
Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Centrum školského managementu 
 

 

 

 

SPOLUPRÁCE MATEŘSKÝCH ŠKOL A 

ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

V OBLASTI ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ 

DOCHÁZKY 

 

 
Marta Stejskalová 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Jindřich Kitzberger 

Studijní program: Specializace v pedagogice 

Studijní obor: Školský management 

  

 

Praha 2012 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení: 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Spolupráce mateřských škol a školských 

poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky vypracovala pod vedením 

vedoucího bakalářské práce samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. 

Dále prohlašuji, že tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

 

Datum: 8.4.2012 

 

                                                                                  Marta Stejskalová 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu mé bakalářské práce RNDr. Jindřichu 

Kitzbergerovi za jeho cenné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. 

 

 

 

                                                                                           Marta Stejskalová 



 
4 

 

NÁZEV:  

Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné 

školní docházky 

AUTOR:  

Marta Stejskalová 

KATEDRA: 

Centrum školského managementu 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

RNDr. Jindřich Kitzberger 

 

 

 

ABSTRAKT: 

 

Spolupráce mateřských škol a poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní 

docházky je velmi důležitá. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti povinnou školní docházku 

odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem 

mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. 

Bakalářská práce je tvořena ze čtyř kapitol a je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část vychází z teoretických východisek a obecné charakteristiky 

předškolního vzdělávání, poradenských zařízení, ze zkušeností ředitelek MŠ v oblasti odkladu 

povinné školní docházky. Opírá se o právní vymezení předškolního vzdělávání a 

poradenských zařízení.  

Cílem praktické části bakalářské práce bylo v rámci kvantitativního výzkumného šetření 

posoudit problematiku spolupráce mezi mateřskou školou, odborným školským poradenským 

pracovištěm, rodiči a největší problémy z tohoto vyplývající pro ředitelky mateřských škol. 
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ABSTRACT: 

 

Co-operation of kindergartens and school counselling service departments in the area 

of the postponement of compulsory school attendance is very important. Parents' decision 

whether the compulsory school attendance will be postponed or not, should never become a 

formal matter, whereas parents can cause their children considerable difficulties in the future 

education and subsequent life just through their unadvised approach. 

My final thesis consists of four chapters and is divided into theoretical and empirical 

parts. The theoretical part is based on the theoretical resources and the general characteristics 

of pre-primary education, school counselling service departments, also from the experiences 

of senior staff of kindergartens in the field of compulsory school attendance. It is based on the 

legal definitions of pre-primary education and school counselling service departments. 

The aim of the practical part of the final thesis was to map /through the quantitative 

research survey/ the problems of co-operation among the kindergarten, professional 

counselling service department, parents and the greatest problems emerging from above 

mentioned issue for the directors of the kindergartens. 
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ÚVOD 

Téma bakalářské práce Spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení 

v oblasti odkladu povinné školní docházky, jsem si zvolila především z toho důvodu, že 13 let 

pracuji jako učitelka, 8 let jako ředitelka mateřské školy a s problematikou týkající se 

odložení povinné školní docházky se setkávám velmi často.  

Zahájení povinné školní docházky je významný okamžik v životě každého dítěte 

předškolního věku. Nástupem do základní školy se mění hlavní činnosti dítěte, které vstupuje 

ze světa her do světa povinností a učení. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby bylo na vstup 

do školy dostatečně zralé a připravené. V  šesti letech je většina předškolních dětí schopna 

zvládnout požadavky školy. Může se ovšem stát, že u některých dětí v šesti letech nejsou 

všechny schopnosti ještě dostatečně a rovnoměrně rozvinuté a v případě předčasného nástupu 

do školy pak mohou nastat zbytečné obtíže v učení a chování. U takto školsky nezralých dětí 

je doporučován odklad povinné školní docházky, který je dále využit ke stimulaci ve vývoji 

dítěte. 

Žádost o odložení povinné školní docházky je zcela v kompetenci zákonného zástupce 

dítěte, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, 

logoped, klinický psycholog, pedagog mateřské školy, popř. jiná odborný pracovník může 

pouze poradit, vyjádřit svůj názor a doporučit. Z tohoto důvodu je velmi důležitá dobrá 

spolupráce ředitelak mateřských škol s odborníky se školských poradenských  zařízení a 

zákonnými zástupci dítěte. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti školní docházku odloží či 

nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, 

Cílem empirické části bakalářské práce je posoudit míru a formy spolupráce ředitelek 

mateřských škol s odborníky školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné 

školní docházky ve Středočeském kraji a zhodnotit největší problémy vyplývající z tohoto 

šetření pro předškolní zařízení. 

Bakalářská práce se skládá z pěti kapitol. Cílem teoretické části, která je tvořena čtyřmi 

kapitolami, je prezentovat význam předškolního vzdělávání a úlohu školského poradenství 

v oblasti odkladu povinné školní docházky.  

První kapitola závěrečné práce pojednává o problematice současné mateřské školy. 

V této kapitole se věnuji deskripci předškolního vzdělávání, právním podkladům 

předškolního vzdělávání, Rámcovému vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání. 

Druhá kapitola se zabývá školskými poradenskými zařízeními, vymezením činnosti 

pedagogicko-psychologické poradny a speciálně pedagogických center (i PPP a SPC) , 
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právními podklady spolupráce  mateřských škol a školských poradenských zařízení v oblasti 

odkladu povinné školní docházky. 

Ve třetí části je popisována školní zralost, školní připravenost, diagnostika školní 

zralosti a připravenosti, problematika odložení školní docházky. 

Čtvrtá kapitola je zaměřena na kompetence ředitelek mateřských škol v oblasti odkladu 

povinné školní docházky a  možnosti spolupráce se školskými poradenskými zařízeními.  

Pátá kapitola představuje tvůrčí část bakalářské práce. Analyzuje výsledky 

kvantitativního šetření, které mělo za cíl zjistit, zda ředitelky mateřských škol spolupracují 

v oblasti odkladu povinné školní docházky s odborníky školských poradenských pracovišť, 

v jaké míře, jakých forem spolupráce využívají, s jakými  problémy se setkávají. Empirická 

část závěrečné práce má charakter kvantitativního výzkumu. Ke zjištění potřebných údajů 

byla využita technika rozhovorů a technika dotazníků. 
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1 DESKRIPCE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Mateřská škola je první životní školou, v níž se dítě učí přizpůsobovat požadavkům 

společenského prostředí. Navazuje na rodinnou výchovu a společně s ní zajišťuje všestrannou 

péči dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let, v případě odkladu povinné školní docházky do 

sedmi let. 

 „Nový model mateřské školy uznává předškolní období dětství jako svébytnou etapu 

života s vlastními zákonitostmi a charakteristickými činnostmi, které nelze předčasně 

omezovat vnucováním pravidel a tempa světa dospělých“ (Opravilová, Gebhartová, 1995, s. 

19). 

V mateřské škole získávají děti zkušenost sociální interakce a komunikace s vrstevníky, 

učí se navazovat kontakty, žít v kolektivu. Dítě se učí žít podle určitých pravidel, vyjádřit svůj 

názor, respektovat názory druhých, dělit se o hračky.  Rozvíjí se jejich vnímání, představy, 

myšlení, řeč, pozornost, soustředěnost a další schopnosti a dovednosti. Dítě tak vyjde 

z úzkého, někdy až přehnaně na dítě zaměřeného rodinného prostředí a díky tomu dojde 

k osamostatňování dítěte a přípravě na školní docházku. 

„Příprava na školu neznamená zvláštní program, který by se měl orientovat 

na konkrétní poznatky a zvyky a v předstihu učil děti tradičním školským způsobem. Přirozené 

rozvíjení a podněcování těch specifických schopností, které jsou vývojově neopakovatelné 

a nenahraditelné, a tedy aktuální v celém předškolním období, je nejspolehlivější průpravou“ 

(Opravilová, Gebhartová, 1998, s.24). 

