací budou děti lépe připraveny pro vstup do prvního ročníku základní školy. 

Postupně bychom mohli dospět k tomu, že tzv. přípravné období by se zvětší 

části přesunulo do mateřské školy. V prvním ročníku by učitelé již navázaly na toto 

přípravné období a děti by mohly individuálně dosáhnout na čtení nebo psaní. 

Úspěšné završení jejich snahy by tedy mohlo přijít o něco dříve a čtení / psaní 

bychom mohli více rozvíjet dětem příjemným způsobem. 

Výzkumem tohoto tématu se zabývám v praktické části, zatímco teoretická 

část sleduje, jak by měl vypadat žák na počátku školní docházky, aby dokázal 

dobře zvládnout nejen náročné školní začátky, ale i další školní docházku. S tím 

souvisí i některé problémy, jež se vstupu dítěte do prvního ročníku týkají např. 

diagnostika školní zralosti, individuální péče o předškoláky, zápisy do prvních 

ročníků nebo odklady školní docházky. 

Dalším tématem, které se již týká čtení, jsou cíle a úkoly čtení v prvním 

ročníku. Zde je jisté, že hlavním úkolem, který si kladou všechny vzdělávací 

programy je položit základy čtení a porozumění textu. 

Zabývám se také současnými vyučovacími metodami čtení. Jsou pouze dvě -

analyticko-syntetická a genetická metoda. Nesnažila jsem se o jejich srovnání, 

chtěla jsem je uvést jen pro vytvoření představy o tom, jak probíhá nácvik čtení 

těmito metodami. 

Na závěr teoretické části se zabývám předškolní připraveností na čtení / psaní 

a nabízím příklady her a cvičení, kterými je možné jednotlivé oblasti rozvíjet. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. Žák na počátku školní docházky 

Jak již bylo řečeno v úvodu, je vstup dítěte do školy velkým mezníkem v jeho 

životě. Je tomu tak nejen proto, že je to velký krok k jeho samostatnosti, ale 

protože v našem kulturním prostředí je vzdělání tradičně vysoce hodnoceno. 

S kulturním, technickým a informačním rozvojem dnešní společnosti se nároky 

kladené na dítě spíše zvyšují. I rodiče si tyto zvyšující se nároky uvědomují a 

snaží se, aby dítě nastupovalo do školy přiměřené vyspělé a mohlo být ve škole 

úspěšné. Proto dnes stále mnoho rodičů, kteří si nejsou jisti, zda jejich dítě vstup 

do školy dobře zvládne, vyhledává odbornou pomoc v pedagogicko-

psychologických poradnách.1) 

Pokud bychom si kladli otázku, kdy má dítě jít do školy, můžeme si odpovědět 

velmi jednoduše: Když je ni připravené a vývojově zralé. Přes zdánlivou 

jednoduchost je však patrné, že tato otázka není nová. Z historických pramenů je 

známo, že se jí zabýval už J.A.Komenský. I on doporučoval 6 let jako vhodný věk 

pro vstup do školy, ale zároveň upozorňoval na individuální rozdíly mezi dětmi a 

tím pádem i možnost posunutí nástupu do školy o půlrok až rok dopředu či 

dozadu. 2) 

Velká výzkumná pozornost pak byla vstupu do školy věnována v 60. letech 

minulého století, kdy tehdejší socialistická škola začala být mimořádně náročná. 

Chtěla totiž ukázat svou převahu, ale na schopnosti a vývojovou úroveň dětí 

přitom nebrala ohled. A psychologické poradny od září do ledna stále vyšetřovaly 

prvňáčky, kteří ve škole prostě nestačily. Odklad školní docházky o jeden rok tedy 

vstoupil do psychologické praxe jako ochranný prostředek před neúměrným 

přetěžováním dětí. Tehdy také do praxe vstoupily psychologické zkoušky školní 

zralosti.3) 

Z výše uvedeného je patrné, že již dlouhé vývojové období je vstup do školy 

vázán na dosažení věkové hranice šesti let. Otázkou tak zůstává, proč je právě 

v šesti letech vhodná doba ke vstupu do školy. Dle mého názoru je to proto, že 
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v této době dochází k poměrně rozsáhlým změnám ve vývoji, a to jak v tělesném, 

tak i v kognitivním, emočním nebo sociálním. 

Nyní se na jednotlivé části zaměříme podrobněji. 

a) Tělesný vývoj 

K nejčastéjším a nejjednodušším ukazatelům vyspělosti dítěte, jakožto 

nezbytnému znaku připravenosti pro školní docházku, se řadí posuzování jeho 

výšky a hmotnosti. Nelze však než souhlasit s názorem, že se jedná o nejméně 

spolehlivý ukazatel školní zralosti. 4) 

Se změnou tělesného vývoje dítěte souvisel i další způsob posouzení školní 

zralosti, který byl založen na tzv. „první proměně tělesné stavby". V období vstupu 

dítěte do školy totiž dochází k nápadným změnám tělesných proporcí. Dochází 

k celkovému protažení postavy, prodlužování končetin a relativnímu zmenšení 

velikosti hlavy. Trup se zužuje a oplošťuje. Změny vedou k dosažení „filipínské 

míry" - tj. ruka, kterou natáhneme přes vzpřímenou hlavu, dosáhne na ušní 

lalůček na druhé straně. V tomto období nastává výměna chrupu, pro níž je 

typický v této době částečně „bezzubý úsměv". Díky změnám, kterými prošla 

tělesná stavba je nyní dítě lehčí a dokáže lépe ovládat své pohyby. 

V daném vývojovém období dítěte dochází mimo jiné i k celkovému zlepšování 

koordinace hrubé motoriky to znamená například skákání po jedné noze, kopání 

do míče, skákání snožmo, házení míčem jednou rukou, házení oběma rukama, 

chytání míče ( všechny tyto činnosti se nejlépe rozvíjejí v přirozených herních 

situacích ). 

Pro možný vstup dítěte do školy je pak rovněž velmi důležitou skutečností, že 

kolem šestého roku dochází také k vyhranění laterality rukou. Některé děti jsou 

vyhraněné od narození, jiné ale dlouho neví, kterou ruku si vybrat, střídají je a zdá 

se, že jsou obě stejně šikovné. Ale protože nácvik psaní je velmi složitá 

koordinační záležitost , není možné zacvičovat obě ruce. Dle zkušeností je 

obvyklé, že dítě si však většinou samo jednu ruku spontánně vybere.5) Pokud by 

se nemohlo rozhodnout, je třeba navštívit s dítětem pedagogicko-psychologickou 

poradnu, kde dítě vyšetří a posoudí, která ruka je pro psaní vhodnější. Dle mého 
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názoru však rozhodné není vhodné násilné přeučování dítéte, které se většinou 

děje u levostraně zaměřených dětí. Důsledkem takového počínání je řada 

následných problémů počínaje například odporem k psaní a ke škole vůbec a 

konče poruchami chování, přičemž je nutno zdůraznit, že čím vyhraněnější 

lateralita, tím horší následky přecvičování.6) 

Dalším faktorem je, že se vedle hrubé motoriky zlepšuje a vyzrává i jemná 

motorika. Dítě dokáže jemněji a přesněji ovládat své ruce a prsty. Dokáže navlékat 

korálky, stříhat, modelovat, třídit podle tvaru, správně se oblékat. Tyto dovednosti 

zužitkuje při nácviku psaní, bude se mu dobře ovládat psací náčiní. 

Neméně důležitá je i skutečnost, že mezi 5. a 6. rokem se postupně upravuje i 

výslovnost jednotlivých hlásek. Dítě je tak schopno nejen, lépe porozumět, ale 

zejména samo lépe komunikovat. Nicméně může dojít k situaci, kdy dítě ve věku 

šesti let není schopno některé hlásky vyslovovat. V tomto případě je pak nutná 

návštěva logopedické porady, což by ze strany rodičů nemělo být příliš odkládáno. 

Dle mého názoru je dobrá výslovnost dítěte jedním z faktorů, který může následně 

přispět k jeho bezproblémovému začlenění do školního kolektivu. 

K tělesným předpokladům školní docházky je možno řadit též změny oční, 

neboť pohyby očí se u šestiletého dítěte dostávají na úroveň dospělého. Pro 

správný nácvik čtení je důležitá dobrá koordinace očních pohybů, která umožňuje 

plynulý pohyb po řádku. Dítě tak může postupné sledovat a číst text. 

V neposlední řadě je pak nutno zdůraznit, že spolu s tělesným vývojem se 

zvyšuje i odolnost dětského organismu, který dokáže vydržet větší tělesnou 

námahu a dovede lépe odhadnou a hospodařit se svými silami. Dítě je již 

schopné i náročnějších sportovních výkonů a umí se přizpůsobit větší a delší 

fyzické i psychické zátěži. 

Z výše uvedeného je patrné, že dítě prochází po tělesné stránce poměrně 

velkými změnami. Zároveň si je však nutno uvědomit, že připravenost dítěte pro 

vstup do 1. ročníku základní školy nelze posuzovat oddělené, ale je třeba 

přistoupit ke komplexnímu hodnocení, které zahrnuje i v jiné oblasti jeho vývoje. 

Zejména je vždy třeba přihlédnout k individuálnímu vývoji každého dítěte. 
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b) Kognitivní vývoj 

Kolem šesti let věku dochází k výrazným změnám v poznávací činnosti dítěte. 

Tato skutečnost se projevuje zejména tím, že dítě již nežije pouze magií pohádek, 

ale začíná na svět, který ho obklopuje, hledět realističtěji. Teprve v této době 

začíná logicky myslet, i když této schopnosti využívá zatím pouze na konkrétních 

předmětech a při konkrétních činnostech. Dokáže si poradit s pojmy jako větší, 

menší; více, méně, stejně; dokáže řadit a třídit předměty podle určitých kategorií, 

umí nalézt souvislosti mezi věcmi a je již schopno též odlišit jednotlivé části celku. 
7) 

Jak již bylo dříve uvedeno, dochází rovněž k značnému rozvoji zrakového a 

sluchového vnímání. Tato dispozice dítěte se projevuje zejména tím, že dítě je 

postupné schopné odlišit počáteční a později i koncovou hlásku slova. Rovněž 

sluchově dokáže rozeznat rozdíl mezi slovy a to i tam, kde jsou odlišnosti 

poměrně malé. 

Vývoj ve vnímání dítěte můžeme velmi dobře sledovat mimo jiné i na dětské 

kresbě, a to především na kresbě postavy. Čím víc totiž dítě o člověku ví, tím 

přesněji je schopné ho nakreslit se všemi detaily. Ze stádia, kdy vidíme pouze 

čmáranici na papíře, přechází dítě ke kresbě tzv. hlavonožce, pak následuje již 

obrázek víceméně podobný člověku, který časem získává stále více detailů. 

Právě z kresby lidské postavy vycházejí i některé diagnostické testy školní zralosti 

např. Jiráskův Orientační test školní zralosti.8) Více o něm v kap. Diagnostika. 

c) Emoční a motivační vývoj 

Pokud se jedná o emoční vývoj, dochází ve sledovaném vývojovém období 

k jakési „věku odpovídající kontrole citů", pro kterou je charakteristická především 

schopnost dítěte přizpůsobit se určité míře kázně, která po něm bude ve škole 

vyžadována. 

V této době se děti spontánně přestávají zabývat pouze herními činnostmi a 

začínají se zajímat o činnosti ve formě úkolů. Úkol je chápán jako zaměstnání, na 

kterém je třeba nějakou dobu pracovat a dokončit ho, přičemž odměnou za jeho 

splnění je potom ocenění nebo pochvala.9) Domnívám se, že právě umění 
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správného ocenění za splnění úkolu je pro dítě velkou motivační silou pro 

budoucnost, je to něco, o co dítě nyní velmi stojí. 

Pro dítě je také velmi důležité, že je schopné pracovat ve skupině, že se umí 

na čas vzdát svých osobních zájmů a potřeb ve prospěch společných cílů. Podle 

J. Klégrové10) se někdy může zdát, že tato schopnost sebeovládání často chybí u 

velmi nadaných a předčasně do školy zařazených dětí, protože závisí hlavně na 

biologickém zrání. Mohu s ní souhlasit jen částečně, protože v dnešních 

podmínkách by se dalo říci, že sebeovládání chybí mnoha dětem. Bohužel si ale 

myslím, že spíš než otázka vývoje, je to výsledek výchovy. Přesto je třeba stále 

myslet na to, že schopnost soustředit se na úkol a vytrvale pracovat se zvětšuje 

postupně, a proto je nutno dbát na to, aby požadavky kladené na děti byly 

přiměřené jejich momentálním schopnostem a nedocházelo tak k jejich 

zbytečnému přetěžování. 

d) Sociální vývoj 

Úzkou paralelu s vývojem emočním a motivačním tvoří vývoj sociální. 

