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Příloha č. 1 
Seznam ZŠ a MŠ v Kladně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam MŠ ředitel / vedoucí pracovník 
Na Vyhaslém 3197 
(Montessori) 

Jana Smolková 

Kořenského 380 Mária Chocholáčková  

Vodárenská 2472 Dagmar Semencová  

Jaroslava Foglara 2343 Martina Richterová 

Divadelní 1740 Dagmar Malá 

Na Růžovém poli 2672 Vladimíra Ďurčanská  

Nám. Mikoláše Alše 1315 Helena Hlinovská 

Svojsíkova Jana Vavříková 

Herbenova 1900 Mgr. Jana Malá 

Dr. Foustky 806 Pavla Nedvědová 

Vrapická 474 Květoslava Šímová  

V. Maršnera 63 Zdeňka Jiráková 

Vrapická 53 Vladimíra Šímová 

Vrchlického 2337 Jana Minářová  

Moskevská 3082 Jaroslava Koubková 

Pařížská 2204 Věra Pelcová  

J. Hory 1801 Mgr. Pavla Uhrová  

Bulharská 2330 Lenka Tomášková  

Dánská 2373 Blanka Barancová 

Studentská 3077 Jana Jiskrová  

Lacinova 2408 Marcela Ružarovská  

Plzeňská 3129 Mgr. Anna Caithamlová 

Jerevanská 2671 Ivana Bažantová  

Švýcarská 2520 Mgr. Terezie Vrchlavská  

Seznam ZŠ Ředitel / vedoucí pracovník 

Amálská 2511 Mgr. Libuše Amálie Holá 

Zd. Petříka 1756 Mgr. Šárka Vostarková 

Norská 2633 Mgr. Daniela Vlčková  

Bulharská 2331 (Montessori) Mgr. Zdeňka Čížková  

Moskevská 2929 Mgr. Zuzana Malá  

Doberská 323 Mgr. Marie Vydrová  

Vodárenská 2115 (7.) PaedDr. Zuzana Holečková  

Vodárenská 2116 (8.) Jana Červenková  

Školská 322 Ing. Miroslava Páralová  

Maltézských rytířů 349 Mgr. Romana Wantochová 

C. Boudy 1188 Ing. Zuzana Chvojková 

Vašatova 1438 Mgr. Hana Volfová  

Brjanska 3078 Mgr. Vladimír Dufek 

Ukrajinská 2447 Mgr. Božena Hrubá 

Velvarská 1206 Mgr. Ivana Kříčková  

Jiráskova 457 Mgr. Jaroslav Lenc  



 
 

Příloha č. 2  
Mapa navštívených MŠ a ZŠ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 
Dotazník pro ZŠ 

Problematika odkladu školní docházky v Kladně. 

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který je zcela anonymní. Vámi 

poskytnuté informace budou sloužit jako podklad k vypracování diplomové práce, která analyzuje problematiku 

stávající školní zralosti. 

 učitel/ka 1. třídy 

 učitel/ka MŠ 

    délka praxe ………………. 

 

1. Jaké jsou hlavní příčiny, které vedou k odkladu školní docházky? 

 

 

2. Jaké metody konkrétně využívá Vaše škola pro posouzení školní zralosti? Máte vlastní nebo se něčím 
inspirujete, čím? 
 

 

3. Co by měl umět budoucí prvňáček se vstupem do školy? 
4. Jste schopen/a říci zda má vliv vzdělání rodičů na odklad školní docházky? 

 Ano                  

 Ne  

 Nedokážu posoudit 

 

5. Jak se rodiče staví k odkladu školní docházky? 
 Jsou proti odkladu. 

 Myslí si, že odkladem dětem prodlouží dětství. 

 Dají na rozhodnutí odborníků. 

 

6. Myslíte si, že větší riziko přináší bezdůvodný odklad školní docházky nebo předčasný vstup do školy, 
proč? 
 

 

7. Spolupracuje Vaše škola s některou MŠ, ohledně lepší adaptace na ZŠ? 
 Ne 

 Ano (uveďte jak) 

 

 

 



 
 

8. Organizujete ukázkové hodiny pro předškoláky (popř. zájmové kroužky)? 
 Ano 

 Ne (Myslíte si, že by to mělo nějaký přínos, jaký?) 