Mateřská škola je zařízení určené pro děti ve věku od tří do šesti let, v případě odkladu 

školní docházky do sedmi let.  Děti v mateřské škole získávají zkušenost sociální interakce a 

komunikace s vrstevníky, rozvíjí se jejich vnímání, představy, myšlení, řeč, pozornost, 

soustředěnost a další schopnosti a dovednosti. To vše je důležitou přípravou pro vstup do 

povinného vzdělávání a prevence adaptačních obtíží v základní škole. Dobře fungující 

mateřská škola podporuje dětské hry i dětskou spontánnost, respektuje individualitu dětí, 

neorientuje děti předčasně na výkon, ale na radost z činnosti a rozvoj poznání (Čáp, Mareš, 

2001). 

Výhodou mateřské školy je pečlivě sestavený program a odborné vedení učitelky 

v mateřských školách mají většinou středoškolské vzdělání pedagogického směru nebo 

vysokoškolské pedagogického směru.   
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Požadavky na odbornou kvalifikaci učitelek MŠ - dle Zákona č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou: 

 vysokoškolské vzdělání – pedagogika předškolního věku nebo speciální 

pedagogika   

 vyšší odborné vzdělání – příprava učitelů předškolního vzdělávání 

 středním vzdělání s maturitou – příprava učitelů předškolního vzdělávání 

Podle Opravilové, Gebhartové (1998, s. 17) „mateřská škola v čele s dobře připravenou 

učitelkou představuje počátek systematického výchovného působení, v němž se zásadní 

princip individualizace v podmínkách skupiny může v plné míře uplatnit. Nikdy později už 

nebude v institucionální výchově tolik času a příležitostí k tak individualizovanému, 

osobnostně zaměřenému, pestrému a různorodému působení“. 

Učitelka je pro rozvíjející se děti vzorem. Ukazuje dětem, jak se chovat, co dělat, jak řešit 

problémy. Děti se chtějí učitelce podobat. Sociální interakce s učitelkou i s ostatními dětmi je 

zdrojem učení a motivace učit se. Činnosti, při kterých dochází k interakci, jsou regulovány 

učitelkou a její komunikací s dítětem. Učitelka dítě podporuje, povzbuzuje k lepším 

výkonům, dodává dítěti odvahu, reguluje jeho chování. V případě potřeby vysvětluje dítěti 

nevhodnost jeho chování a jednání. „Cílem pedagogického působení by mělo být spokojené a 

realizující se dítě“ (Opravilová, 2002). 

Předškolní děti jsou zvídavé bytosti. Svým otevřeným způsobem poznávají svět a nové 

situace v něm. Změna je pro ně výzvou. Jestliže je dětem poskytnut čas na adaptaci a vlastní 

tempo, s radostí prozkoumávají, zapojují fantazii a tvoří. Rytmus a tempo každého dítěte je 

jiný, jejich přání a preference jsou mnohovrstevnaté, rozhodují se podle individuálních zájmů 

a momentálních potřeb. Děti jsou sociální bytosti, potřebují navazovat vztahy, učit se rozvíjet 

kontakty s druhými. Děti potřebují dospělé, kteří mají čas a trpělivost jim naslouchat, určují 

hranice, podle nichž se mohou děti orientovat a zároveň jim ponechávají možnost se na nich 

spolupodílet (Předškolní vzdělávání [on line]). 

Význam mateřské školy spočívá tedy v tom, že dítě získá v průběhu školní docházky 

v rozsahu svých osobních předpokladů a možností, věku přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální zdatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a celoživotní 

vzdělávání. Každému dítěti by se mělo dostat v mateřské škole takové podpory a péče, kterou 

individuálně potřebuje a která mu vyhovuje. Vzdělávání zasahuje celou osobnost dítěte a vše, 

čemu se dítě učí, by mělo být vzájemné propojeno. Vzdělávání v MŠ je cílevědomý 
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a plánovaný proces, v němž se ve vzájemné rovnováze prolínají spontánní a řízené činnosti 

(Mateřská škola [on line]).  

Mateřská škola by měla učit empatii, lásce k sobě i druhým, vzájemné pomoci 

a toleranci, pomáhat dětem získávat kladný vztah k přírodě, k lidem i k okolí, dát dětem 

základy slušného chování – poprosit, poděkovat, pozdravit, požádat a další. 

Podle školského zákona poskytují mateřské školy (dále jen MŠ) veřejnou službu 

a legislativně jsou zakotveny v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy (RVP PV 2004). 

„Hlavní účelovou funkcí školy je cílevědomě orientovaný, dobře organizovaný 

pedagogický proces, jehož výsledky se co nejvíce přibližují stanoveným cílům.“ (Bečvářová, 

2003,s.36). 

Současným ředitelkám mateřských škol  již dávno nestačí pedagogická odbornost. Jsou 

nutné znalosti v oblasti práva, ekonomiky,  řízení pedagogického procesu. Ředitelka musí 

pružně reagovat na vnější prostředí – přání rodičů, zřizovatele, veřejnosti, konkurence 

ostatních škol a další. I spolupráce s poradenskými centry patří do součinnosti školy s vnějším 

prostředím.  

„Řízení má zahrnovat jak vnější okolí školy, tak i vnitřní řízení s cílem co nejlepší 

činnosti organizace. Ředitel řídí školu jako organizaci směrem dovnitř (zaměstnance) i 

směrem ven  (spolupráce s rodiči, odborníky, dalšími partnery)“ (Bečvářová, 2003,s.36,40)  

Ředitelka musí být dobrým manažerem a dávno se tento pojem nevztahuje jen na oblast 

podnikání. Objevuje se nový termín školský management. 

„Role manažera v systému firmy spočívá především v dosahování stanovených cílů 

prostřednictvím jiných lidí“ (Plamínek, 2008,s.15). 

1.1 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO ČINNOST MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

Všichni občané žijící v ČR, všechny instituce, právnické i fyzické osoby na území ČR 

jsou povinni řídit se obecně platnými právními předpisy. Nad zákony platnými v ČR jsou 

mezinárodní úmluvy, z nichž některé platí i pro mateřské školy: 

 Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 

 Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená deklarací spojených národů 10. 12. 1948, 

u nás v ČSFR přijata r. 1990 s v ČR přijata r. 1993. 
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 Úmluva o právech dítěte – byla schválena a přijata valným shromážděním OSN 20. 11. 

1989, u nás přijata r. 1991 

Nejvyšším zákonem ve školství, které upravuje postavení mateřských škol je: 

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) 

Zákonem o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školským 

zákonem) se předškolní výchova stává legitimní součástí systému vzdělávání.  

Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a 

pokyny MŠMT (RVP PV, 2006). 

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících  

Vztahy nejen zřizovatele a mateřské školy řeší příslušné části zákonů: 

Ústavní zákon o vytvoření vyšších územně správních celků 

 Zákon o obcích 

 Zákon o krajích 

 Zákon o státní kontrole 

 Ekonomickou a pracovně právní oblast řeší příslušné části zákonů: 

 Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 Zákoník práce 

 Základní mzdové právní normy 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a související předpisy 

Dále pak činnost a řízení mateřských škol ovlivňují prováděcí předpisy - vyhlášky 

vydané příslušnými ministerstvy, především ministerstvem školství a ministerstvem 

zdravotnictví. Zmíním pouze: 

 Vyhláška MŠMT č. 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání 

 Vyhláška MŠMT č. 48/2005 Sb., o základní vzdělávání 

 Vyhláška MŠMT č. 72/ 2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských zařízeních 

 Vyhláška MŠMT č. 73/ 2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

 Vyhláška MŠMT č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Vyhláška MŠMT č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol 
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1.2 RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V České republice byl v roce 2000 vydán Národní program rozvoje vzdělávání, tzv. 