K základním předpokladům školní docházky se řadí určitá míra nezávislosti dítěte 

na své rodině. Dítě by mělo být schopno odloučit se na určitou dobu od rodiny, 

podřídit se cizí autoritě a přejmout novou roli - roli školáka. 

K nezbytnému vybavení dítěte by měla patřit též schopnost zařadit se do 

skupiny dětí ve třídě a najít si tam své místo, protože s těmito dětmi má nejen 

pracovat, ale i navazovat kamarádské vztahy. Neexistence, případně málo 

rozvinutá schopnost dítěte zařadit se do určeného kolektivu je dle mého názoru 

velkým problémem, který v případě neřešení může mít pro dítě fatální následky 

třeba i v podobě dnes velmi rozšířené šikany. 
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2. Cíle a úkoly čtení v prvním ročníku 

Dlouhodobým cílem výcviku čtení je osvojení dovednosti správně, uvědoměle, 

plynule a výrazně číst přiměřeně náročné texty. Konkrétním cílem prvního ročníku 

je pak rozvoj dovednosti čtení a zároveň rozvoj porozumění čtenému textu, tedy 

vyvážený poměr mezi technikou a porozuměním.1) 

Význam výuky nejen počátečního čtení, ale í psaní je větší, než by se na první 

pohled mohlo zdát. Pokud totiž nepoložíme kvalitní základy, můžeme tím ovlivnit 

motivaci a vztah nejen ke čtení / psaní, ale ke vzdělání vůbec. 

Současné pojetí rozvoje prvopočátečního čtení a psaní vychází z důsledného 

respektování individuálního vývoje žáka. To znamená umožnění individualizace 

metodických postupů v rámci zvolené metody výuky čtení. Velmi důležitý je i 

osobitý přístup k tzv. pomalejším žákům či opačně k velmi nadaným žákům, kteří 

již mají dovednost čtení rozvinutou. Učitel by měl mít pro obě skupiny připravena 

zaměstnání, která budou pomáhat jejich dalšímu rozvoji. 

Výuka na 1. stupni základní školy probíhá v současné době podle tří 

schválených vzdělávacích programů - Základní škola, Obecná škola a Národní 

škola. Ačkoliv volba konkrétního vzdělávacího programu závisí na rozhodnutí 

ředitele školy, je nepochybné, že je při výběru ovlivněn i zpětnou vazbou rodičů 

dětí. 

Ve vzdělávacím programu Základní škola není v 1. ročníku striktně 

stanoveno rozdělení předmětu český jazyk na jeho jednotlivé složky ( čtení, psaní 

a literární výchova ) a nejsou určeny ani počty hodin, které má učitel jednotlivým 

částem věnovat. Celkem je český jazyk dotován v učebním plánu 9 vyučovacími 

hodinami ( z celkových 20 týdenních hodin )a má komplexní charakter. Úkolem 

učitele je podle vlastního uvážení a podle žáků jednotlivé složky českého jazyka 

vhodně zařazovat do vyučovacích hodin, případně je propojovat s jinými 

vyučovacími předměty.2) 

Poněkud odlišně je koncipován vzdělávací program Obecná škola, ve kterém 

je český jazyk v 1. ročníku rozdělen na čtyři části: čtení a vztah k literatuře, psaní, 
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dorozumívací činnosti a schopnosti (jejich rozvíjení se odehrává i v dalších 

předmětech) a poslední část poznávání jazyka a literatury. Jednotlivé části se dle 

mého názoru poměrně podrobně člení na dílčí úkoly,3) což je patrné i z členění 

první části, tj. čtení a vztah k literatuře a části třetí, tj. dorozumívací činnosti a 

schopnosti, kterými se zabývám podrobněji. 

Jak již název první části napovídá, dělí se učební materie zahrnutá do části 

čtení a vztah k literatuře na dvě oblasti a sice na oblast čtení a oblast literatury. 

Úkoly vedoucí k výuce čtení se zaměřují na rozvoj fonematického sluchu, 

poznávání písmen abecedy a nácvik techniky čtení. Do oblasti literatury je pak 

zahrnut vnímaný poslech výrazné četby prózy a poezie, vyprávění o dojmech a 

tématech z četby, vyprávění o dojmech a tématech z četby,vymýšlení a domýšlení 

příběhů.4) 

Úzkou spojitost s první částí má i část třetí označená dorozumívací činnosti a 

schopnosti. Přestože její podstata spočívá zejména v přípravě na pozdější výuku 

slohu, jsou dorozumívací činnosti dost podstatně vázány na jazykové projevy žáků 

a tím tato složka umožňuje rozvoj řeči a tak usnadňuje i výuku čtení. Mezi dílčí 

úkoly začleněné do této části patří vedení žáků k určitým zásadám při 

dorozumívání v novém prostředí, dále se sem řadí pozdravy a oslovování 

spolužáků a učitelů, jednání při střetu zájmů a ve sporu, prosté dějové vyprávění, 

jeho poslech, reprodukce, dále neliterární líčení nebo vyprávění, rozmýšlení, 

zkoumání souvislostí a neposlední řadě též kladení otázek, vyptávání, zdvořilá a 

věcná odpověď.5) 

Na rozdíl od vzdělávacího programu Základní škola, nejsou v učebním plánu 

obecné školy přiděleny hodinové dotace, ale procenta časového rozmezí. Na 

český jazyk tak připadá 29% - 36% z 20 týdenních hodin, což je přepočteno asi 

5 ,8-7,2 h. 

Ve vzdělávacím programu Národní škola je výuce čtení věnováno 7 hodin 

týdně, což je 37% celkového vyučovacího času. 

V prvním ročníku se předmět Český jazyk dělí na dvě části, a to čtení a 

literární výchova a psaní. Literatura má mimo jiné za úkol humanizaci žákovy 

osobnosti. K rozvíjení vyjadřovacích schopností je doporučeno využívat 

dramatickou výchovu. 

14 



v krátké budoucnosti se počítá s dokončením Rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání, který uvedené dokumenty nahradí. Na jeho základě 

budou školy vytvářet své vlastní školní vzdělávací programy tzv. školní kurikula.6) 

Odkazy: 

1) Rámcový vzdělávací program, yyww.rvp.cz 

2) Vzdělávací program Základní škola, www.skolaonline.cz 

3) blíže Křivánek, Z. Wildová, R. a kol.: Didaktika prvopočátečního čtení a 

psaní. Praha. Pedf 1998. str. 43-44 

4) tamtéž 

5) tamtéž 

6) VÚP, 2002. www vnppraha.cz 
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3. Současné metody výuky čtení 

Metodou výuky se rozumí ucelený postup činností, jehož cílem je schopnost 

dítěte přečíst a porozumět předloženému textu, který je přiměřený jeho 

rozumovým schopnostem a poznání.1) 

Postupným vývojem se v naší oblasti vyprofilovaly dvě metody výuky. Zatímco 

od padesátých let minulého století se u nás čtení vyučovalo pouze analyticko-

syntetickou metodou, v druhé polovině devadesátých let minulého století k ní 

přibyla též metoda genetická v úpravě dr. Jarmily Wágnerové. 

Ačkoliv cílem této práce není podrobné srovnávání obou vyučovacích metod, 

je pro komplexnost celé práce nezbytné, uvést alespoň základní linie těchto 

metod. 

a) analyticko-syntetická metoda 

U analyticko-syntetické metody je výuka čtení v prvním ročníku rozdělena na tři 

části, a to období jazykové přípravy, období slabičné analytického čtení a období 

plynulého čtení slov a vět. 

Období jazykové přípravy 

Období jazykové přípravy, dříve nazývané též předslabikářové období, je 

časový úsek, jehož délka závísí především na schopnostech a dovednostech 

žáků. Dle zkušeností trvá průměrně asi pět týdnů.2) Základní náplní jazykové 

přípravy je rozvíjení poznávacích procesů, pozornosti, myšlení, učení prvních 

písmen, slabik a slov. Zároveň žáci provádějí řadu přípravných cvičení 

k pochopení syntézy slabiky z hlásek a analýzy slabiky na hlásky a k dělení slov 

na slabiky. Sjednocujícím prvkem celého období je hravá forma, kterou jsou děti 
• 

motivovány k zapojení do děje a snaze o úspěch. 

Aby dítě zvládlo nácvik počátečního čtení, je důležité se od počátku školní 

docházky starat o jeho jazykový rozvoj, neboť stále se rozšiřující slovní zásoba je 

nezbytná pro budoucí čtení s porozuměním. Žák by se tak měl naučit klást otázky, 

odpovídat celou větou, vyprávět vlastní zážitek, dokončit započatý příběh, vyjádřit 

situaci na obrázku atd. V této souvislosti je pak nutno podotknout, že právě učitelé 
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jsou pro své žáky velkým vzorem, jež budou napodobovat a proto se domnívám, 

že by se měli snažit o vysokou úroveň svého vlastního vyjadřování. 

Je nesporné, že jazykový rozvoj dítěte je ovlivněn i dalšími faktory, jejichž 

cvičení přispívá v podstatě k rozvoji celé osobnosti jedince a zároveň slouží i 

procvičování žákovy pozornosti. Zejména tak jde o rozvoj zraku, sluchu, paměti a 

myšlení. V praxi může vyskytnout problém, že učebnice*) pro počáteční výuku 

čtení neobsahuje dostatečnou zásobu cvičení určených právě pro rozvoj zraku, 

sluchu, paměti a myšlení. Domnívám se však, že tato skutečnost lze překonat tím, 

že si je učitel připraví sám. 

Nezbytným předpokladem ke správnému čtení je správná artikulace. Součástí 

výuky je tak rovněž zlepšování artikulační obratností, k níž se využívá cvičení 

výslovnosti formou různých říkanek a tzv. jazykolamů, přičemž se procvičují 

především pohyby jazyka, dolní čelisti a rtů. 

Při seznamování s novými hláskami je důležitý i postup, kterým se tak děje, 

tedy vychází se z hlásek náslovných, poté se přidávají hlásky na konci slov a jako 

poslední se zařazují hlásky uvnitř slova. *) 

K výše uvedeným činitelům ovlivňujících výuku správného a plynulého čtení je 

bezesporu nutné přiřadit i další, kterým je správné dýchání. Ačkoliv se 

problematika správného dýchání zdá být samozřejmá, není „dýchání" žáky vždy 

dobře prováděno. Kromě vhodného dýchání je proto nutno nacvičit též 

nadechování a hospodaření s dechem, k čemuž se využívá tzv. bránicové 

dýchání, čili nadechování nosem do břicha, přičemž nedochází ke zdvíhání 

ramen. 

Nyní příklad metodického nácviku nového písmene analyticko-syntetickou 

metodou:3) 

a) Žáci pojmenovávají obrázky, jejichž názvy, respektive první písmeno 

z jejich názvu, odpovídá nové hlásce. Zápis slov u obrázků je třeba pro 

uvědomění si grafické podoby a umístění písmene ve slově. Dále říká učitel, 

později i žáci, další slova obsahující danou hlásku. Ta se již přesouvá na konec 

i dovnitř slova. Žáci určují její polohu. 
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b) Učitel nyní ukáže i tvar písmene s jehož hláskou se žáci seznamovali. 

Je na učiteli, s jakými tvary žáky seznámí ( malé a velké, tiskací a psací tvary ). 

Pro lepší zapamatování tvaru písmene, by měl učitel zařadit zaměstnání, která 

zapojí co nejvíce smyslů ( různé druhy modelování, vytrhávání, vystřihování, 

vybarvování, obkreslování, vyhledávání tvaru ve třídě,... ). 

c) Žáci pracují stzv. mřížkou. Do ní pokládají nejdříve nově vyvozené 

písmeno, pak případně další již známá písmena. Pro lepší orientaci ve slově je 

dobré žákům vyznačit pod mřížku obloučky, které odpovídají slabikám. Pokud 

je práce s mřížkou pro žáky příliš obtížná, lze ji nahradit úsečkou, do které žáci 

umístí písmeno buď na začátek, dovnitř nebo na konec slova podle výskytu 

jeho hlásky. 

d) Nyní by měl učitel zařadit další herní zaměstnání, aby se nové písmeno 

lépe upevnilo. 

Při nácviku bývá někdy problematické čtení a hlavně psaní slov s dlouhými 

samohláskami. Proto i zde je dobré využít herní zaměstnání např. zaznamenávání 

délky tónů nebo převádění slyšených slov na rytmické struktury. Nácvik čtení 

samohlásek podle délek pak probíhá s učebnicí, v níž žáci čtou krátké a dlouhé 

samohlásky v malých a velkých tvarech písmen.4) 

Období slabičné analytického čtení 

Druhá část analyticko - syntetické metody se označuje jako období slabičné 

analytického čtení. Charakteristickým rysem této etapy je, jak napovídá název 

čtení po slabikách. 