 

9. Myslíte si, že má vliv pohlaví na odklad školní docházky? 
 Ne 

 Ano - spíše dívky 

            - spíše chlapci 

            - na stejno 

            - nedokážu říci 

 

10. Je potřeba odkladovým dětem věnovat větší pozornost, proč? 
 

 

 

11. Dětem, kterým byl udělen odklad v předmětech nad ostatními. 
 Vynikají 

 Zaostávají 

 Jsou nastejno s ostatními 

 Nedokážu říci 

 

12. Dostáváte informace o odkladových dětech, kvůli čemu jim byl odklad školní docházky udělen? 
 Od rodičů 

 PPP 

 Nezískáváme 

 Jinak (jak) 

 

13. Spolupracuje Vaše škola při přípravě zápisu s 
 PPP 

 MŠ 

 ZŠ 

 Jiné (jaké) 

 

14. Organizuje Vaše škola 
 Přípravné kurzy pro budoucí prvňáčky?    ANO – NE 

 Přípravné třídy pro budoucí prvňáčky?    ANO – NE 

 Adaptační programy pro budoucí prvňáčky?   ANO – NE 

 Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků?  ANO – NE 

 Nějaké další?       JAKÉ 

 

 

 



 
 

15. Jaká složka osobnosti bývá u dětí s odkladem školní docházky nejčastěji oslabena? 
 Fyzická zralost 

 Psychická zralost 

 Sociální zralost 

 Pracovní zralost 

 

16. Co dělá dětem při nástupu do školy největší problémy? 
 Komunikace 

 Grafomotorika 

 Držení tužky 

 Paměť 

 Soustředěnost 

 Slovní zásoba 

 Prostorové vnímání 

 Časové vnímání 

 Matematické představy 

 Jiné (jaké)  

 

17. Dochází u dětí ke zlepšení v oblasti, kvůli které byl odklad udělen? 
 Ano 

 Ne 

 Nevím 

 

18.  Jaké materiály, publikace doporučujete rodičům žáků s odkladem školní docházky? 
 

 

Děkuji Vám, za Váš strávený čas při vyplňování tohoto dotazníku.  

Studentka Pedagogické fakulty Jana Fürstová 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha č. 4 

Na Kladně se zápisy konaly 27. 1. 2012 od 14:00 – 18:00 a 28. 1. 2012 od 9:00 – 12:00 

Pozorování zápisů proběhlo v těchto základních školách: 

ZŠ Norská 2633 

Zápis probíhal na stanovištích, která byla rozmístěna na chodbě, poté pokračovala ve 

dvou třídách a poslední stanoviště bylo zase na chodbě. Celý zápis byl tematicky zaměřen 

„broučkové na louce“. U vstupu do školy si rodiče vyzvedli zápisový list, který měli později 

možnost vyplnit u stolu k tomu určenému. Budoucí prvňáček si vybral k sobě staršího žáka, 

který byl převlečen v nějakého broučka, berušku nebo motýlka a ten ho provázel po 

připravených stanovištích. Na krk každý dostal papírovou berušku, které musel nasbírat 7 

teček, pokud získal všech sedm teček, budoucí žáček úspěšně splnil zápis. První tečka byla 

získána tím, že si vybral svého kamaráda, druhou tečku mohl získat na stanovišti, kde 

předvedl své hudební znalosti zazpíváním písničky, zopakováním rytmu pomocí ozvučných 

dřívek a kdo chtěl, mohl si vyzkoušet i jiné nástroje. Další tři stanoviště byla umístěna ve 

třídě, u jednoho z nich děti prokazovaly matematické představy (řada čísel pomocí korálků, 

rozdělování korálků na stejné hromádky, rozlišování obrázků s broučky, který je největší x 

nejmenší), zde se mohla získat třetí tečka na svou berušku. V této místnosti ještě bylo 

stanoviště, kde děti prokazovaly pohybové dovednosti (nést pingpongový míček na lžíci, 

prolezení tunelu a plazení se na lavičce), každá činnost byla motivována broučky, kteří žijí na 

louce. Poté byla nakreslena čtvrtá tečka na berušku. Posledním úkolem v této třídě byla 

grafomotorika a kresba lidské postavy, poznání základních barev a geometrických tvarů a 

následné získání páté tečky na berušku. Další stanoviště bylo v samostatné třídě, aby děti, ale 

i paní učitelky měly klid, protože tato část zápisu se týkala logopedie. Dítě se představilo a 

zarecitovalo básničku, poté paní učitelka pracovala s publikací Fialové a kol., Logopedická 

cvičení a hry k odstraňování špatné výslovnosti, v této publikaci paní učitelka ukazovala 

obrázky a děti říkaly, co vidí na obrázku, popřípadě, co kdo na obrázku dělá. Tímto úkolem se 

mohla získat šestá tečka. A sedmá tečka byla získána tím, že dokázaly získat všech šest 

předešlých teček a došly do konce, kde si mohly vybrat dáreček od starších spolužáků a ještě 

dostaly zákusek. Děti mohly procházet stanoviště podle toho, jak chtěly a kde zrovna bylo 

místo. Všude měli rodiče prostor pro komunikaci s učiteli, díky tomu, že jejich budoucího 

prvňáčka vedl starší spolužák. Délka zápisu v této škole trval přibližně 45min.     