Bílá kniha. Do vzdělávání se zavádí nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání 

žáků od 3 do 19 let. Jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Na státní úrovni je to 

Národní program vzdělávání a Rámcově vzdělávací programy.  

Na školní úrovni jsou to Školní vzdělávací programy. Národní program vzdělávání 

formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání, jako celku. 

Rámcové vzdělávací programy (RVP) vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé 

etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň vzdělávání představují 

školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Každá škola si vytváří ŠVP sama, podle zásad uvedených v příslušném RVP (RVP 

PV, 2004). 

„Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje hlavní 

požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku“ (RVP 

PV, 2004). 

RVP vymezuje základní úroveň daného druhu školy, tzn. škola musí tento rámec ve 

svém ŠVP zachovat, ale může ho obohacovat podle vlastních vzdělávacích záměrů, potřeb a 

zájmů dětí i regionálních podmínek (RVP [online]). 

 

RVP PV akceptuje přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je 

promítá do obsahu, metod a forem jejich vzdělávání. Umožňuje rozvoj a vzdělávání každého 

dítěte podle jeho individuálních možností a potřeb. Zaměřuje se na vytváření základů 

klíčových kompetencí dosažitelných v průběhu předškolního vzdělávání. Definuje kvalitu 

preprimárního vzdělávání a také zajišťuje srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích 

programů jednotlivých mateřských škol. Vytváří prostor pro rozvoj různých koncepcí 

a programů i pro individuální profilaci jednotlivých mateřských škol a umožňuje jim využívat 

různé formy i metody vzdělávání a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním 

i místním podmínkám, možnostem a potřebám. Poskytuje rámcová kriteria, která jsou 

využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci poskytovaného vzdělávání v mateřské škole (RVP PV, 

2004). 
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Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu, zajistit dítěti dostatek 

podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, má obohacovat denní program dítěte v průběhu 

předškolních let a poskytovat dítěti odbornou péči. Předškolní vzdělávání má usnadňovat 

dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Může plnit i úkol diagnostický, zejména ve vztahu 

k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Těmto dětem pak poskytovat včasnou 

pedagogickou péči. (RVP PV, 2004). 

Jaké jsou hlavní změny ve vzdělávání oproti tradičním osnovám? 

Humanizace a demokratizace vzdělávacího prostředí byla provázena především snahou 

změnit vztahy mezi účastníky vzdělávacího procesu a snížit psychofyzickou zátěž 

předškolních dětí. Výsledkem v praxi jsou otevřenější partnerské vztahy, citlivější postoj 

k vychovávanému dítěti, respektování a přísnější dodržování psychohygienických zásad 

a větší důraz na metody a formy práce adekvátní přirozeným potřebám a mentalitě 

předškolního dítěte. Programové zohledňování a důslednější respektování individuálních 

osobnostních zvláštností dětí a důraz na pozitivní rozvoj osobnostních kompetencí dítěte si 

vyžádaly změnit také organizaci: snížit počty dětí ve třídách, uvolnit režim dne, rozvolnit 

výchovný a vzdělávací program, zřizovat věkově heterogenní třídy, integrovat děti se 

speciálními potřebami, uplatňovat výrazněji skupinové a individuální činnosti, umožnit 

rodičům spoluúčast na předškolním programu a otevřít se vůči veřejnosti.  

RVP PV již není vzdělávací obsah dělen na jednotlivé výchovné složky, ale na pět 

vzdělávacích oblastí, které jsou v ŠVP pojímány integrovaně - přirozené souvislosti – výběr 

cílů ze všech pěti vzdělávacích oblastí. 

RVP PV klade důraz na získávání klíčových kompetencí, jejich provázanost se 

vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a dovedností v praktickém životě. 

V etapě předškolního vzdělávání jsou za klíčové kompetence považovány: 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální 

5. kompetence činnostní a občanské 

 

Současná vzdělávací politika v České republice vychází z přesvědčení, že člověk by se 

měl vzdělávat po celý život. Měl by mít zájem na svém vzdělávání, učení i vědění, protože 
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mu to umožňuje dokonalejší interakci se světem a uplatnění ve znalostní společnosti. Důležitý 

je počátek tohoto procesu, který je spatřován právě v předškolním vzdělávání.  
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2 ŠKOLSKÁ PORADENSKÁ ZAŘÍZENÍ 

„Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné 

zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou 

činnost, poskytují odborné speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, 

preventivně výchovnou péči a napomáhají  při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo 

studentů a přípravě na budoucí povolání“ (Valenta, 2005,s.127). 

Podmínkou poskytování poradenských služeb je souhlas zákonného zástupce 

u nezletilého dítěte. Obsahem školských poradenských služeb jsou činnosti přispívající 

zejména k vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí, 

prevenci výchovných obtíží, sociálně-patologických jevů, vytváření vhodných podmínek a 

způsobů integrace dětí, žáků, studentů se zdravotním postižením, vytváření vhodných 

způsobů práce pro žáky národnostních menšin nebo etnických skupin, dále pro děti, žáky, 

studenty nadané a mimořádně nadané. „Zajišťují pedagogicko-psychologickou připravenost 

žáků na povinnou školní docházku, vydávají o ní odborný posudek“( Valenta,2005,s.380). 

Poskytují poradenské služby dětem se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti. Rozvíjí též 

profesní dovednosti pedagogických pracovníků  

2.1 PRÁVNÍ VYMEZENÍ SPOLUPRÁCE MŠ A ŠKOLSKÝCH 

PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Spolupráce je legislativně vymezena v Zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zejména  je to 

§ 116. Z § 3, školského zákona, vychází závaznost rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání nejen pro MŠ, ale i pro další odborníky. 

Ideální kvalita spolupráce mateřské školy a školských poradenských zařízení je 

vyjádřena ve vzdělávacích podmínkách předškolního vzdělávání. Dle RVP PV je sedm 

podmínek předškolního vzdělávání. 

 Věcné podmínky 

 Životospráva 

 Psychosociální podmínky 
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 Organizace 

 Řízení mateřské školy 

 Personální a pedagogické zajištění 

 Spoluúčast rodičů 

Spolupráce MŠ a školských poradenských zařízení je zahrnuta v kapitole Řízení 

mateřské školy a částečně i v kapitole Personální a pedagogické zajištění. 

Mateřská škola spolupracuje s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Specializované služby, jako je logopedie, péče o 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým není předškolní pedagog sám 

kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (RVP PV, 2004). 

Další právní předpisy: 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních 

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech povinné 

školní docházky. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

2.2 TYPY ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních, specifikuje dva typy školských zařízení: 

a) pedagogicko-psychologická poradna  

b) speciálně pedagogické centrum – v ČR existuje síť SPC pro děti s různým druhem 

postižení (Budíková, 2004). 

„Školské poradenské zařízení zpracovává záznamy o vyšetření a péči individuální  i 

skupinové a záznamy o spolupráci se školami a školskými zařízeními“(Valenta, 2006,s.380). 

Součástí knihy: „Je vaše dítě připraveno do první třídy“, autorů J. Budíkové, P. 

Krušinové, P. Kuncové, je v příloze „B“ podrobně rozpracována síť pedagogicko-



 
18 

 

psychologických poraden, s adresářem a kontakty. Přílohou „D“ je pak seznam speciálně 

pedagogických center, též s podrobným adresářem, kontakty a nechybí ani zaměření SPC.  

2.3 VYMEZENÍ ČINNOSTI PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI 

DIAGNOSTIKY ŠKOLNÍ ZRALOSTI A ODKLADU POVINNÉ 

ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Činnosti školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky 

dle vyhlášce č.72/2005 Sb.,o poskytování poradenských služeb ve školách školských 

poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. 