Výuka tohoto období začíná nejprve čtením otevřených slabik, kterými se 

rozumí slabiky typu: souhláska-samohláska. Jakmile se žák naučí několik 

samohlásek a souhlásek, začne se seznamovat s jejich skládáním do otevřených 

slabik. Je nutno souhlasit s názorem,5) že slabika je pouze část slova, která nemá 

význam a žák ji takto také vnímá. Proto se domnívám, že je třeba při vyvození 

nových slabik využít náslovných hlásek k pojmenování obrázků a vždy nechat dítě 

najít slovo, ve kterém lze danou slabiku nalézt. Dle mého názoru by se však 

pedagog měl zároveň vyvarovat příliš dlouhého procvičování samostatných slabik, 

aby nedošlo ke ztrátě motivace ke čtení. 
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Pro znázornění grafického vjemu existuje řada pomůcek- karty, kostky, 

posuvné systémy atd. Cílem je, aby žáci dokázali rozložit slovo na slabiky a 

hlásky ( písmena ) a opačně z písmen ( hlásek ) vytvořit slabiky a slovo. Když si 

žáci dostatečně procvičí první slabiky, začínají je skládat do slov. 

V učebnicích6) nalezneme k procvičení dvojslabičných slov zaměstnání, kde se 

spojují otevřené slabiky do slov, slova se na slabiky rozkládají, slabiky se do slov 

doplňují apod. Domnívám se, že učitel může žákům nácvik čtení dvojslabičných 

slov zjednodušit i tím, že je napíše po slabikách, mezi kterými nechá malou 

mezeru a slabiky spojí obloučkem. Tím žákovi naznačí, jak má při čtení 

postupovat a ten pak velmi rychle přejde k tzv. vázanému slabikování. 

Je však nutno zdůraznit, že již zde na počátku čtení je potřeba vést žáky 

k uvědomování si smyslu čtených slov. 

Po otevřených slabikách se žáci seznamují se slabikami zavřenými, což jsou 

slabiky typu: souhláska-samohláska-souhláska. 

U zavřených slabik se při nácviku se vychází ze sluchové analýzy a syntézy 

slabiky typu „pes". Skládání hlásek do jednoslabičného slova připravuje žáky, aby 

slabiky tohoto typu četli najednou a nedělali pauzu mezi prvními dvěma hláskami a 

koncovou souhláskou. 

Následuje procvičování čtení slov se zavřenými koncovými slabikami a 

následně přichází čtení vět. Žáci nejprve poznávají rozdíl mezi slovem a větou, učí 

se skládat věty, doplňují do nich slova a zjišťují počet slov ve větě. 

Sledujeme-li vývoj čtení, je patrné, že nejprve žáci čtou slova ve větách 

vázaným slabikováním a postupně přechází na čtení slov jako celků. Nicméně i 

zde je opět velmi důležité sledovat míru porozumění čtenému textu. 

Nastíníme - l i stručně další kroky období slabičné analytického čtení, následuje 

čtení slov s dvojhláskou au, ou. Poté přichází čtení slov se skupinou souhlásek, a 

to nejprve na začátku a posléze i uvnitř slova. Následují slova se slabikotvorným r 

a I. Poněkud odlišný je nácvik čtení slov se skupinami di, ti ni, dě, tě, ně, bě, pě, 

vě, mě. Tyto skupiny se žáci učí jako celky, protože jejich rozkládání by je mohlo 

zmást.7) 
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Období plynulého čtení slov a vět 

Závěrečná část popisované metody je charakterizována jako období plynulého 

čtení slov a vět. Časově je toto období spojeno s koncem prvního školního roku, 

kdy by měla většina žáků přejít k plynulému čtení celých slov. Hlavním úkolem 

toho období tak zůstává zejména procvičování dobrého porozumění čtenému 

textu a procvičování přízvuku. Nelze než souhlasit s názorem, že ke splnění 

uvedeného cíle by měly sloužit nejen učebnicové texty, ale i dětské knihy nebo 

časopisy.8) 

b) genetická metoda 

Genetická metoda v úpravě dr. Jarmily Wágnerové vychází z tzv. genetické 

metody zapisovací Josefa Kožíška. Dalším inspiračním zdrojem byla i globální 

metoda, jejímž propagátorem u nás byl Václav Příhoda.9) 

Josef Kožíšek ve své metodě čerpal z myšlenky, že v individuálním vývoji 

každého jedince se opakuje vývoj života vůbec. Nejdůležitější je podoba 

s vývojem lidstva, kde má své místo i vývoj písma. Pro rozvoj čtení považoval tedy 

za důležité, aby dítě prošlo fází tzv. obrázkového písma. Svoji metodu Kožíšek 

rozdělil na dvě části, a to na čtení průpravné a čtení hláskové. V první fázi se děti 

měly naučit písmena ( jen velkou tiskací abecedu ). V této etapě je důležité 

zapisování myšlenek k němuž se používaly obrázky a symboly. K výuce písmen 

využíval Kožíšek počáteční písmena jmen dětí. Zapsané myšlenky byly ve tvaru: 

Počáteční písmeno s tečkou a obrázek. 

Při přechodu k hláskovému čtení tak již děti uměly psát písmena a chápaly 

písmeno jako symbol hlásky. Postupně se seznamovaly se slabikami, které 

skládaly a rozkládaly z více hlásek. Čtení slabik vždy probíhalo až po poslechu a 

zápisu. Po té následuje čtení jednoslabičných slov a výuka psacího písma, která je 

však řazena až po zvládnutí čtení.10) 

Na uvedenou metodu navázala dr. Wágnerová, která vyšla z myšlenky, že 

dnešní dětí se velmi brzy začínají zajímat o písmena a přitahuje je zvláště hůlkové 

písmo, protože je velmi jednoduché a dobře napodobitelné. Rozhodla se tedy 

využít tohoto přirozeného dětského zájmu pro výcvik čtení. 
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V současné době je trhu pouze jediná učebnice, podle které lze genetickou 

metodu vyučovat. Jedná se knihu s názvem Učíme se číst. Učebnice je tvořena 

dvěma částmi. Část první - Učíme se číst pohádky - je psána pouze velkým 

tiskacím písmem, část druhá - Už umíme číst - je již psána běžným tiskacím 

písmem. Jak sama autorka uvádí, je pro naučení se rychleji číst a zároveň rychleji 

čtenému textu porozumět nezbytné, aby žáci měli dostatečně rozšířenou slovní 

zásobu. 11) Protože čítanka nemohla pojmout všechny úkoly na smyslový rozvoj, 

doporučuje z uvedeného důvodu autorka použít ještě učebnici Pojďme si hrát, 

která slouží jako univerzální příprava na čtení. 

Jak již bylo řečeno, genetická metoda by měla přirozeně odpovídat dětskému 

vývoji, protože děti, pokud se učí číst samy, takto postupují. Nejprve je fáze zájmu 

o velká tiskací písmena. Děti zjišťují co písmena znamenají, představují. Dále se 

pokoušejí známá písmena nějak zapsat, napodobit. Nakonec se snaží z písmen 

složit slova a „čtou". 

Pokud se týká samého průběhu vyučování, je září pro děti motivačním 

měsícem, kdy se seznamují s naší abecedou a s hůlkovým písmem. Písmena děti 

vyvozují podle svých jmen. Zpočátku písmena a slova modelují, vytrhávají, 

sestavují ze špejlí, drátu apod. Písmena která děti čtou, hned zapisují. Dle mého 

názoru v této době velmi záleží mimo jiné i na schopnostech a fantazii samotného 

pedagoga, neboť na něm závisí, jakým způsobem dokáže děti motivovat a zapojit 

je do uvedeného procesu. V této souvislosti bych pak ráda uvedla příkladem 

nápaditou myšlenku jednoho pedagoga, který polepil písmeny ve třídě snad 

všechny předměty, které se tu nacházely. 

Součástí výuky je rovněž pravidelné cvičení na rozvoj fonematického 

sluchového vnímání, zvláště jednodušší hlásková syntéza slov a později i analýza. 

Zpočátku se vybírají slova jednoduchá a krátká. Při cvičení syntézy je třeba 

hláskovat svižně, protože příliš pomalé tempo brání porozumění.12) 

Stejně jako u analyticko-syntetické metody se do hodin českého jazyka 

zařazují dechová cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační a rytmická cvičení 

formou her. 
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Ke čtení se nepoužívá slabika, děti čtou slova po písmenech a postupně 

přecházejí ke čtení slov vcelku. Velký důraz je kladen na porozumění danému 

textu. 

Již v prvním čtvrtletí se děti setkávají se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, 

di, ti, ni. 

První díl učebnice tak seznamuje děti s abecedou a pokládá základy techniky 

čtení, k čemuž využívá upravených pohádek, které jsou dětem blízké a dobře 

srozumitelné. 

Na výuku obsaženou v učebnici navazuje i první část čítanky, která využívá 

velká tiskací písmena z důvodu dodržení zásady jedné obtížnosti. Autorka vychází 

ze skutečnosti, že když se dítě učí číst a psát čtyři typy písma najednou, jeho 

paměť se přetěžuje. Výsledkem pak bývá, že pokud si dítě rychle nevybaví 

správný typ písmene, vypomůže si jiným a ve slově psaném tiskacím písmem 

můžeme nalézt psací písmeno nebo naopak.13) Snahou prvního období práce 

s čítankou je tak motivovat děti, vzbudit v nich zájem o čtení. 

Druhá část čítanky je psána již malým tiskacím písmem a spoléhá se na 

přenos dovednosti čtení. Malá tiskací písmena děti nezapisují. Přechod od velkých 

písmen k malým probíhá celkem lehce. V této době žáci začínají psát i první 

písmena a slova do písanky. 

Výsledkem shora popsané metody je, že před Vánocemi již děti čtou svým 

tempem bez výrazných pomocných mechanizmů. Odměnou jim může být, že si na 

čtení i mohou nosit knížky z domova. Do konce školního roku pak žáci čtení 

rozvíjejí a zároveň je věnována pozornost i rozvoji vyjadřovacích schopností. Za 

tímto účelem jsou žáci vedeni k tomu, aby nosili do školy knihy, které přečetli, což 

slouží zejména k provádění kontroly porozumění přečtenému textu.14) 
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4. Pedagogické problémy vstupu dítěte do školy 

Jak již bylo uvedeno, je pro dítě nástup do prvního ročníku základní školy 

zlomovým životním okamžikem. Z tohoto důvodu se proto mohou v tomto 

okamžiku objevit i některé pedagogické problémy. Mezi ty nejčastější se řadí 

zejména to, že dítě ve škole nestačí, je stále unavené, nedokáže se soustředit, 

odmítá do školy chodit aj. Příčinou těchto problémů může být nevhodně 

načasovaný vstup do školy.1) Pro dítě je to velká změna a zvýšené nároky na jeho 

psychiku. A ačkoli většina dětí dozrává harmonicky v oblasti tělesné i psychické a 

je tak schopna zvládnout všechny nároky, které na ně v šesti letech škola klade, 

jsou i děti, kterým vstup do školy přinese řadu traumatizací. Tyto děti totiž ještě 

nedosáhly potřebného vývojového stupně pro vstup do školy. Podle J. Klégrové 2) 

se může jednat o nedostatky v tělesném vývoji, ve výchově, rané poškození CNS, 

disharmonický vývoj nebo výrazně podprůměrný intelekt. 

4.1. Diagnostika 

Ve snaze předejít výše uvedeným potížím se alespoň vytipované děti posílají 

do pedagogicko-psychologických poraden k vyšetření tzv. školní zralosti. Bohužel 

Psychologická poradenská služba zatím není rozšířena natolik, aby každé dítě, 

které má nastoupit povinnou školní docházku mohlo projít vyšetřením školní 

zralosti. 

V diagnostice školní zralosti se využívají postupy vycházející ze vztahu tělesné 
a psychické zralosti pro školu. Patří k nim již výše zmíněná filipínská míra nebo 

tzv. růstový věk, což je poměr výšky a hmotností. Děti, které při předškolní 

Prohlídce dosáhnou růstového věku 7 let, jsou výrazně tělesně zralejší. 3> 

Pro diagnostiku školní zralosti jsou však nejužitečnější metody psychologické, 

zvláště psychologické testy, ale i další způsoby posuzování stavu duševního 

vývoje. Psychologických testů pro posouzení školní zralosti bychom nalezli 
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mnoho. Tyto psychologické testy jsou složeny z odlišného počtu úloh kladoucích 

různé kombinace nároků na školní zralost. Posuzovat užitečnost jednotlivých testů 

podle počtu jejich úloh nelze. Jejich hodnota je závislá především na platnosti a 

spolehlivosti. Testovým metodám pro diagnostiku školní zralosti se věnovali např. 