 
 

ZŠ Vodárenská 

U vstupu do školy děti s rodiči dostali barevný lísteček, který určoval třídu zápisu, 

s pořadovým číslem. I přesto, že zápis probíhal v pěti třídách, se tvořily malé fronty, aby se 

děti čekáním nenudily, škola měla připraveny interaktivní koutky, kde se mohli budoucí 

prvňáčci zabavit, a to v počítačovně či hudebně. Při zápisu pomáhali i starší žáci této školy, 

kteří byli převlečeny v pohádkové bytosti, broučky, berušky, motýly, atd. a měli nestarosti 

hlídat pořadová čísla přidělené místnosti. Před vstupem do místnosti, kde probíhal přímý 

zápis, byla paní učitelka, u které se řešila dokumentace, a dále zde byl prostor pro budoucího 

prvňáka, kterému se věnovali starší žáci, u kterých plnily tyto úkoly: skládání rozstříhaného 

obrázku, omalovánky a kresba lidské postavy. Poté žáček přistoupil na výzvu i s rodičem do 

místnosti, kde rodič seděl opodál, a dítěti se věnovala jedna paní učitelka, s kterou plnil různé 

úkoly a druhá paní učitelka seděla mimo, vše pozorovala a zapisovala do vlastního 

záznamového archu o posouzení školní připravenosti. Nejprve si paní učitelka povídala 

s budoucím žáčkem, o tom, jestli se těší do školy, jak se jmenuje, jestli zná svou adresu, poté 

přistoupili k recitaci básničky či zpívání písničky, následně žáček přešel k úkolům, které se 

týkaly matematických představ: počítal kuličky na počítadle, říkal počet puntíků, popř. názvy 

čísel na ukazovaných kartičkách, poznával geometrické tvary a prokazoval znalost barev. Poté 

se přešlo k pracovnímu listu, který si žáček podepsal. V jednotlivých částí pracovního listu 

hledal rozdíly na obrázcích, dokresloval chybějící části obrázků, zkoušel obkreslit některá z 

písmen a zkoušel se orientovat na obrázcích podle pokynů paní učitelky, čímž se projevila 

úroveň jeho prostorové orientace. Zápis trval asi 15 min a byl ukončen předáním pamětního 

listu, vybráním výrobku od starších spolužáků, dárečkem od lega a předáním balonku s logem 

školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Záznamový arch k posouzení školní připravenosti dítěte 

 

Dne: ……………………………………………………………………………………………... 

A/  

Jméno dítěte: ………………………………………….Narozen: ……………………………… 

B/ 

Úroveň rozumové zralosti dítěte: 

1) Slovní obratnost: ……………………………………………………………………………. 

2) Přednes básně: ……………………………………………………………………………… 

3) Dyslálie: s, c, z – š, č, ž – r, ř – l, k – měkčení – jiné ………………………………………. 

4) Koktavost: ano – ne ………………………………………………………………………… 

5) Znalost barev: základní – ano – ne  doplňkové – ano – ne………………………… 

6) Početní představa: 1 – 10 sčítání:  ano – ne 

1 – 5 manipulace: ano - ne          

7) Prostorová orientace: ano – ne  Pravolevá orientace: ano – ne 

C/ 

Úroveň grafomotorických dovedností a kresebného projevu: 

1) Vedoucí ruka: P – A – L  

Držení tužky, tahy tužkou: ……………………………………………………………….... 

2) Úroveň kresby:  velmi dobrá – průměrná – podprůměrná……………….......... 

3) Napodobení tvarů:  velmi dobré – průměrné – podprůměrné ………....................... 

D/ 

Úroveň sociální a citové zralosti dítěte: 

1) Je dítě schopné pracovat bez přítomnosti rodičů? ………………………………………… 

2) Posouzení celkového projevu dítěte ve vztahu k roli školáka:………………………….. 

………………………………………………………………………………………………. 

E/ 

Poznámky k vývoji dítěte z výpovědi rodi čů: 

………………………………………………………………………………………...………….

.………………………………………………………………………………............................... 

F/ 

Závěr: 1) školsky připravený 

             2) školsky připravený s výhradami …………………………………………………….. 

            3) školsky nepřipravený 

 

Vypracovala: ……………………………                      razítko školy: ………………………................. 



 
 

ZŠ Cyrila Boudy 

Na této škole probíhal zápis v šesti třídách, kde byly dvě paní učitelky, jedna se 

věnovala rodičům a druhá žáčkovi. Nejprve se budoucí prvňák představil a recitoval nějakou 

básničku či zpíval písničku, poté přešli k pracovnímu listu, který obsahoval, spojování 

stejných velkých tiskacích písmen, část Jiráskova testu – obkreslení skupiny teček a jejich 

spočítání, obkreslení zrcadlových písmen, kresba postavy, pak se přemístili k tabuli se 

zvířátky, kde děti ukazovaly znalost zvířátek a jejich mláďátek, prostorovou a pravolevou 

orientaci a počítání, nakonec přešli k poslední části zápisu, a to bylo určování geometrických 

tvarů a barev u magnetické nástěnky. Po dokončení zápisu, který trval asi 10min si mohl 

budoucí prvňáček vybrat dáreček, který vyráběli žáci této školy a pokud bylo třeba, paní 

učitelka sdělila rodičům, co by měli rodiče s dětmi ještě před vstupem do školy procvičovat. 