Pedagogicko-psychologická poradna: 

 zjišťuje pedagogicky-psychologickou připravenost dětí na povinnou školní 

docházku a vydává o ní odborný posudek  

 skupinová a individuální psychologická a speciálně pedagogická diagnostika 

školní zralosti 

 poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti 

 poskytuje diagnostiku dětí předškolního věku z důvodů nerovnoměrného 

vývoje  

 poskytuje diagnostiku mimořádného nadání dětí 

 individuální i skupinová reedukace žáků se specifickými poruchami učení 

 poradenská konzultace či krátkodobé poradenské vedení zákonných zástupců a 

pedagogických pracovníků vzdělávajícím děti a žáky, kterým je poskytována 

diagnostická a intervenční péče poradny 

 poskytuje odborné konzultace pedagogickým pracovníkům v oblasti péče 

o děti předškolního věku, žáky základního věku, jejichž vzdělávání vyžaduje 

zvláštní pozornost 

 

Speciálně pedagogické centrum: 

 zjišťuje speciální připravenost dětí se zdravotním postižením na povinnou 

školní docházku a speciální vzdělávací potřeby dětí se zdravotním postižením 

a žáků se zdravotním znevýhodněním, zpracovává odborné podklady pro 
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integraci těchto dětí do škol a školských zařízení a pro další vzdělávací 

opatření 

 zajišťuje speciální péči a speciálně pedagogické vzdělávání pro děti se 

zdravotním postižením a děti se zdravotním znevýhodněním, které jsou 

integrovány nebo kterým je stanoven jiný způsob plnění školní docházky 

 vykonává speciálně pedagogickou diagnostiku a poskytuje poradenské služby 

- řešení problémů se vzděláváním, v psychickém i sociálním vývoji dětí se 

zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, na zjištění 

individuálních předpokladů pro rozvíjení schopností, nadání a začleňování do 

společnosti 

 zpracování návrhů individuálně vzdělávacích plánů 

 poskytuje pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům poradenství 

v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením 

 poskytuje metodickou podporu škole  
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3 ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST DÍTĚTE PRO 

VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Předpokladem pro správné rozhodnutí o vstupu dítěte do školy, nebo naopak o odložení 

povinné školní docházky o jeden rok je znalost základních kategorií a pojmů, které s touto 

problematikou souvisejí. Kategorie školní zralosti je pojímána spíše z psychologického 

hlediska a zohledňuje biologickou podstatu – proces zrání. Školní připravenost je záležitostí 

více pedagogickou zohledňující proces učení. Podle předpokladů však spolu obě kategorie 

souvisejí, prolínají se a doplňují. Učitelka mateřské školy je jedna z prvních, které přísluší 

poznat včas školsky nezralé dítě. 

V současné době se v naší společnosti v oblasti vzdělávání střetávají dva druhy zájmů. 

Jedním z nich je snaha rodičů oddálit vstup svých dětí do školy za účelem„prodloužit“ jim 

dětství, což je velmi často spojeno právě s povědomím rodičů o tlaku společnosti na edukaci a 

s ním spojenými zvyšujícími se nároky kladenými na děti. 

Na druhé straně však stojí rodiče, na které tento tlak společnosti působí ve směru 

vzdělávací tendence, kde je jejich snahou začlenit jejich dítě do procesu školního vzdělávání 

co možná nejdříve, a to v některých případech i předčasně. 

Riziko předčasného nástupu do základní školy 

Nastoupí-li do školy nezralé dítě, je vystaveno dlouhodobé stresové situaci. Svou 

intelektovou kapacitu nemůže dítě adekvátně využít pro malou schopnost koncentrace. 

Požadavky, na které nestačí, vedou k přetěžování, zvýšené únavě, vyčerpání, zvýšení 

nemocnosti dítěte. Je ohrožena jeho školní úspěšnost, může dojít k rozvoji tzv. syndromu 

neúspěšného dítěte. Výjimkou není ani vznik řady psychosociálních problémů (rozvoj 

neurotických projevů - např. školní fobie, poruchy příjmu potravy, dále poruch chování - 

negativismus, zvýšená agresivita). 

Škola však není jen místem výkonu a učení, ale též místem socializace. Předčasný 

nástup do školy ovlivní formování negativního sebepojetí, dítě vidí sebe samo jako 

neúspěšné, méněcenné. Může nastat problém se začleněním dítěte do formující se třídní 

skupiny, školsky neúspěšné dítě často stojí na okraji kolektivu. 

Riziko bezdůvodného odkladu školní docházky 

Rodiče žádají pro dítě odklad školní docházky, i když k tomu není zřejmý důvod. 

„Často se jedná o rodiče, kteří v tomto řešení vidí záruku toho, že jejich dítě bude mít později 
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ve škole vynikající výsledky. Jindy se jedná o rodiče, kteří nástup svého dítěte do školy 

prožívají úzkostně, očekávají potíže a v odkladu vidí možnost odložit své starosti na pozdější 

dobu“ (Klégrová, 2003). 

Bezdůvodný odklad školní docházky je spojen s určitým rizikem. Dítě může ztratit 

motivaci pro školní práci, může promeškat dobu, kdy je na vstup do školy nastaveno. 

Kdy je tedy ta správná doba pro nástup dítěte do školního vzdělávání?  

Školský zákon uvádí (Zákon č. 561/2004Sb.,): 

§36 

Plnění povinné školní docházky 

„(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, 

kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 

šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato 

k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně 

vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období 

od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného 

od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

(4)Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v 

době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 

docházku“ (Zákon č. 561/2004Sb.,). 

Doba nástupu do základní školy u dítěte ve věku 6-7- let nebyla stanovena náhodně. 

V tomto období dochází k výrazným změnám ve vývoji dítěte. V šesti letech věku dítěte se 

nápadně mění tělesné proporce. Postava šestiletého dítěte se protahuje, prodlužují se 

končetiny, relativně se zmenšuje velikost hlavy, zužuje a oplošťuje se trup, mizí tukový 

polštář a objevuje se svalový reliéf.  V tomto období nastávají také změny v ovládání těla. 

Dítě lépe koordinuje automatické i volní pohyby, je schopné provádět drobné a přesnější 

pohyby, které jsou nezbytné při psaní, lépe šetří silami, mimika obličeje se stává uměřenější 

a kontrolovanější – tělesná zralost (Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Pro kognitivní zralost je charakteristická určitá dosažená úroveň poznávacích procesů. 

Kolem šesti let začíná dítě chápat svět realisticky a je méně závislé na svých okamžitých 

potřebách a přáních. Dítě si osvojuje schopnost pročleněného vnímání, které se týká 

vizuálních i akustických útvarů. Rozvíjí se logické myšlení a analyticko-syntetické činnosti, 
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které umožňují dítěti diferencovat zvukovou i vizuální podobu slov a analyzovat části 

určitých množin prvků, což je nezbytným předpokladem při výuce čtení, psaní i počítání 

(Langmeier, Krejčířová, 1998).  

Emoční zralost lze vnímat jako věku přiměřenou kontrolu citů a impulsů. Dítě je 

schopno oddálit bezprostřední uspokojení svých okamžitých potřeb a přání. Emoční zralost 

úzce souvisí s mentální výkonností. Kontrola afektů a impulsů je předpokladem kázně 

a školní práce (Langmeier, Krejčířová, 1998).  

Sociální zralost umožňuje dítěti být méně závislý na rodině, odloučit se od ní na čas 

a být činný i bez její opory. Dítě musí být schopno podřídit se nové autoritě, přijmout roli 

školáka a řídit se pravidly, která z očekávání na jeho chování ve třídě vyplývají (Langmeier, 

Krejčířová, 1998). Podstatné pro úroveň sociální zralosti je schopnost pracovat ve skupině 

vrstevníků a také míra ochoty podřídit se cíli, hodnotám a normám školní třídy. Sociálně zralé 

dítě se dokáže zapojit do školních aktivit (Pavlas, Vašutová, 1999).  