G. Strebelová, A. Kern, J. Jirásek a další. 

Mezi učiteli se rozšířil hlavně Jiráskův Orientační test školní zralosti 

( modifikace testu A. Kerna ).4)Jedná se časově nenáročnou vyšetřovací pomůcku, 

neboť jak je níže patrné, obsahuje test pouze tři úkoly. Je však nutno zdůraznit, 

že jeho o význam je skutečně jenom orientační. 

Prvním úkolem je kresba mužské postavy. Úkol vychází z úzkého vztahu mezi 

výtvarným projevem a celkovou rozumovou úrovní dítěte. Druhý úkol žádá 

napodobení psaného písma a sice věty složené ze tří krátkých slov nebo 

bezesmyslných slabik např. Eva je tu. Ota jí moc. Sev pa li. Ci yl osn. Cílem úkolu 

je nejen zjistit tzv. percepční zralost a schopnost splnění instrukce v málo 

přitažlivém úkolu, ale i vizuomotorickou koordinaci při napodobování předlohy. 

Stejný cíl pak sleduje i poslední úkol, který spočívá v napodobení uspořádané 

skupiny teček. Test je hodnocen podle školské stupnice. 

Orientačnímu testu lze vytknout jednostrannost v přístupu k dětské psychice a 

zanedbání verbálního projevu mentálních funkcí. Avšak ten je možné posoudit 

jiným Jiráskovým testem, a to orientačním testem pro verbální myšlení, ve kterém 

je dvacet úkolů. Hodnocení v bodech se rovněž převádí na klasifikaci 

Test verbálního myšlení: 

1 • Které zvíře je větší kůň nebo pes? ( kůň = 0 bodů, špatně = -5 ) 

2. Ráno snídáme, v poledne ? ( Obědváme,jíme polévku+...= 0, špatně = -3 ) 

3. Ve dne je světlo, v noci je ? ( Tma = 0, špatně = -4 ) 
4 Obloha je modrá, tráva je ? (zelená = 0, -4 ) 
5- Třešně, hrušky, jablka,.., to je ? ( Ovoce =1, -1 ) 

6- Proč se před příjezdem vlaku zavírají podle trati závory? ( Aby se vlak nesrazil 

s autem, chodcem apod. = 0, -1 ) 
7- Co je to Praha, Beroun, Plzeň? ( Města = 1, nádraží = 0, -1 ) 
8 Kolik je hodin? ( Ukázat na papírových hodinách. Dobře = 4, částečně = 3, 

nezná hodiny = 0 ) 
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9. Malá kráva je telátko, malý pes je malá ovce je . . . .? ( obě = 4, jedna = 0, 

špatně = -1 ) 

10. Podobá se pes víc kočce nebo slepici? Co mají stejného? ( s podobností = 0, 

bez = -1, slepici = -3 ) 

11. Proč má každé vozidlo brzdu? (2 důvody = 1,1 důvod = 0, špatně = -1 ) 

12. Čím se sobě podobají kladivo a sekera? (2 spol. znaky = 3,1 = 2, špatně = 0 ) 

13. Čím jsou si podobné veverka a kočka? ( 2 znaky = 3, 1 = 2, špatně = 0 ) 

14. Čím se liší hřebík a šroub? Jak bys je rozeznal, kdyby ležely vedla sebe na 

stole? ( šroub má závity = 3, hřebík se zatlouká, šroub šroubuje a má matku = 

2, špatně = 0 ) 
15. Kopaná, skok vysoký, tenis, plavání to jsou....? ( sporty = 3, hry, závody = 

2, špatně = 0 ) 

16. Které znáš dopravní prostředky? ( 3 = 4, 3 = 2, špatně = 0 ) 

17. Čím se liší starý člověk od mladého? ( 3 znaky = 4,1-2 = 2, špatně = 0 ) 

18. Proč lidé provozují sporty? (2 důvody = 4,1 = 2, špatně = 0 ) 

19. Proč je nesprávné, když se někdo vyhýbá práci? ( je poškozen někdo jiný = 5, 

je líný = 2, špatně = 0 ) 
20. Proč se musí na dopis lepit známka? ( Platí se za doručení = 5, druhý by 

musel platit pokutu = 2, špatné = 0 ) 

Výsledek testu je součet bodů. 

Klasifikace: na jedničku + 24 bodů a více 

na dvojku + 14 až+ 23 

na trojku 0 až +13 

na čtyřku - 1 až -10 

na pětku -11 a méně 

Důležitost verbální komunikace spočívá ve schopnosti dítěte adaptovat se na 

roli školáka. Pokud totiž dítě nerozumí sdělením učitele, hůře se orientuje a zcela 

'ogicky se tak i méně vhodně chová. Zpravidla se také necítí dobře, je nejisté, má 

strach. Pokud je narušen aktivního řečový projev, vyvolává to nepříznivé reakce 

°kolí. Jakýkoli nedostatek nebo porucha řeči mění vztah žáka a učitele, projeví se 

rozdílem v jejich komunikaci i odlišným postojem učitele k tomuto dítěti, neboť 

komunikační partner, který řeč dobře neovládá, bývá automaticky hůře hodnocen. 
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Špatně mluvící dítě tak zůstává častěji izolováno, raději nemluví, než aby 

muselo snášet výsměch. A protože na znalosti jazyka závisí i značná část výuky, 

tak dítě, které nezvládlo vyučovací jazyk na dostatečné úrovni, nemůže ve škole 

uspět.5) 

Na závěr je třeba zdůraznit, že při odborném posuzování školní zralosti je 

třeba vycházet ze všech předpokladů pro vstup do školy a tomu volbu metod pro 

diagnostiku přizpůsobit. Orientační testy samy o sobě nestačí.6) 

4.2. Individuální péče 

Při posuzování dítěte bereme v úvahu připravenost pro školu a školní zralost. 

Dítě může být zralé a připravené. Ale všechny děti tyto dvě kategorie splňovat 

nemusí. Mohou být také zralé a nepřipravené, a pak je nutné tyto nedostatky 

„dohnat". 

Na straně druhé ovšem existují i děti, které jsou dobře připravené, a přesto 

v něčem nezralé. Takové dítě je třeba individuálně posoudit. 

Každý rodič bezesporu potvrdí, že jeho dítě je neopakovatelné a jedinečné. 

Rodiče ale také často mívají sklon své ratolesti nekriticky hodnotit. Proto by právě 

před vstupem do školy bylo dobré vědět, jak je na tom naše dítě vzhledem ke 

svým vrstevníkům. Přestože mají děti nejrůznější aktivity i projevy, lze vybrat určité 

typické dovednosti, které charakterizují jistý dosažený stupeň vývoje. Pozorný 

rodič, který se naučí tyto dovednosti rozeznávat, porozumí lépe možnostem svého 

dítěte a snáze mu tak může pomoci při rozvoji jeho osobnosti. Vstup do školy je po 

období her první náročnou zkušeností. Již nyní je velmi dobře vidět opravdu velký 

rozdíl mezi dětmi, kterým se informovaní rodiče cíleně věnují a dětmi, jež rodiče 

Ponechali tzv. svému osudu.7) 

Co je vhodné s dětmi procvičovat ? Zvláště hrubou a jemnou motoriku, dále 

správné sezení nebo držení tužky. Hrubou motoriku rozvíjíme nejlépe 
v Přirozených hrách např. skákání panáka, skákání gumy, jednoduché taneční 

kroky s hudbou, rytmizační cvičení. Pohybové dovednosti všestranně rozvíjí 

Plavání. 
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Jemnou motoriku procvičujeme zejména manipulací s drobnými předměty 

např. s korálky, zapínáním knoflíků, zavazováním tkaniček, stříháním papíru, 

složitější kresbou podle předlohy, obkreslováním, vybarvováním apod. K 

uvolňování ruky si hrajeme s modelínou, malujeme do písku a kreslíme vším, co 

zanechává stopu. Střídáme velikost i tvar plochy, náčiní, tvrdost a měkkost 

materiálů. 

Při rozvíjení jemné motoriky bychom nikdy neměli podcenit správné sezení. 

Pokud se chceme vyhnout zvýšené únavě, špatnému držení zad nebo vadám 

páteře, je třeba si všímat, jak dítě sedí a jak drží psací náčiní. Sezení by mělo být 

pohodlné a při tom pevné a stabilní. Dítě má sedět celé na židli s nohama volné u 

sebe a chodidly na podlaze. Nemělo by opírat hrudník o lavici. Hlava je 

v prodloužené ose těla, mírně skloněná. Obě předloktí jsou na stole, lokty jsou 

mírně od trupu. 
Křečím, únavě a roztřesené čáře předejdeme správným držením psacího 

náčiní. Správný úchop nazýváme špetkový. Podílejí se něm tři prsty pravé (levé ) 

ruky. První článek prostředníku podpírá psací náčiní zdola boční stranou svého 

polštářku. Palec přidržuje tužku z levé ( pravé ) strany. Ukazováček má funkci 

Přítlačnou a přidržuje tužku shora. Prsty jsou mírně ohnuty, nesmí být prohnuty. 

Malíček a prsteníček jsou lehce ohnuty, ne přitisknuti k dlani. Tužku držíme lehce 
2 - 3 cm nad hrotem. 

4.3. Zápisy 

Z praxe je známo, že nejen pro samotného prvňáčka, nýbrž i pro celou rodinu 

je zápis dítěte do první třídy velká událost. V souladu se školským zákonem, se 

^p isy konají v době od 15. ledna do 15. února a zapsány jsou děti, které 

v současně probíhajícím školním roce dosáhly šesti let věku, popřípadě tohoto 
věku dosáhnou do konce kalendářního roku. K zápisu se musí dostavit všechny 
děti, i ty které mají nástup do školy odložen. 

Rodiče často děti na zápis trochu připravují, aby vše proběhlo bez problémů a 
d l t ě mělo ze školy pozitivní dojem. 

28 



Podstata zápisu spočívá především ve schopnosti adaptace dítěte v cizím 

prostředí, ve kterém dítě musí předvést něco z toho, co již umí. Zápis provádějí 

učitelé prvního stupně. Ve většině škol rodiče vyplňují dotazník, kde se učitelé 

dovědí o zdravotním stavu dítěte, o sourozencích či zda dítě navštěvovalo 

mateřskou školu apod. Dítě během zápisu většinou kreslí, a to buď volně nebo 

podle zadání. Učitel sleduje držení tužky, i kterou rukou dítě pracuje. Všímá si 

tlaku, tahu i celkové kresby. Při rozhovoru učitel zjišťuje, jak se dítě vyjadřuje, jak 

je schopné samostatné komunikovat. K úkolům je dobré přidat i něco z počítání. 

Je možné zjistit orientaci v prostoru, pracovní tempo, soustředění a další projevy 

související se zralostí dítěte. 

Dle J. Klégroré 8) je při zápisu třeba si více všimnout dětí, které nenavštěvovaly 

mateřskou školu, neboť tyto děti nejsou zvyklé na skupinové vedení jedním 

dospělým a nemají tolik příležitostí ke cvičení komunikace s dětmi. Také jsou 

většinou ochuzeny o cvičení, která podporují školní připravenost. U takových dětí 

je proto třeba pečlivě probrat jednotlivé oblasti školní zralosti a případně rodičům 

poradit, jak si s dítětem hrát a co procvičovat, aby bylo do školy dobře připravené. 

S tímto názorem však nemohu zcela souhlasit. Myslím, že dnes je již jen velmi 

málo dětí, které se nesetkávaly se svými vrstevníky, přestože třeba 

nenavštěvovaly mateřskou školu. Většina rodičů si je totiž dobře vědoma toho, že 

dítě, které má vstoupit do základní školy potřebuje kolektiv, musí si na něj 

zvyknout a umět v něm žít a pracovat. Proto také vedou své děti k nejrůznějším 

aktivitám, při nichž se svými vrstevníky setkávají. Je ale jisté, že děti, jež tyto 

možnosti nemají, by neměly být vyřazeny mimo skupinu, ale ze všech sil by se jim 

mělo dopomoci se do ní úspěšně zařadit. 
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4.3.1. Průběh zápisu na dvou pražských školách 

V průběhu přípravy této práce jsem za účelem sledování zápisů žáků do 

prvních tříd základní školy navštívila dvě pražské základní školy, a to Církevní 

základní školu sester voršilek a základní školu Brána jazyků 

V Základní škole sester voršilek byl průběh zápisu dítěte koncipován odděleně 

pro rodiče a dítě, které v průběhu zápisu absolvuje dvě různé části sloužící 

k bližšímu poznání dítěte. Při příchodu do školy jsou rodiče zaevidováni a obdrží 

dotazník, dítě dostane jmenovku s pořadovým číslem a je odvedeno na první 

stanoviště, zatímco rodiče čekají na pohovor s učitelem. Poté co rodiče absolvují 

pohovor, čekají na své dítě, které se k nim vrací po skončení zápisu. Dítě mezitím 

samostatně za dohledu plní požadované úkoly. 

Na prvním stanovišti se dítě nejprve zúčastní pohovoru, který vedou dvě 

učitelky - jedna se dítěte ptá, druhá sleduje jeho úspěšnost. Na úvod je dítě 

zapojeno do krátkého rozhovoru, jehož cílem je bezesporu dítě uklidnit a navodit 

atmosféru klidu a pohody - dítě je tázáno na jméno, sourozence, s kým přišlo, 

oblíbenou hračku, na co se těší ve škole. Po té následuje jakási „praktická" část 

zkoumání schopností a dovedností dítěte. Dítěti jsou například předvedeny dvě 

sady věcí, z nichž má z každé vybrat jednu, která tam nepatří. Dále je řečena část 

věty, kterou má dítě dotvořit. Následuje zkoušení sluchového rozlišení hlásek ve 

slovech, potom sluchové rozlišení podobných slov. Pokračuje se matematikou. 

Řazení aut podle velikosti, určování prvního, posledního. Barvy, které je před..., 

které za...Kolik jich je celkem? Když jedno vezmu? Nakonec artikulační obratnost. 

Dítě dostane razítko na svou kartičku a je odvedeno do herny, kde čeká než půjde 

na další stanoviště. 

Na druhém stanovišti je dítě očekáváno odborníky z pedagogicko-

psychologické poradny. Pod jejich vedením dítě plní jednoduché úkoly, jejichž 

cílem je zjistit, jak je dítě na vstup do školy připraveno. První úkol, který dítě má 

dítě splnit je překreslit obrázky ( obrázek je zakreslen do bodové tabulky ), 

následuje kresba jednoduchého obrázku, u kterého je sledováno dodržení zadání, 

celková kompozice, uvolněnost ruky a zaplněnost plochy. Posledním úkolem je 
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dokončit předvedené uvolňovací cviky ruky. Zde se sleduje zachování velikosti a 

tvaru. Po té, co dítě splní všechny úkoly, které byly požadovány, obdrží opět 

razítko a je odvedeno zpátky k rodičům. 

Na základní škole Brána jazyků byl zápis dětí do prvních tříd koncipován 

poněkud odlišnou formou. Na jmenované škole připravují zápisy dětí již tradičně 

žáci 5. ročníků. Ty loňské se tak nesly v indiánském duchu, děti procházely 

množstvím úkolů, za které získávaly zuby. Dítě je po příchodu do tematicky 

vyzdobené třídy přivítáno některým z přítomných učitelů, který s ním následně 

hovoří o základních údajích - jménu, sourozencích, rodičích a podobně. Dále 

vede učitel s dítětem rozhovor o zájmech, zálibách, poslechne si básničku a 

pohovoří s rodiči. Na závěr pak učitel zjišťuje, jak bylo dítě úspěšné v plnění 

zadaných úkolů, které navazovaly na zvolené téma zápisu. Děti tak kreslily 

postavu, střílely bizona, prolézaly švédskou bednu, zavazovaly tkaničky, počítaly, 

předvedly jak dokáží rozlišovat sluch a zrak. 

Ačkoliv je patrné, že průběh obou sledovaných zápisů byl koncipován odlišně, 

domnívám se, že spojovacím článkem obou bylo děti zaujmout, odbourat případný 

strach a nejistotu ze školy a zejména je povzbudit, aby se do školy těšily, což se 

dle mého názoru v obou školách ve většině případů podařilo. 

V souvislosti se zápisy dětí do prvních tříd bych se však na tomto místě ještě 

ráda zmínila o dalším projektu, který některé základní školy pro své budoucí 

Prvňáčky připravují. Jedná se o tzv. školu nanečisto. Tato škola nanečisto je 

organizována jako přípravka, která seznámí předškoláky s tím, co je ve škole 

vlastně čeká. Děti jdou jedno odpoledne v týdnu do školy, kde sedí v lavicích a 

..hrají" si s paní učitelkou. Cvičí uvolňovací cviky, orientaci v prostoru, držení pera 

nebo základní číslice. 

Cílem těchto setkání je připravit děti na nové prostředí i na učitele. Dle 

zkušeností se potvrzuje, že takováto předškolní příprava je pro obě zúčastněné 

strany velkým přínosem. Pedagogové díky ní mají možnost již před začátkem 

výuky poznat kolektiv dětí, neboť děti jsou do jednotlivých tříd již v zásadě 
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rozděleny tak, jak je budou navštěvovat po zahájení školní docházky. Učitel tak 

má již dopředu možnost přizpůsobit svou přípravu konkrétní skupině dětí. Rovněž 

pro budoucí prvňáčky je velmi důležité, že si najdou nové kamarády a až půjdou 

do první třídy, nemusí mít takový strach z toho, co je ve škole čeká.9) 

4.4. Odklady 

Odklad školní docházky je preventivním opatřením, jehož cílem je chránit děti, 

které ještě nejsou pro školu dostatečně zralé před neúspěchem, jenž by je ve 

škole zřejmě čekal. Při vstupu dítěte do prvního ročníku začíná výuka probíhat 

poměrně rychle a vyžaduje tedy jistou míru zralosti. Dobrý začátek se přenáší do 

dalších let a pozitivně ovlivňuje vztah ke vzdělání obecně. Stejně tak i počáteční 

neúspěch může dítě ovlivnit na dlouhou dobu dopředu. 

Podle současného právního řádu „není-li dítě po dovršení šestého roku věku 

tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce ( 

rodič, osoba či instituce, které bylo dítě svěřeno do péče ), odloží mu ředitel školy 

začátek povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel rozhodne na základě 

odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

pedagogického centra".10) 

Rozhodnutí o odkladu na základě žádosti vydává ředitel školy, kde bylo dítě 

zapsáno. Posouzení zralosti dítěte je záležitostí odborníků. Zdravotní a tělesný 

stav dítěte hodnotí většinou dětský obvodní lékař. Nejčastějšími zdravotními 

důvody jsou častá nemocnost a celkově nižší odolnost organismu. Nemocné dítě, 

které zmeškává výuku pak musí vyvinout větší úsilí, aby vše dohonilo. Často 

nemocnému dítěti chybí výklad učitele i procvičení látky. Následkem toho se může 

opožďovat a jeho celková úspěšnost se může snižovat. Je také třeba zvážit, zda 

dítě nečeká během prvního ročníku nějaká závažná operace s dlouhou dobou 

rekonvalescence, jestli by s pomocí rodičů výuku zvládne nebo zda by nebylo 

lepší školní docházku o rok posunout. 

Rovněž je nutné vzít v úvahu i celkovou fyzickou vyspělost dítěte. Ve škole 

bude vystaveno nejen psychické, ale i určité tělesné zátěži. Například jen nošení 
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školní tašky s několika kilogramy učebnic vyžaduje určitou dávku fyzické odolnosti. 

Soustředění na výuku může u méně fyzicky zdatných jedinců vyvolávat větší 

unavitelnost. 

Děti, u kterých byly zjištěny vážnější smyslové vady, již jsou většinou v péči 

odborných lékařů, kteří posoudí jejich zralost. 

Otázky pracovní a sociální zralosti jsou v kompetenci pedagogicko-

psychologických poraden. Pokud se zjistí, že v některé oblasti vývoj dítěte 

neodpovídá, je většinou stále dost času se na zmíněnou oblast zaměřit a procvičit 

ji. 

Postoj k odkladům školní docházky se v průběhu let měnil. V 80. letech 

minulého století se na odklad pohlíželo jako na ukázku nedostatku nebo hlouposti 

dítěte a rodiče byli doslova přemlouváni, aby požádali o odklad.11) 

V 90. letech nastoupil druhý extrém. Mnoho rodičů chtělo odložit školní 

docházku svému dítěti ze strachu, že nesplní všechny nároky, které na něho škola 

klade. Vycházeli z přesvědčení, že odklad dítěti nemůže ublížit, ale právě naopak 

pomoci. Dítě půjde později, bude starší, vyspělejší a se školními problémy se 

mnohem lépe vyrovná.12) 

Zdá se, že poslední dobou se situace vyrovnává. Většina rodičů žádajících o 

odklad pro své dítě k tomu má oprávněné důvody. 

Rodičům pochopitelně záleží na tom, aby jejich dítě zvládlo svůj školní začátek 

co nejlépe, ale odklad školní docházky nevyřeší vše a není vhodný pro všechny 

děti. Dítě, které je přiměřeně zralé a do školy se těší, bychom odkladem ve vývoji 

zbytečně brzdily. 

4.4.1. Dodatečný odklad 

Vedle odkladu, jemuž byla věnována pozornost výše, existuje v našem 

školském systému ještě termín dodatečný odklad, který je v zákoně definován 

takto: „Pokud se u žáka prvního ročníku základní školy v průběhu prvního pololetí 

školního roku projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní 
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docházce, může ředitel školy po projednání se zákonnými zástupci dodatečně 

odložit plnění povinné školní docházky na následující školní rok."13) Na rozdíl od 

odkladu, o kterém je rozhodováno ještě před nástupem dítěte do prvního ročníku 

základní školy, tak k dodatečnému odkladu dochází až v průběhu prvního pololetí. 

Je to tedy jakási zpětná reakce na projevy dítěte ve škole v případě, kdy dítě ještě 

není na školu dostatečně připravené a zároveň poslední možnost pro dítě, aby 

ještě více vyspělo. 

Z praxe je známo, že se jedná o institut, který se využívá velmi výjimečně. 

Přestože se domnívám, že je správné, aby zákon s takovouto možností počítal, je 

dle mého názoru rozhodně lepší využít preventivní opatření než spoléhat na 

dodatečný odklad, a tak vystavovat dítě nejistotě ve vztahu ke škole a nedůvěře 

ve vlastní schopnosti. 

4.4.2. Předčasný nástup 

V souvislosti s odklady školní docházky je potřeba se zmínit i o jejich opaku, 

tedy o předčasném nástupu do školy. O předčasném nástupu hovoříme, pokud 

dítě nastoupí povinnou školní docházku a ještě nedovŕšilo 6 let. Podle školského 

zákona „ dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školní docházky do 

konce kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně 

přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce".14) 

Pro předčasný nástup dítěte do školy je rozhodující, aby dítě bylo pro takovýto 

vstup zralé, nikoliv však přiměřeně vývoji, ale mělo by být zřetelně napřed. 

Samozřejmé i v této situaci je nutno celou záležitost konzultovat s příslušnými 

odborníky, obdobně jako se děje v případě odkladu školní docházky. 

V minulosti byl přístup k předčasnému nástupu dosti liberální a na dětech bylo 

poměrně dlouho znát, že jsou mladší a na školu ještě nejsou dostatečně vyzrálé. 
15) 

Lze říci, že dnes žádají o předčasný nástup rodiče, jejichž dítě je skutečně 
nadprůměrné vyspělé. Ale ani u dítěte velmi nadaného nemusí vývoj probíhat 
zcela harmonicky ve všech oblastech a může se stát, že v některé oblasti bude 
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dítě nevyzrálé. Nástup do školy je pak třeba dobře zvážit, aby dítě nebylo 

předčasně nevystaveno nárokům, na které ještě není připravené.16) 

Odkazy: 

1) blíže Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta a.s. 2003. str. 
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2) tamtéž 

3) Trpišovská, D.: Vývojová psychologie pro studenty učitelství. Ústí nad Labem: 

Pedf 1998. str. 38-39 

4) tamtéž 

5) tamtéž 

6) tamtéž 
7) Budíková,J a kol.: Je vaše dítě připraveno do první třídy? Brno: Computer 

Press 2004. str. 37-45 
8) Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta a.s. 2003. str. 31 

9) Škola nanečisto. Prvňáček, Praha 2004, č. 1. str. 5 

10) § 34, odst. 2, Zákon o soustavě základních....škol 29/84. až 258/96 Sb. 

11) Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta a.s. 2003. str. 33 
12) tamtéž 

13) § 34, odst. 3, Zákon o soustavě základních....škol 29/84. až 258/96 Sb. 

14) § 34, odst. 1, Zákon o soustavě základních....škol 29/84. až 258/96 Sb. 

15) Klégrová, J.: Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta a.s. 2003. str. 35-36 

16) tamtéž 
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5. Předškolní připravenost na čtení / psaní 

Jak již bylo mnohokrát zdůrazněno, pokud má být žák v 1. ročníku základní 

školy úspěšný, měl by být na školu celkově připravený přičemž tato připravenost 

se týká nejen smyslové oblasti, ale i pohybové, a to zejména jemná motorika ruky. 

Úroveň intelektuální oblasti se projevuje rozsahem aktivního a pasivního 

slovníku. Dítě by mělo zvládat několik tisíc slov. Mělo by také správně gramaticky 

hovořit v situacích denního života. ( Zde je nutné zohlednit rodinu, protože její 

vyjadřování dítě nejvíce ovlivňuje a také nářečí.) 