Motivační zralost odráží zejména výkonovou složku školních aktivit. Pro plnění 

školních úkolů je nutná plná soustředěnost dítěte a pochopení smyslu a významu zadaných 

úkolů. Zadané úkoly mají být zpočátku jednoduché a časově nenáročné a po splnění úkolů má 

být dítě pozitivně ohodnoceno. Důležité je, aby se dítě naučilo samostatně a úspěšně pracovat. 

To však trvá i několik let a nutná je pomoc školy i rodiny (Pavlas, Vašutová, 1999).  

 Mezi důležité kompetence, které jsou potřebné k přijatelné adaptaci na školu, patří 

školní zralost a školní připravenost). 

Pojem školní zralost se stal odborným termínem a jeho definici lze nalézt i v poslední 

verzi Pedagogického slovníku. Školní zralost je zde charakterizována jako stav zahrnující 

zdravotní, psychickou i sociální způsobilost dítěte, zahájit povinnou školní docházku a 

zvládnout tak požadavky školní výuky. Školní zralost se zjišťuje orientačně při zápisu do 

prvních tříd a v případě pochybností se provádí vyšetření školní zralosti v pedagogicko-

psychologických poradnách. Na základě žádosti rodičů a vyšetření odborného pracoviště, lze 

nástup do první třídy odložit, popř. uspíšit. 

3.1 DIAGNOSTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI 

Diagnostika školní zralosti a připravenosti spadá do kompetence pedagogicko-

psychologických poraden, speciálních pedagogických center, dětských lékařů, klinických 
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psychologů, základních škol ve formě zápisů do prvních tříd a částečně i do kompetencí 

pedagogů mateřských škol. „Rodiče chtějí znát názor učitelky, sami se ptají, zda jejich dítě 

považujeme za zralé pro školu“ (Těthalová in Informatorium 2/ 2009). 

„Pokud se rozhodneme, že rodičům doporučíme návštěvu psychologa, připravme si 

vysvětlení. Můžeme rodičům ukázat práce dětí, popsat, jak se ve školce chová, v žádném 

případě bychom neměli dítě porovnávat s vrstevníky.  Rodiče by neměli odcházet s hanbou, 

jaké to mají hrozné dítě, ale odnášet si pocit, že nám (stejně jako jim) na dítěti záleží 

a přejeme si, aby se mu dařilo co nejlépe. Rozhovor se určitě nesmí odehrávat v nabité šatně 

před očima ostatních rodičů i samotného dítěte“ (Těthalová in Informatorium 3/2008). 

Laickou diagnostiku školní zralosti a připravenosti provádí u svého dítěte také rodiče. 

„Rodiče jsou sice nejlepšími „odborníky“ na své dítě, nemají ale možnost srovnání s dalšími 

dětmi, nevědí, jak jejich dítě reaguje v zátěžové situaci, či zda dobře chápe úkoly, které mu 

učitelka předkládá. Většina mateřských škol své předškoláky navíc testuje, nejedná se 

o psychologické testy, ale o soubory různých úkolů, které mají prověřit, zda se u dítěte už 

vytvořily schopnosti důležité pro zvládnutí školních nároků. Mateřské školy také ve většině 

případů spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami, a pokud se jim něco 

u některého dítěte „nezdá“, doporučí rodičům, aby s dítětem navštívili psychologa“ 

(Těthalová in Informatorium 2/2009). 

Odborník nám může pomoci objevit něco, čeho jsme si v každodenní práci s dětmi 

nevšimli. Psycholog se na děti dívá jinýma očima, než my, vidí je poprvé a není svázán 

předchozími zkušenostmi. Navíc dítě zkoumá jako jedince a neporovnává ho s ostatními. 

Psychologické vyšetření ale neodhalí jen slabiny dítěte. Psycholog může objevit i jeho silné 

stránky, z hlediska individuálního vývoje, a na těch je nutné stavět. Dítě je sice pozadu 

a vrstevníkům nestačí, ale některá z jeho schopností se vymyká jeho standardu, je prostě 

v něčem dobré. Pokud budeme stále jen poukazovat ne jeho nedostatky, daleko se 

nedostaneme. 

Diagnostika školní zralosti u dětského lékaře 

Pediatři provádí u všech pětiletých dětí vyšetření, při kterých orientačně zjišťují zralost 

dítěte pro školu. Pokud lékař zjistí určité odchylky od normy, doporučí rodičům návštěvu 

pedagogicko-psychologické poradny popř. speciálně pedagogického centra, logopedické 

poradny a pokud dítě ještě nenavštěvuje mateřskou školu pak jim tuto možnost navrhne a 

zdůvodní. Mnohdy bývají tato pětiletá hodnocení prvním podnětem k realizaci odkladu školní 

docházky.  
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 Hodnocení pětiletého dítěte je prováděno formou rozhovoru s rodiči, dítětem a na 

základě rozboru kresby dítěte. Může je provádět jak dětská sestra, tak i pediatr. Dítě je 

přítomno v ordinaci společně s rodiči.  

Někteří dětští lékaři používají záznamové archy určené pro pětileté a šestileté hodnocení 

dítěte. Do předtištěných formulářů zaznamenávají splnění či nesplnění zadaného úkolu. I když 

tyto lékařské zprávy obsahují mnoho důležitých a cenných informací, některé zaznamenané 

informace jsou značně neobjektivní, jelikož některé dovednosti a návyky nejsou 

zkontrolovány prakticky, ale jsou podloženy pouze slovní výpovědí rodičů (např. je 

samostatný v sebeobsluze?). Pediatr je jednou z kompetentních osob, které se mohou 

vyjadřovat k problematice školní zralosti i k odložení školní docházky . 

Odborné posouzení školní zralosti a připravenosti, podle Vyhlášky MŠMT č. 72 ze dne 

9. února 2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 

zařízeních se mezi poradenská zařízení řadí pedagogicko-psychologické poradny a speciálně 

pedagogická centra. Podle § 5 vyhlášky 72/2005 Sb., zjišťuje pedagogicko-psychologická 

poradna pedagogicko-psychologickou připravenost dětí žáků na povinnou školní docházku a 

vydává o ní odborný posudek. Doporučuje také řediteli školy i zákonným zástupcům zařazení 

dítěte do příslušné školy a třídy a vhodnou formu jeho vzdělávání. Podle § 6 vyhlášky č. 

72/2005 Sb., se speciálně pedagogická centra zaměřují na zjišťování speciální připravenosti 

žáků se zdravotním postižením na povinnou školní docházku a na speciální vzdělávací 

potřeby žáků se zdravotním postižením a žáků se zdravotním znevýhodněním. Pro integraci 

těchto žáků a pro jejich zařazení a přeřazení do škol a školských zařízení a pro další 

vzdělávací opatření zpracovává SPC odborné podklady (Vyhláška č. 72/2005 Sb.). 

V úvodní fázi odborného posouzení školní zralosti a připravenosti dítěte získává 

psycholog popř. speciální pedagog informace o dítěti a o problémech, s kterými rodiče do 

odborného pracoviště přicházejí. Tyto informace jsou zjišťovány od zákonného zástupce 

dítěte. Velmi přínosné je, pokud informace rodičů jsou doplněny i názory učitelek mateřské 

školy, kterou dítě navštěvuje. Přenos informací mezi mateřskou školou a odborným 

pracovištěm závisí na přání rodičů a žádosti odborného pracoviště. Na základě zjištěných 

informací následuje vlastní vyšetření dítěte. Nejprve je třeba navázat kontakt mezi 

psychologem a dítětem. K tomuto účelu se využívají techniky blízké předškolním dětem, 

např. kresba, hra. Při vlastním vyšetření užívá psycholog metody speciálně vytvořené pro 

období předškolního věku a metody psychologické diagnostiky. Závěr vyšetření je sdělován 

rodičům, s kterými je veden rozhovor a navrženo řešení problémů. Výsledky vyšetření jsou 
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důvěrné a mateřská škola je o nich informována jen na základě souhlasu rodičů. V případě 

odložení školní docházky je povinností rodičů dodat základní škole, v níž dítě zahájí 

povinnou školní docházku vyjádření odborného zařízení, které se týká školní zralosti a 

připravenosti dítěte. 