Počátky rozvoje řeči je třeba hledat již v nejútlejším věku. Čas věnovaný 

komunikaci s dětmi přinese své plody. Již ve čtvrtém roce děti při hraní se slovy 

využívají některé aktivity výuky čtení v 1. ročníku.1) 

Aby u dítěte mohly vzniknout základy pro budoucí čtení a dítě přirozeně 

pochopilo smysl čtení, je nezbytné, aby mu dospělí předčítali, případně aby si 

společně prohlíželi obrázky a sledovali text. Dítě tak zjišťuje, že text je v řádcích, 

že slova jsou oddělena. Uvědomuje si i směr čtení zleva doprava. A právě toto 

uvědomování si směru čtení a vůbec určitý stupeň prostorového vnímání a 

prostorové představivosti je důležitým předpokladem pro výuku čtení. 

K úspěšnému vstupu do výuky počátečního čtení můžeme připravit dítě tak, že 

rozvíjíme ty poznávací procesy, které jsou pro dovednost čtení nezbytné. Při 

využívání obrázků nebo názorných předmětů rozvíjíme zrakové vnímání a 

pozornost. Pokud pracujeme se slovním nebo zvukovým materiálem, rozvíjíme 

sluchové vnímání. V předškolní přípravě by ale nemělo chybět ani rozvíjení řeči, 

paměti, představivosti a grafomotoriky dětí.2) 

Jako vhodnou pomůcku pro přípravu na čtení/ psaní v prvním ročníku lze 

využít nejrůznější didaktické hry. Formou hry totiž dítě získá poznatky i dovednosti 

a snáze se tak vyrovná s obtížemi při výuce. 

Cílem didaktických her je nejen rozvoj tvůrčích schopností dítěte, ale i 

sociálních vztahů, komunikace nebo spolupráce. Vzhledem k velkému množství 

různých her jsem pro názornost využila členění i některé hry K. Santlerové. 3) Dle 

jejího názoru lze didaktické hry členit do třech základních skupin, které se dále dělí 

na menší, již konkrétně tematicky zaměřené, podskupiny. 
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První skupinu tak tvoří hry k rozvoji smyslového vnímání, které slouží také 

jako diagnostická pomůcka k odhalení některých skrytých vad. Mezi hry 

smyslového vnímání se řadí hry k rozvoji zrakového vnímání, jejichž cílem je 

procvičovat udržení směru pohybu očí zleva doprava a sledování objektů shora 

dolů, dále schopnost zachytit stále větší počet objektů a naučit se rozlišovat 

jednotlivé prvky ve skupině. Zejména se tak jedná o skládání podle předlohy, 

vybarvování podle zadání, hledání různých rozdílů, písmen apod. Další 

podskupinu her smyslového vnímání tvoří hry k rozvoji sluchového vnímání, díky 

nimž se dítě učí rozlišovat zvuky, určovat jejich sílu, výšku. Vhodnou pomůckou 

jsou hudební nástroje, zvláště sada Orffových nástrojů. Třetí podskupinu 

smyslových her pak tvoří hry k rozvoji hmatu, který je důležitý hlavně při psaní, ale 

při čtení je využíván také a to v souvislosti s nácvikem nových písmen. Hry 

vychází z myšlenky, že co si můžeme osahat, lépe si zapamatujeme - tedy např. 

poznat co je v pytlíku, poznat písmena. 

Druhou skupinu tvoří hry intelektuální, které by měly klást velký důraz na 

rozvoj myšlení, paměti, pozornosti, představivosti a pohotovosti. Mezi tyto hry 

řadíme jednak hry na rozvoj paměti - např. Kimovy hry a jejich variace nebo hry, 

které se postupně řetězí - Přijela tetička z Číny a dále hry k rozvoji pohotovosti a 

představivosti, jako např. pravdivá a nepravdivá tvrzení, hádání podle popisu, 

postřeh - Všechno lítá, co peří má. 

Třetí skupinu tvoří hry k rozvoji řeči. Již ze samého názvu je zřejmé, že se 

jedná o hry směřující ke správnému rozvoji řeči, a to zejména u dětí, které k tomu 

nemají vhodné sociální podmínky. Nicméně právě zde platí, že učitel by se měl 

stát v řečovém projevu dítěti vzorem. Mezi hry k rozvoji řeči se řadí hry k rozvoji 

artikulace, při nichž se doporučuje věnovat pozornost neverbální komunikaci, 

zvláště mimice a gestikulaci (napodobování cizího jazyka, dialogy se zástupnými 

texty - slovy, slabikami). Dále se jedná o hry k rozvoji slovní zásoby - rytmus, rým, 

dokončování příběhu nebo pohádky, popis podle obrázku nebo podle předvedené 

činnosti či vymýšlení synonym, metafor, přívlastků. Poslední skupinu her k rozvoji 

řeči tvoří hry k rozvoji pozornosti, například dokreslit co chybí, zjistit co se změnilo 

nebo najít schovanou věc (typická hra přihořívá). 
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Závěrem je nutno říci, že existují celé systémy tzv. předškolní přípravy. Ať již 

se zaměřují na celkovou přípravu nebo na jednotlivé oblasti ( rozvoj zrakového 

vnímání ), mají společnou snahu co nejvíce usnadnit dítěti vstup do 1. ročníku a 

minimalizovat výukové obtíže. Pokud se podíváme na výzkumy prováděné v této 

oblasti4), je zřejmé, že je to správná cesta. 

Odkazy: 

1) Křivánek, Z. Wildová, R. a kol.: Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. 

Praha: Pedf 1998. str.33-39 
2) tamtéž 

3) Santlerová, K.: 100 didaktických her ve výuce čtení a psaní. Brno: Učebnice a 

knihy 1993. str. 5 
4 ) Kořínek, M. Křivánek, Z. a kol.: Prohloubená předškolní příprava na výuku 

čtení. Praha: UK 1989 



III. PRAKTICKÁ ČÁST 

6. Cíl 

Práce se zaměřuje na předškolní přípravu dětí a jejím cílem je zjistit, zda tato 

předškolní příprava ovlivní připravenost sledovaných dětí na výuku čtení/psaní. 

Obsahem praktické části této práce je výzkum, v němž se na počátku snažím 

analyzovat připravenost žáků posledního ročníku mateřské školy na výuku čtení. 

Poté následuje osmitýdenní práce s polovinou dětí, jejichž připravenost chci 

ovlivnit, zlepšit. Na závěr jsem opět porovnala obě skupiny dětí a zhodnotila 

výsledky. 

Jsem si vědoma skutečnosti, že nejideálnější by bylo zjistit účinek předškolní 

přípravy přímo v první třídě, ale to se mi z technických důvodů ( děti navštěvují 

různé školy) nepodařilo. 

7. Předpoklady 

Při provádění výzkumu jsem vycházela z těchto předpokladů: 

1. Žáci, kteří projdou systematickou přípravou budou na výuku čtení lépe 

připraveni. 

Z prvního předpokladu vychází následující hypotéza: 

2. Žáci, kteří budou osm týdnů pracovat, budou mít při výstupním testu lepší 

výsledky než kontrolní skupina. 

8. Organizace výzkumného šetření 

Výzkum je proveden na poměrně malém vzorku, účastnilo se ho 6 dětí. Z nich 

je 5 chlapců a jedna dívka, 5 dětí má odklad školní docházky. Spolupráce s dětmi 

měla 3 části. Nejprve jsem provedla tzv. vstupní test. Při jeho tvorbě jsem vyšla 

z doporučení pedagogicko-psychologické poradny, které jsem získala při návštěvě 

zápisu do 1. ročníku ZŠ a z úkolů, které děti u zápisu absolvovaly. Následovalo 
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vytvoření plánu, podle kterého měla paní učitelka s dětmi během 8 týdnů pracovat. 

I vněm jsem vycházela z požadavků pedagogicko-psychologické poradny, ale 

rovněž z obecných požadavků připravenosti dítěte na vstup do základní školy. 

Když děti splnily připravený plán, byl proveden 2. tzv. výstupní test, který byl 

stejného charakteru jako test první. Rozdíl byl pouze v konkrétních položkách 

testu. 

8.1. Zkoumaný vzorek žáků 

Výzkum jsem prováděla v jedné, náhodně vybrané, pražské mateřské škole, 

která se nachází v zástavbě rodinných a bytových domů. 

Mateřská škola má zaveden program, který v jedné třídě spojuje děti různého 

věku. Tento způsob organizace umožňuje např. sourozencům navštěvovat tutéž 

třídu. Větší nároky jsou kladeny na učitele, který musí na rozdílné stáří svých 

svěřenců brát ohled a přizpůsobovat jim i denní aktivity. 

Děti, které se výzkumu účastnily byly vybrány také zcela náhodně. Požádala 

jsem pouze o předškoláky. Sama jsem po provedeném prvním testu vybrala tři 

z nich - Davida, Míšu a Nikolku, se kterými se bude cíleně pracovat a tři - Filipa, 

Jirku a Tomáše, kteří budou tvořit kontrolní skupinu. Testy i další aktivity, které děti 

plnily, probíhaly v mateřské škole, ve třídě, kterou děti navštěvovaly a na kterou 

byly zvyklé. Jak již bylo výše řečeno, testy jsem prováděla osobně a o 

systematickou práci s dětmi jsem požádala paní učitelku. 

8.2. Časová organizace 

Práce s dětmi probíhala, jak jsem uváděla, 8 týdnů, během dubna a května 

roku 2005. V každém týdnu bylo počítáno se 3 aktivitami, které byly závazné. Paní 

učitelka měla naplánovaná také další zaměstnání, která pomáhala a doplňovala 

můj program a umožňovala pracovat i dětem mimo výzkum. Mateřská škola se 
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snaží sama pracovat s předškolními dětmi, podporovat jejich vývoj a připravit je na 

vstup do základní školy. 

8.3. Metody prováděného výzkumu 

Výzkum je založen na zaměstnáních herního charakteru. 

Mým cílem nebylo připravovat děti na školu z hlediska pracovních návyků, i 

když některá cvičení zahrnují i tuto složku. Spíše jsem jim chtěla pomoci rozvinout 

smysly, intelekt nebo řeč, tyto dovednosti budou při nácviku počátečního čtení / 

psaní potřebovat. 

Jak jsem již zmínila, testové otázky vycházejí z požadavků pedagogicko-

psychologické poradny a z úkolů, které děti řešily při zápisech. 

Oba testy mělJM body. V 1. bodě měly děti vybrat z 5 věcí 1, která do dané 

skupiny nepatří. 2. úkol se týkal sluchové analýzy. Ptala jsem se dětí, zda slyší 

nějakou hlásku v určitém slově. Některá slova písmena, na jejichž hlásky jsem se 

ptala, vůbec neobsahovala. V další otázce měly děti pojmenovat počáteční 

písmeno ve slovech. V posledním úkolu šlo o posouzení, zda slova, která ve 

většině případů neměla žádný smysl, jsou stejná. 

Vstupní test: 

1. Co tam nepatří? - jablko, hruška, banán, auto, pomeranč 

- hrnec, vařečka, míč, poklice, prkénko 

2. Slyšíš hlásku ve slově? - ch- procházka, í- sípá, h- chodba, d- hrady, 

ch- housky, í- vidí, h- kohout, d- ptáče 

3. Co slyšíš na začátku slova? - Ivan, ubrus, sedí, konec, bota, noha 

4. Jsou slova stejná? - vlok - slok, tosy - tousy, trk - trk, rova - rsova, viný - víní, 

děla - dělá, kelá - kelá, sůl - půl 

Testy ( vstupní i výstupní ) jsem prováděla jednotlivě s každým dítětem 

v mateřské škole. Děti jsem nijak časově neomezovala. Žádnému dítěti 

nepřesáhla délka testu pět minut. 
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Průpravná cvičení: 

- příklady v závorkách si pro děti připravila paní učitelka, ostatní cvičení jsem 

dětem zpracovala sama 

1. týden 

a) děti obdržely následující obrázek kufru a hraček a k němu instrukci, aby 

všechny části vystřihly a postupně je do kufru poskládaly. Tento úkol procvičuje 

soustředění, pozornost, zrakové vnímání a jemnou motoriku.1) 
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b) Děti dostaly pracovní list s podzimní tématikou, kde poletuje listí. Jejich úkolem 

je ke každému zobrazenému listu nakreslit ještě jeden, stejný. Toto 

zaměstnání rozvíjí pozornost, zrakové vnímání a jemnou motoriku.2) 



c) V tomto zaměstnání měly děti skládat obrázek podle vzoru. Paní učitelka 

sestavila jednoduchý obrázek z kostek nebo z různých skládaček a děti ho 

poté měly za úkol sestavit také. Toto cvičení rozvíjí zrakové vnímání a 

pozornost. 

2. týden 

a) hra - Co dělám? Děti jsou zády k učiteli, který provádí různé zvuky. Děti 

pouze podle sluchu určují o jaké zvuky se jedná. Např. šustění papírem, bouchnutí 

do stolu, cinkání o skleničku, dupnutí apod. Nakonec ještě můžeme vyzkoušet, 

jestli si děti zapamatovaly, jaké zvuky slyšely. Tato hra rozvíjí sluchové vnímání a 

paměť. 

b) Opakování rytmu. Paní učitelka vytleskává jednoduchý rytmus a děti ho 

opakují. Postupně se přidává jak délka, tak obtížnost. Do tleskání se může zapojit 

i chůze, tleskat je možné i do rytmu písně. Rozvíjíme sluchové vnímání, paměť a 

pozornost. 

c) Práce se známou pohádkou. Děti dostaly na obrázku známou pohádku ( viz 

obrázek ). Jejich úkolem bylo pohádku rozstříhat a poskládat tak, jak se příběh 

správné odehrává. Na závěr měli svoji složenou pohádku převyprávět. Tímto 

zaměstnáním děti rozvíjely zrakové vnímání, pozornost, paměť a jemnou 

motoriku.3) 
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3. týden 

a) Pexeso. V této známé hře, kde se hledají dvojice stejných obrázků, rozvíjíme 
hlavně paměť a pozornost. 

b) Hra na Orffovy nástroje - pomocí nástrojů děti doprovázejí známé písně. 
Rozvíjíme sluchové vnímání, pozornost. 

c) Pamětné kreslení - Dětem je předloženy k pozorování jednoduché 

geometrické tvary nakreslené na papíře (tabuli ). Po určitém čase jsou zakryty a 

děti je mají nakreslit. Měly by se snažit dodržet i umístění jednotlivých tvarů. 
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Hra rozvíjí paměť, zrakové vnímání, pozornost. 

4. týden 

a) Pracovní list - Panenky - Děti mají za úkol najít mezi panenkami na obrázku 2 
stejné. Rozvíjíme zrakové vnímání a pozornost.4) 
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b) Byl jsem v lese - vypravování - Paní učitelka poví dětem krátký neznámí 

příběh. Děti pak mají za úkol příběh převyprávět. Rozvíjíme paměť. 

( Byla jsem v lese a viděla jsem tam veverku. Veverka skákala ze stromu na 

strom. Najednou shodila šišku rovnou mě na hlavu. „ Au" vykřikla jsem. Veverka 

se lekla a utekla.) 

c) Je to pravda? - Děti leží na lavici a poslouchají učitelovi výroky. Pokud je výrok 

pravdivý, zvednou hlavu. Jestliže je nepravdivý, nereagují. Výroky by měly 

následovat rychle za sebou. Je třeba sledovat děti. Když by se stalo, že by nějaké 

dítě vůbec nereagovalo je třeba pracovat pomaleji, zastavovat se a individuálně se 

ptát. Hra pomáhá k rozvoji pozornosti a pohotovosti. 

( čáp létá, kos plave, ryba mluví, letadlo jezdí, peří létá, traktor plave, auto létá, 

ještěrka kdáká, slepice kokrhá,... ) 

5. týden 

a) Pracovní list - Přistávání letadla - letadlo musí mezi mraky najít cestu na 

letiště. Zaměstnání rozvíjí pozornost a zrakové vnímání.5) 
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b) Umisťování předmětů - Děti mají před sebou čtvercovou síť a podle pokynů 

učitele do ní umisťují předměty. Zaměstnání rozvíjí orientaci a pozornost. 

f b ň 
o 

f / \řH 
/\ y 

K 1 < á 
fDC&) 
\o otf/ 

c) Nač myslím? - Učitel, později i děti, popisuje předmět nebo pohádkovou 
postavu a děti hádají. Hra rozvíjí pozornost, představivost a pohotovost. 
( Je to skleněné a díváme se z toho. - okno 
Čím vcházíme do místnosti? - dveře 
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Hrajeme si tam, není to ani herna, ani třída, v létě je to zelené, v zimě bílé? -

zahrada 

Jezdí to po kolejích a není to vlak. - tramvaj 

Je to jako autobus, vozí to lidi a není to autobus. - trolejbus 

Má to parohy a není to jelen. Ploché parohy. - daněk, sob, los 

Děvče muselo v zimě pro jahody. - Maruška 

Kdo vytáhl prsten z moře? - ryba 

Komu pomohli mravenci hledat ztracené perly? - Jiřík ) 

6. týden 

a) Pracovní list - Hledání částí obrázku - Děti dostaly obrázek, který měl po 

straně ještě 4 malé obrázky. Tyto obrázky byly zvětšené části většího obrázku. 

Děti měly za úkol je objevit. Rozvíjíme zrakové vnímání, pozornost a 

představivost.6) 
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b) Vyprávění příběhu - Děti obdržely 9 obrázků. Dostaly za úkol je rozstříhat a 

poskládat tak, jak by měly jít správně za sebou. Když je složí, měly by podle nich 

vyprávět příběh. Zaměstnání rozvíjí pozornost, představivost, slovní zásobu a 

motoriku.7) 

c) Stavění věže z kostek - Soutěž, které z dětí postaví nejrychleji co nejvyšší věž. 
Hra rozvíjí hmat, pozornost a motoriku. 
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7. týden 

a) Pracovní list - Cesta k sněhulákovi - Děti dostaly obrázek se sněhulákem, 3 

dětmi a zamotanými cestami a měly za úkol zjistit, které dítě ke sněhulákovi dojde. 

Úkol rozvíjí zrakové vnímání a pozornost.8) 
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b) Hra s míčem - Dítě klade míč podle učitelových pokynů vpravo, před sebe,... 

Hra rozvíjí orientaci v prostoru. 

c) Na němého - Učitel bezhlesně vyslovuje samohlásky a děti se je snaží poznat 
a napodobit. Hra rozvíjí pozornost a artikulaci. 

8. týden 

a) Hra s krabičkami - Do několika krabiček od sirek vložíme různý obsah, který 

ale děti budou znát. Krabičky pak zamícháme a děti podle zvuku určují obsah 

jednotlivých krabiček. Zaměstnání rozvíjí sluchové vnímání, paměť. 

b) Opakování rytmu - Učitelka vytleskává krátké rytmické úryvky a děti je opakují. 

Mohou použít i nástroje. Rozvíjíme sluchové vnímání a paměť. 

c) Kimova hra - Na stole je několik předmětů, které jsou přikryté šátkem. Na 

určitou dobu se předměty odkryjí a děti si je prohlížejí a snaží se je zapamatovat. 

Po zakrytí předměty jednoduše kreslí nebo jinak zaznamenávají. Hra rozvíjí 

zrakové vnímání, paměť a představivost. 

Výstupní test: 

1. Co tam nepatří? - tužka, propiska, papír, pero, pastelka 
- bábovka, vidlička, dort, koláč, perník 

2. Slyšíš hlásku ve slově? - z- provázek, ch- hrady, i- sype, h- truhla, d- hudba, 

ch- obora, h- obloha, í- syčí 

3. Co slyšíš na začátku slova? - inkoust, ucho, seče, kupec, Brno, nic 

4. Jsou slova stejná? - jak - jak, vlok - flok, tousy - tausy, vrk - vrk, prova -
rova, liščí - líčí, kůl - důl, maká - maká, divá - dívá 
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Odkazy: 

1) Opravilová, E.: Než půjdeš do školy. Praha: BLUG 1995 

2) Beil, I.: Rébusy, hlavolamy a omalovánky pro malé předškoláky a školáky. 

Praha: Svojtka & Co. s.r.o. 2005 

3) Opravilová, E.: Než půjdeš do školy. Praha: BLUG 1995 

4) Beil, I.: Rébusy, hlavolamy a omalovánky pro malé předškoláky a školáky. 

Praha: Svojtka & Co. s.r.o. 2005 

5) Opravilová, E.: Než půjdeš do školy. Praha: BLUG 1995 

6) Opravilová, E.: Než půjdeš do školy. Praha: BLUG 1995 

7) Beil, I.: Rébusy, hlavolamy a omalovánky pro malé předškoláky a školáky. 

Praha: Svojtka & Co. s.r.o. 2005 

8) Opravilová, E.: Než půjdeš do školy. Praha: BLUG 1995 
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9. Výsledky výzkumného šetření 

Pokud shrnu celý výzkum, mohu konstatovat, že u dětí s nimiž se osm týdnů 

pracovalo jsou úvodní a závěrečné výsledky stejné nebo vykazují mírné zlepšení. 

A naopak u dětí jež tvořily kontrolní skupinu došlo v některých částech i ke 

zhoršení oproti původnímu stavu. 

Musí se samozřejmě vzít v potaz i možné okolnosti, které mohly výsledek ovlivnit. 

Počet dětí účastnících se výzkumu byl natolik malý, že tuto poznámku nelze zcela 

pominout. 

Nyní již k jednotlivým tabulkám a grafům: 

VSTUPNÍ TEST 

Úkol č.1-Co tam nepatři? 

r r ï ï v y . l 11 I H l l | | M HRNEC MÜ 
DAVID X 
NIKOLA x 
MICHAL K 
FILIP X 
Jlf t l x 
TOMAS x 

* - označuje co do skupiny nepatri 

VSTUPNÍ TEST-ÚKOL C 1 

U 
DAVID N LA MICHAL FILIP j j f t í TOMÄÄ 
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Tento úkol, jak je možné vidět z výsledků, dětem nečinil potíže. Když jsem otázku 

kladla, žádala jsem také vysvětlení proč právě tohle do dané skupiny nepatří. 

Nikolka zdůvodnění nevymyslela, Mišovi jsem poprvé poradila a podruhé to již 

zvládl sám. Ostatní děti si s odůvodněním poradily. 

VSTUPNÍ TEST 

Úkol ¿.2 • Slyšíš hlásku ve »lové? 

ICHIPROCHADO |D)HRADBY ICH) HOUSKY m vol |H) KOHOUT ID) PTAČE 
DAVID X IC 
NIKOLA X x 
NICH AL ( « 1 1 
FILIP i ( K X 
J l f t l t ( « x 
TOMAS t c * « 
X - označuje správnou odpověď 

VSTUPNÍ TEST-ÚKOL Č 2 

100%-

90%— 

8 0 % — 

70%— 

6 0 % -

50%— 

40%-

30%-

20%-

10%— 

DAVID MICHAL FILIP j|ft| TOMÁŠ ..II.I 
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Druhý úkol byl pro děti mnohem těžší a moc se jim nedařil. Viděla jsem na 

dětech, že něco takového ještě nikdy nedělaly. Z výsledků také lze vyčíst, že 

zvláště souhlásky děti ještě příliš neznají a uvnitř slova je pro ně těžké je objevit. 

VSTUPNÍ TEST 

Okol č.3 - Slyšíš hlásku ve slovô? 
IVAN UBRUS SEDl KONEC BOTA NOHA 

D A V I D X X X K X 
N I K O L A X x 
M 1 CH A L K X SE < 0 3 0 N O 
F I L I P x SE X x X 
J I Ŕ I K x X K x x 
T O M A S K x x K x x 

X - označuje správnou odpovôď 

VSTUPNÍ TEST - ÚKOL Č 3 

1 0 0 % -

90%-

8 0 % -

70%-

6 0 % -

50%-

40%-

30%-

2 0 % -

1 0 % — 

DAVID MICHAL FILIP j | f t | TOMÁŠ 
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Třetí úkol byl pro děti snadný. Poznat hlásku na začátku slova nebylo těžké a 

zvlášť samohlásky byly dětem známé a poznat je nečinilo žádné potíže. Míša i 

Filip u slov, která nezačínala samohláskou, určovali jako počáteční písmeno celou 

první slabiku. 

VSTUPNÍ TEST 

Úkol č. 4 • Jsou slova stejná? 

T/LOK-SLOK TOSY-TOUSY ĽRK-TRK ROVA-RSOVÍ VLNÝ-VLNL OÉLA-OÉLA KELA-KELA SÚL-PÚL 
DAVID ( X X x x 
NIKOLA ( K x x x 
MICHAL < x x x 
FIL IP ( K x x x 
J l f t í ( x x x x x 
TOMAS K x x x x 

X - označuje správnou odpověď 

VSTUPNÍ TEST-ÚKOL Č 4 

100%-

90%— 

8 0 % -

7 0 % -

6 0 % -

5 0 % -

4 0 % -

3 0 % -

2 0 % -

1 0 % — 

DAVID ŕ MICHAL FILIP j |Ř| JOMÁS 
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Čtvrtý úkol dětem také nečinil mnoho obtíží, i s tímto typem úkolu se již zřejmě 

setkaly. 

Následují tabulky a grafy s výsledky po 8 týdnech práce. Nyní z výzkumu 

vypadl Filip, protože byl nemocný. 