3.2 ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Podmínky pro odložení povinné školní docházky upravuje § 37 školského zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Povinností 

základní školy je informovat zákonného zástupce dítěte při zápisu do prvního ročníku 

o možnosti odkladu povinné školní docházky.  

O odklad povinné školní docházky žádá zákonný zástupce dítěte ředitele školy, v níž má 

dítě zahájit povinné vzdělávání a tato žádost musí být doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa 

(viz novela ŠZ č. 472/2011 Sb., s účinností dnem 1. 1. 2012). 

Ředitel školy může povolit odložení školní docházky o jeden rok. Začátek povinné 

školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok 

věku. Pokud se u žáka v průběhu prvního pololetí školního roku projeví nedostatečná tělesná 

nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem 

zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující 

školní rok. Přičemž první tři měsíce jsou určeny k adaptaci žáka, neboť se mohou objevit 

obtíže i u žáků, kteří se v následujícím období vzdělávají bez problémů. Jestliže ředitel školy 

rozhodne o odložení školní docházky, doporučí zákonnému zástupci dítěte možnost 

vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy 

(Zákon č. 561/2004 Sb.).  

Žádost o odložení povinné školní docházky je zcela v kompetenci zákonného zástupce 

dítěte, pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, pediatr, 

logoped, klinický psycholog, pedagog v mateřské škole, popř. jiná odborný pracovník může 

pouze poradit a vyjádřit svůj názor. Rozhodnutí rodičů, zda svému dítěti školní docházku 

odloží či nikoliv, by se nikdy nemělo stát formální záležitostí, jelikož neuváženým přístupem 

mohou rodiče způsobit svému dítěti značné obtíže v budoucím vzdělávání i následném životě. 
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Pro některé rodiče je odklad povinné školní docházky „strašákem“, jiní ho považují jako 

možnost prodloužit svému dítěti dětství, a proto o něj usilují ze všech sil. Dítě tak může 

nastoupit do školy zbytečně brzy, v opačném případě může „přezrát“, propásnout ten pravý 

čas, kdy bylo „nastartované“ na nové úkoly. Mnohdy se rodiče odkladem povinné školní 

docházky snaží odsunout starosti, které se k povinné školní docházce vážou (Těthalová in 

Informatorium 2/2009). 

Spolupráce mateřské školy, rodičů a poradenských zařízení v oblasti diagnostiky školní 

zralosti, odkladu školní docházky je nesmírně důležitá a záleží na ředitelce školy, aby tato 

spolupráce byla a aby byla přínosná.  

K tomu, aby se ze zprávy od psychologa nestal jen další zbytečný cár papíru, který bude 

ležet v šuplíku, stačí jediné – dobrá komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami, které se 

zvednou ze svého „písečku“ a budou spolupracovat (Těthalová in Informatorium 2/2009). 

Dodatečný odklad školní docházky 

V souvislosti s problematikou odkladů školní docházky bychom měli zmínit také 

možnost dodatečného odkladu povinné školní docházky. Realizuje se v případě, že se u žáka 

v prvním roce plnění povinné školní docházky, v průběhu prvního pololetí projeví 

nedostatečná tělesná  nebo duševní vyspělost ke školní docházce. Žádost může podat zákonný 

zástupce nebo ředitel školy, ovšem vždy musí být žádost schválena a podepsána zákonným 

zástupcem dítěte O dodatečném odkladu povinné školní rozhoduje ředitel příslušné školy. 

3.3 HODNOCENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V OBLASTI ŠKOLNÍ ZRALOSTI 

„ Současným problémem hodnocení školních výsledků v předškolním vzdělávání je, že 

na národní úrovni neexistuje jednotný přístup k ověřování zralosti dětí na školní docházku. V 

RVP PV je sice dobře nastaven povinný obsah a výstupy mají charakter standardu s jasně 

vymezenými referenčními úrovněmi, ale v praxi chybí vhodné nástroje pro pedagogickou 

diagnostiku a pro jejich ověřování“ (Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010). 

Jedním z důležitých faktorů pro zvýšení připravenosti dětí na školní docházku je včasná 

a správně zaměřená podpora dětem se speciálně vzdělávacími potřebami /SVP/. Zde závisí na 

dobrém metodickém vedení učitelek, které tak mohou včas odhalit děti se zdravotním 

postižením a děti s vývojovými poruchami učení. 
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ČŠI dokonce při inspekční činnosti zjistila větší podíl dětí se SVP, než kolik uvádějí 

statistiky. Příčinou je nadměrná administrativa, a tak mnoho běžných mateřských škol 

poskytuje speciální péči dětem mimo evidenci, a neuplatní finanční nárok na tyto děti. 

V některých případech nezískala škola souhlas rodičů k odbornému vyšetření jejich 

dítěte. Nejčastějším důvodem odkladu povinné školní docházky jsou u dětí poruchy řeči. 

Bohužel současné požadavky na zajišťování logopedické péče jsou vyšší, než samotné 

možnosti škol a systémově není tento problém řešen (Výroční zpráva ČŠI za školní rok 

2009/2010). 
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4 KOMPETENCE ŘEDITELKY ŠKOLY S DŮRAZEM NA 

SPOLUPRÁCI S PARTNERY 

Podmínkou kvalitní činnosti školy je její kvalitní řízení. Pro vytvoření dobrého obrazu 

 školy je důležitá kvalita, prezentace, spolupráce, komunikace a informovanost. Toto nutí 

vedení školy přemýšlet o plánování aktivit systematicky s pohledem do budoucnosti. 

Plánování se týká, na základě předcházející analýzy, vytvoření vzdělávacích záměrů, 

koncepčních cílů, vzdělávacích podmínek (7x viz RVP PV), včetně finančních, zajištění 

kvalitního vzdělávacího procesu a kvalitních vzdělávacích výsledků rozvoje a vzdělávání dětí 

MŠ, týká se též učitelů dané školy. V plánu školy by měla být zahrnuta komunikace s rodiči 

a externími partnery. Pro MŠ je v oblasti OPŠD důležitá spolupráce s odborníky  školských 

poradenských zařízení, rodiči  a pedagogy základních škol. 

4.1 KOMPETENCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ V OBLASTI ODKLADU 

POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

Zákon je nastaven bohužel tak, že ředitelky MŠ nemají možnost se k odkladu povinné 

školní docházky u dítěte závazně vyjádřit. Nikoho z kompetentních orgánů rozhodujících o 

OPŠD nezajímá názor ředitelky mateřské školy, do které dítě dochází denně i několik let. 

Pokud se rodič rozhodne umístit dítě do základní školy, i přesto, že pedagogové MŠ ho vidí, 

jako nezralé, nelze tomu nijak zabránit, pouze doufat, že jeho neúspěch nebude pro dítě 

demotivující. Bohužel často vidí rodič své dítě neobjektivně. Nemá možnost ho srovnávat 

s vrstevníky a nepozná důležité odchylky. Rodič neví co je posuzováno u školní nezralosti.  