VÝSTUPNÍ TEST 

Úkol č.1-Co tam nepatři? 

rUŽKA »ROPtSKA PAPR PERO j . U í m DORT KOLAC PERNk 
DAV ID X WĚĚĚĚĚĚM "WĚ 

N IKOLA « K 
MICHAL ( X 
F I L I P 
Jlftl X X 
TOMAS ( X 

X - označuje co do skupiny nepatři 

VÝSTUPNÍ TEST - ÚKOL Č 1 

100%—. : ] M 
9 0 % -

r I I 
6 0 % -

lliil 
D A V I D MICHAL F IL IP j | f t | TOMAS 
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První úkol byl snadný pro všechny. Pouze Jiřík vybral z první řady pastelku 

s odůvodněním, že je barevná a z druhé již správně vidličku, ale se zajímavým 

odůvodněním, že se nepeče v troubě. 

VÝSTUPNÍ TEST 
Úkol 2 - Styifi hlásku vt slová? 

tíil'iilüj (I) SYPE (H) TRUHLA u l l I M M!IK:H;7. 1 BlSYČI I 
DAVIO ( < X K 
NIKOLA ( ( X ( < 
MICHAL ( X ( K 
FILIP 
Jlftl ( ( ( 
TOMAS « ( ( 

X • označuje správnou odpwfcf 

VÝSTUPNÍ TEST - ÚKOL Č 2 

100%-

90%-

8 0 % -

70%-

6 0 % -

50%-

40%-

30%-

2 0 % -

1 0 % -

62,5 

DAVID MICHAL FILIP j,ft| TOMAS 
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U druhého úkolu je již vidět náskok dětí, které 8 týdnů pracovaly, všechny mají 

minimálně polovinu správně zodpovězených otázek. Došlo zde k posunu oproti 

prvnímu testu, lépe to bude vidět na srovnávacích tabulkách. 

VÝSTUPNÍ TEST 

Úkol č. 3 - Co slyšíš na začátku slova? 
INKOUST UCHO SEČE KUPEC BRNO NIC 

D A V I D X X X KU X 
N I K O L A X X 

M 1 CH A L X X X X X X 
F I L I P 
J I Ř Í X X X X BR X 
T O M A S X X X X 

X - označuje správnou odpověď 

VÝSTUPNÍ TEST - ÚKOL C 3 

100%—I 

9 0 % -

8 0 % -

7 0 % -

6 0 % -

50%— 

4 0 % -

3 0 % -

2 0 % -

1 0 % -

DAVID MICHAL FILIP j|ft| TOMÁŠ 

83.3| 

33,3 

83,3 
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Třetí úkol, až na Nikolku, která se do něho nějak zamotala, zvládli všichni 

celkem bez problémů. Nedošlo zde ani k velkým pokrokům ani k propadům. Při 

úvodním testu jsem upozorňovala na Míšu a na Filipa, kteří určovali jako první 

hlásku celou první slabiku, nyní takto postupoval David. 

VÝSTUPNÍ TEST 

Úkol č. 4-Jsou slova stejná? 

W M a M i ü i m m m H l TO™ 
D A V I D K K x x x x < 
N I K O L A ( K x x x x x ( 
M I C H A L c « x x « x x ( 
F I L I P 
Jlftl < X x X x x 
T O M A S < x x « x x 

X - označuje správnou odpověď 

VÝSTUPNÍ TEST - ÚKOL Č 4 

100%-

90%-

8 0 % -

70%-

60%-
50%-

40%-

30%-

2 0 % -

1 0 % -

DAVID MICHAL F I L I P J I Ŕ I TOMAS 
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U čtvrtého úkolu se u skupiny, která pracovala, projevilo mírné zlepšení oproti 

kontrolní skupině. Kontrolní skupina se o čtvrtinu zhoršila. 

Nyní na srovnávacích grafech jednotlivých dětí máme možnost dobře vidět, jak 

se konkrétní jednotlivec v tom kterém úkolu zlepšil nebo zhoršil: 

DAVID VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 

ÚKOL.C.1 2 3 2 0 
ÚKOL.C.2 2 3 t 4 
ÚKOL.Č.3 J 1 4 2 
ÚKOL.Č.4 5 2 3 0 

NIKOLA VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 

ÚKOL.C.1 2 3 2 0 
ÚKOL.C.2 2 5 4 4 
ÚKOL.Č.3 2 4 2 4 
ÚKOL.Č.4 5 2 3 3 

FILIP VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 

ÚKOL.C.1 2 3 
ÚKOL.Č.2 4 4 
ÚKOL.Č.3 5 1 
ÚKOL.Č.4 3 2 

MICHAL VSTUPNÍ TEST " VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 

ÚKOL.C.1 2 3 2 9 
ÚKOL.C.2 4 4 4 4 
ÚKOL.Č.3 2 4 3 0 
ÚKOL.Č.4 5 3 3 3 



JIŘÍ VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ SPATNĚ 

ŮK0L.C.1 2 3 1 1 
ÚKOL.Č.2 i ( i 5 
ÚKOL.C.3 3 3 5 1 
ÚKOL.Č.4 5 2 5 2 

TOMÁŠ VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNE ŔPATNŕ SPRÁVNÉ ŠPATNĚ 

ÚKOL.C.1 2 3 2 3 
ÜKOL.C.2 • * i 5 
ÚKOL.C.3 3 3 5 1 
ŮKOL.C.4 3 2 3 2 

10. Závěry výzkumného šetření 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jestli práce v mateřské škole ovlivní připravenost na 

výuku čtení /psaní. Z tohoto cíle vycházely i předpoklady výzkumu. 

K prvnímu předpokladu: Pokud se podíváme na srovnávací grafy jednotlivých 

účastníků výzkumu, vidíme rozdíl v počátečním a koncovém testu, z čehož 

jednoznačně vyplývá, jaký pokrok děti během osmi týdnů udělaly. Protože se 

žádné dítě ( z těch, s kterými se pracovalo ) nezhoršilo, ale ve většině případů se 

děti zlepšily, můžeme říci, že jsou lépe připraveni na výuku čtení / psaní. 

K druhému předpokladu: Tato hypotéza měla za úkol porovnat výsledky obou 

skupin dětí a jednoznačně potvrdit nebo naopak vyvrátit smysl celé této práce. 

Tabulka a graf nám ukáží všechny děti a jejich celkové výsledky. Z nichž jsou 

jasně patrné lepší výsledky skupiny, která absolvovala osmi týdenní přípravu. 
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Souhrné výsledky - Úkol č. 2 VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNÉ ŠPATNÉ SPRÁVNÉ SPATNĚ 

D A V I D 2 ) 2 3 
N I K O L A 2 1 2 3 
M 1 CH A L 2 3 2 3 
F I L I P 2 ) 
J1A i 2 ) 1 1 
T O M A S 2 3 2 3 

SOUHRNÉ VÝSLEDKY - ÚKOL Č 1 

DAVID MICHAL FILIP JIŘÍ TOMÁS 

VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
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Souhrné výsledky - Úkol č. 2 VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNÉ ŠPATNÉ SPRÁVNE SPATNÇ 

D A V I D 2 3 « « 
N I K O L A 2 3 5 3 
M 1 CH A L t 1 4 « 
F I L I P 4 t 
Jlftl 2 3 2 5 
T O M A S 2 3 3 5 

SOUHRNÉ VÝSLEDKY - ÚKOL Č 2 

DAVID MICHAL FILIP JIŘÍ TOMÁŠ 
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Souhmé výsledky - Úkol 6.3 VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNÉ SPATNĚ SPRÁVNĚ SPATNÉ 

D A V I D 5 1 5 I 
N I K O L A 2 1 2 « 
M 1 CH A L 2 t B 0 
F I L I P 5 1 
J IR I 3 3 S 5 
T O M Á Š Ä 6 5 1 

SOUHRNÉ VÝSLEDKY - ÚKOL Č 3 

1 0 0 % -

90%-

80%— 

70%— 

6 0 % -

50%— 

40%-

30%— 

2 0 % -

1 0 % -

DAVID NIK )LA MICHAL FILIP J|Ř| TOMÁŠ 



Souhrné výsledky - Úkol č. 2 VSTUPNÍ TEST VÝSTUPNÍ TEST 
SPRÁVNĚ ŠPATNÉ SPRÁVNĚ ŠPATNĚ 

D A V I D 5 2 3 0 
N I K O L A 3 2 B ) 
M I C H A L s 3 3 3 
F I L I P 5 2 
J I Ŕ I 7 1 B 2 
T O M A S a 2 8 2 

SOUHRNÉ VÝSLEDKY - ÚKOL Č 4 

DAVID N s KOLA MICHAL FILIP JIŘÍ TOMÁŠ 

Jak jsme mohli vidět, přestože výzkum probíhal na velmi malém vzorku, 

určitých pozitivních výsledků bylo dosaženo. Pan Prof. Kořínek a pan Dr. 
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Křivánek1), kteří pracovali s předškolními dětmi a připravovali je na výuku čtení, 

také potvrdili, že tato příprava má význam. Nejen, že zlepšuje připravenost dítěte 

na zahájení školní docházky, ale rovněž do značné míry předchází i počátečním 

výukovým obtížím ( ať již se týkají čtení, psaní nebo jiných předmětů ).1) Já mohu 

k jejich zkušenosti připojit tu svoji a potvrdit, že předškolní příprava má smysl. Ve 

výše zmíněném experimentu bylo ověřováno i působení předškolní přípravy na 

pozdější školní docházku, konkrétně na výuku čtení a výsledky potvrdily, že 

připravovaní žáci byli ve výuce čtení úspěšnější než děti, které přípravou neprošly. 

Sama jsem sice tuto část experimentu s dětmi neprovedla, ale věřím, že i jim byla 

tato práce přínosem. 

Odkazy: 

1) Kořínek, M. Křivánek, Z. a kol.: Prohloubená předškolní příprava na výuku 
čtení. Praha: UK 1998 

70 



IV. ZÁVĚR 

Myslím si, že zkušenosti z výuky počátečního čtení mohou mít na člověka 

značný vliv a částečně určit, zda čtení bude činností, k níž se bude uchylovat 

s radostí nebo bude něčím velmi nepříjemným. Aby těch, kteří si z první třídy 

odnesou negativní zážitky, bylo co nejméně, je třeba tomuto, hlavně pro život, 

významnému předmětu připravovat podmínky již v mateřské škole ( případně 

doma ). Téma diplomové práce se právě tohoto problému týkalo. Avšak nešlo zde 

jen o problematiku čtení, té jsem se věnovala částečně v teoretické, ale hlavně 

v praktické části, ale také o problematiku vstupu dítěte do školy. 

O problémech spojených s nástupem dětí do základní školy se dobře ví a 

rodiče i odborníci se jim snaží vyšetřeními, která posuzují zralost dětí předcházet. 

Jak jsem již uvedla, také mateřské školy často z vlastní iniciativy 

s předškolními dětmi pracují a snaží se na pomoci jejich rozvoji, aby vstup do 

základní školy nebyl otřesným zážitkem, ale radostným přechodem, dalším 

krokem k rozvoji poznání a získávání nových zkušeností a dovedností. 

Ze své zkušenosti z výzkumu ( i když je třeba uvést, že se týkal jen velmi 

malého vzorku ), a pokud se opřu i o výzkum pánů Kořínka a Křivánka, mohu říci, 

že předškolní práce s dětmi je velmi užitečná a pozitivně se odrazí na jejich školní 

práci. 

Když vezmu v úvahu, že úkoly pro děti ( v mé práci ) nebyly sestaveny 

oborníkem s řadou zkušeností, a přesto jsem měla výsledek, který určitý posun 

ukázal, bylo by škoda to prakticky nevyužít. 

Dle mé představy by mateřské školy ( nebo rodiče ) měly mít k dispozici 

materiál, jež by jasně definoval, co by mělo předškolní dítě zvládat, aby na tyto 

znalosti mohla kterákoli základní škola navázat. 

Nyní se ještě naskýtá otázka, zda by si mateřské školy program pro přípravu 

dětí vytvářely samy nebo by jej měly předem připravený. Myslím si, že připravený 

program by měly mít všechny mateřské školy, ale ponechala bych již na nich 

rozhodnutí, jestli se jím budou řídit nebo jej budou považovat pouze za zdroj 

inspirace a náplň předškolní přípravy si vytvoří samy. Jisté je, že tato cesta by byla 

pro mateřské školy složitější, ale zato by byla mnohem více přizpůsobena dětem. 
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Tímto způsobem by si děti již v mateřské škole pomalu zvykaly a připravovaly 

se na práci ve škole. Učitelky v prvním ročníku by měly částečně ulehčenou práci. 

Děti by již měly některé znalosti, s kterými se na počátku stráví velké množství 

času. Mohly by se rychleji dopracovat k samotnému čtení a neztrácely by motivaci 

příliš dlouhým přípravným obdobím. 

Na závěr bych ráda uvedla, že tato práce pro mě byla zajímavá a přínosná. 

Snad bude mít význam i pro někoho, kdo by se podobným problémem chtěl 

zabývat. 
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