Ředitelky, učitelky mateřských škol mohou napomoci úspěšnému řešení otázky školní 

zralosti pouhým doporučením Mohou upozornit rodiče, jejichž dítě v některé sledované 

oblasti vykazuje známky vývojových deficitů, podat srovnání s vrstevníky. Proto je nutné, 

aby pracovaly na rozvoji dovedností pedagogické diagnostiky. V případě, že o odklad školní 

docházky rodiče žádají z důvodů „prodloužení dětství“, mohou na ně dlouhodobě působit a 

vysvětlovat, že může dojít k promeškání doby, kdy je dítě „nastaveno“ na přijímání nové 

zkušenosti ve škole a tím i ke ztrátě motivace. 
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Stejně důležitá je i jejich úloha  při harmonizaci či stimulaci vývoje u dětí s odkladem 

školní docházky. Řada odborníků a pracovišť se stará o vytváření nových metodických 

materiálů či zprostředkování informací o možnostech pedagogické terapie na konci 

předškolního věku. Speciálním tréninkem se může podpořit dozrávání jednotlivých funkcí a 

tím snížit riziko vzniku specifických poruch učení. 

Záleží hodně na důvěře rodičů k pedagogům MŠ.  Je důležité, aby rodiče o problémech 

svého dítěte věděli dříve, než těsně před zápisem a společně s učitelkami ho řešili. 

4.2 MOŽNOSTI ADEKVÁTNÍ SPOLUPRÁCE MEZI MATEŘSKOU 

ŠKOLOU A ŠKOLSKÝM PORADENSKÝM ZAŘÍZENÍM 

 Rodiče jsou předem informováni (např. na společném setkání rodičů, učitelek i 

školního psychologa) o tom, že vzájemná informovanost v otázce odkladů školní 

docházky je zásadní a vždy pro dítě přínosná. 

 Ředitelka mateřské školy může požádat psychologa o screeningové vyšetření školní 

zralosti všech dětí, které půjdou v daném roce do školy (zejména v případě, že je ve 

třídě více dětí, které se jeví jako nezralé). Je ale nutné si uvědomit, že podobná 

spolupráce je spíše nadstandardní a pedagogicko-psychologická poradna na ni nemusí 

přistoupit, zejména z kapacitních důvodů (její činnost vymezuje § 5 vyhlášky č. 

72/2004 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních). Vždy je třeba souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. 

Sreeningové vyšetření školní zralosti přímo v MŠ může být pro mnohé dětí 

příjemnější , jelikož se nachází ve známém  prostředí . Dle výsledků nabízí PPP 

konzultaci psychologa nebo speciálního psychologa s rodiči. Pedagogicko –

psychologické poradny pořádají též kurzy zaměřené na přípravu dětí do školy, 

vydávají metodiky pro práci s dětmi při odkladu povinné školní docházky. 

 Mnozí psychologové vítají posuzovací archy vyplněné učitelkou mateřské školy, kde 

se odrazí dosavadní vývoj dítěte tak, jak se učitelce jeví. Pokud psycholog sám o 

posouzení nepožádá, je možné se s ním domluvit nebo posouzení poslat po rodičích. 

 Některé pedagogicko-psychologické poradny, které úzce spolupracují s mateřskými 

školami, vydávají metodické listy zaměřené na posuzování školní zralosti pro učitelky 

mateřských škol. 
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 Při odkladu je v případě větších deficitů žádoucí společný postup mateřské školy, 

rodiny, pedagogicko-psychologické případně základní školy. 

 Ředitelka MŠ může též zajistit odborné konzultace pro pedagogy  k dané problematice 

a tím posílit profesní růst svých zaměstnanců. 



 
31 

 

5 SPOLUPRÁCE ŘEDITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL A 

VYBRANÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍ V OBLASTI 

ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY VE 

STŘEDOČESKÉM KRAJI 

Odklad povinné školní docházky je plně v kompetenci zákonných zástupců dítěte.  

Dobrá spolupráce ředitelek mateřských škol a školských poradenských zařízení, v této oblasti, 

může pomoci rodičům, správně rozhodnout o OPŠD u svého dítěte, tudíž zamezit zbytečnému 

OPŠD, či předčasnému zahájení povinné školní docházky. 

Pro účely závěrečné práce byly zvoleny předškolní instituce ve Středočeském kraji. 

 

5.1 VYMEZENÍ A METODOLOGIE VÝZKUMU 

 

Praktická část byla zpracována metodologicky formou výzkumu, technikou 

dotazníkového šetření a jeho vyhodnocování pro další zpracování. Empirická část diplomové 

práce má dvě části. Každá část je zaměřena na jednu výzkumnou jednotku. 

První výzkumnou jednotku představují ředitelky/ředitelé předškolních zařízení. 

Druhou výzkumnou jednotkou jsou ředitelé/ředitelky základních škol. V práci byl 

použity dva krátké dotazníky.  

Cíl empirické části: Posoudit míru a formy spolupráce ředitelek mateřských škol 

s odborníky se školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky 

ve Středočeském kraji a poukázat na největší problémy této spolupráce vyplývající pro 

předškolní zařízení. 

Pro výzkum jsem stanovila následující hypotézy, jejichž platnost byla ověřena 

ve výzkumném šetření. Ve výzkumné části byly verifikovány či falsifikovány tyto hypotézy: 
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HYPOTÉZY 

 

Hypotéza č. 1 

Odborné přednášky pro rodiče patří mezi nejčastější typ spolupráce mezi mateřskou 

školou, poradenským zařízením a rodiči. 

 

Hypotéza č. 2 

Čím menší kapacita mateřské školy, tím stoupá míra a četnost využívaných forem 

spolupráce se školským poradenským zařízením  

 

Hypotéza č. 3 

Největší problém spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení, vidí 

ředitelky MŠ v neprostupnosti informací ze strany školských poradenských zařízení 

 

TECHNIKY VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

V empirické části závěrečné práce se jednalo o kvantitativní výzkumné šetření, 

v průběhu kterého byly užity následující techniky: 

 technika rozhovoru  

 technika dotazníku  

Vlastnímu výzkumu a rozeslání dotazníků předcházel krátký předvýzkum – zjišťování 

a ověřování dané problematiky v praxi - Spolupráce MŠ a školských poradenských zařízení 

v oblasti OPŠD, na malém vzorku respondentů technikou rozhovoru s ředitelkami pěti 

mateřských škol a pracovnicí pedagogicko- psychologické poradny na českobrodsku.  

Z výsledků rozhovorů bylo zjištěno: 

 ředitelkám MŠ se daří navázat spolupráci a spolupracovat se školským 

poradenským zařízením, zejména se jedná o pedagogicko-psychologickou 

poradnu. Více forem spolupráce vykazují malotřídní mateřské školy, zejména 

diagnostika školní zralosti přímo v mateřské škole, besedy pro rodiče. 

Ředitelky vícetřídních mateřských škol spolupracují s poradenským zařízením  

formou doporučení rodičů k vyšetření jejich dítěte. Důvodem  nevyužívání 

dalších forem spolupráce je údajná náročnost zajištění těchto akcí ve velkém 

provozu. 

 nejčastější možnosti osvěty jsou besedy pro rodiče. 
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Besedy pro rodiče 

V průběhu prvního pololetí probíhají v mateřských školách schůzky s rodiči, kterých se 

účastní ředitelka, pedagogové školy společně s pracovnicí PPP. Rodiče jsou rámcově 

informováni o vývoji dítěte v tomto období, o možných vývojových problémech, které by 

mohly být příčinou neúspěchu dítěte v první třídě i v dalších ročnících, o způsobu výchovy, 

který podporuje samostatnost dítěte a rozvíjí jeho schopnosti potřebné pro školní práci, 

o významu vhodné motivace dítěte na školu atd. 

Rodiče mají možnost seznámit se s různými preventivními programy, které nabízí 

poradna. Součástí bývá také ukázka literatury pro předškolní děti i jejich rodiče, vhodných 

hraček, pomůcek apod. Učitelky i pracovnice poradny pak odpovídají na otázky rodičů, 

diskutují společně o dané problematice. Rodiče mají prostor také na osobní konzultace 

s pracovníky obou institucí. Tyto besedy přispívají k větší informovanosti rodičů o dítěti 

a činnosti školy či PPP, přinášejí vzájemnou podporu pedagogů a pracovníků poradny při 

rozvíjení spolupráce s rodinami dětí. 

Jako jednu z nevyřešených otázek týkající se této problematiky potvrdily ředitelky 

mateřských škol i pracovnice PPP vzájemnou prostupnost informací obou institucí – 

předávání informací o dítěti mezi pedagogy a pracovníky poraden ve smyslu získávání 

informací o dítěti z vyšetření v poradenském zařízení. 

Souhlas k vyšetření dítěte v PPP neznamená současně svolení k zaslání vyjádření 

odborníka do školní instituce. K tomu pracovník poradny potřebuje zvláštní souhlas 

zákonného zástupce, bez něj zprávu nepošle. Důvody, proč to rodiče odmítají, jsou různé 

(neochota a stud rodičů sdělovat „nepříznivé“ informace o svém dítěti jiným lidem ve svém 

okolí, obavy z nekorektního zacházení s důvěrnými informacemi ve škole, prožité negativní 

zkušenosti nebo odrazující informace od jiných rodičů aj.). Proto je na každém pedagogovi, 

aby usiloval o dobré vztahy – vstřícnost, otevřenost, důvěru ve spolupráci s rodinou dítěte, 

škola pak musí rodiče přesvědčit o tom, že jsou důvěrné informace o jejich dítěti dostatečně 

chráněny, že jsou přínosem pro další práci pedagoga s dítětem. 

 

5.2 CHAREKTERISTIKA VÝZKUMNÉHO VZORKU A DOTAZNÍKŮ 

 

Výzkumné šetření – příloha č. 1 - bylo realizované ve 110 mateřských školách 

Středočeského kraje, prostřednictvím rozeslaných dotazníků, elektronickou poštou, bez 

ohledu na právní formu MŠ (samostatné subjekty, součást ZŠ).  
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Výzkumné šetření – příloha č. 2 – bylo realizované ve 65 základních školách 

Středočeského kraje, prostřednictvím rozeslaných dotazníků, elektronickou poštou. 

Vypracovaný dotazník – příloha č. 1, s 12 otázkami a průvodním dopisem, byl rozeslán 

9. 1. 2012 a lhůta pro zpětné odeslání byla do 31.1.2012. Vzhledem k vytíženosti ředitelek, 

vedoucích pracovnic mateřských škol a náročnosti dotazníku se tento časový prostor jevil 

jako optimální. 

Vypracovaný dotazník – příloha č. 2, s 9 otázkami a průvodním dopisem, byl rozeslán 

9. 1. 2012 a lhůta pro zpětné odeslání byla do 31.1.2012 – taktéž optimální vzhledem 

k vytíženosti ředitelů/ředitelek základních škol a náročnosti dotazníku. 

 

 

Dotazník viz příloha č. 1 - MŠ 

 

Celkově odesláno Přijato zpět Vyplněno Nevyplněno 

110 82 82 0 

Návratnost 75 % 100 % 0 

 Výše uvedená tabulka vyjadřuje 75% úspěšnost návratnosti. 

 

Dotazník viz příloha č. 2 - ZŠ 

 

Celkově odesláno Přijato zpět Vyplněno Nevyplněno 

65 44 44 0 

Návratnost 68 % 100 % 0 

Výše uvedená tabulka vyjadřuje 68% úspěšnost. 

 

5.3 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

 

Při analýze výsledků dotazníkového šetření uvádím vždy znění kladené otázky, 

následují příslušné tabulky, grafy a interpretace zjištěných údajů. Příloha č. 1 obsahuje znění 

dotazníku, který jsem rozesílala na vybrané mateřské školy ve Středočeském kraji. Otázky 

č. 4, č. 6, č. 7, č. 11, měly možnost více odpovědí. Příloha č. 3 obsahuje tabulku vyhodnocení 

dotazníku. 
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Příloha č. 2 obsahuje znění dotazníku, který jsem rozesílala na vybrané základní školy 

ve Středočeském kraji. Příloha č. 4 obsahuje tabulku vyhodnocení dotazníku. 
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29%

26%

17%

28%

do 500 obyvatel

do 2000 obyvatel

do 10000 obyvatel

nad 10000 obyvatel

Dotazník č.1 - pro ředitelky/zástupkyně mateřských škol 

Otázka č. 1 Odpovědi 

1. Počet obyvatel obce, v níž se nachází Vaše 

MŠ 

a/ do      500 obyvatel 

b/ do    2000 obyvatel 

c/ do   10000 obyvatel 

d/ nad 10000 obyvatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář: 

Nejvíce byly zastoupené odpovědi respondentů, jejichž mateřská škola se nachází v obci 

do 500 obyvatel (29 %). Následují odpovědi respondentů, jejichž MŠ se nachází v obcích 

s počtem nad 10 000 (28 %) obyvatel, dále do 2 000 obyvatel (26 %) a nejmenším 

zastoupením byly odpovědi respondentů, jejichž MŠ se nachází v obcích s počtem do 10 000 

obyvatel (17 %). 

Výše uvedené hodnoty grafu vyjadřují zastoupení všech velikostí obcí podle počtu 

obyvatel uvedených v otázce. 
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Otázka č. 2 Odpovědi 

2. velikost vaší MŠ? a/ jednotřídní 

b/ 2-4 třídy  

c/ 4 a více třídy 

 

 

 

26%

51%

23%

jednotřídní

2 - 4 třídy

4 a více třídy

 

Komentář: 

Otázka se týkala kapacity mateřské školy.  

Největší zastoupení mají mateřské školy se 2 – 4 třídy – 51 % 

Mateřské školy jednotřídní - 26 %. 

Mateřské školy 4 a více třídní – 23 %. 
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Otázka č. 3 Odpovědi 

3. Spolupracuje Vaše MŠ při diagnostice 

školní zralosti a školní připravenosti a 

poradenským zařízením? 

a/ ano 

b/ ne 

 

77%

23%

ano

ne

 

 

Komentář: 

Většina mateřských škol spolupracuje při diagnostice školní zralosti se školským 

poradenským zařízením – 77 %. 

Pouze 23% ředitelek mateřských škol odpovědělo, že nespolupracují při diagnostice 

školní zralosti se školským poradenským zařízením. Jako důvod uvádějí: 

1. nezájem rodičů – nespolupracují s pedagogy MŠ, neřeší případné problémy svého 

dítěte, nejeví zájem o aktivity pořádané MŠ, neinformují o svém úmyslu požádat o 

odklad školní docházky- spolupráce s odborným pracovištěm je pak bezvýznamná, 

rodič se akcí nezúčastňuje, nedá souhlas k vyšetření školní zralosti  

2. poradenské zařízení spolupráci z finančních důvodů odmítlo – zejména v případech 

přítomnosti psychologa v MŠ – besedy pro rodiče, diagnostika školní zralosti v MŠ 

3. výsledky vyšetření dítěte neodrážely objektivně skutečnost – z pohledu pedagogů MŠ 

bylo dítě zralé pro vstup do ZŠ, podle vyšetření v PPP – nezralé, či naopak 

 

Otázka uvedení důvodu nevyžadovala, přesto ředitelky tyto důvody uvedly. Důvody 

jsou seřazeny podle četnosti odpovědí v dotaznících.
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Otázka č. 4 Odpovědi 

4. V případě, že rodiče žádají odklad školní 

docházky, se kterým poradenským zařízením 

Vaše MŠ spolupracuje nejčastěji? 

a/ PPP 

b/ SPC 

c/ jiné 

d/ žádné 

 

 

71%

18%

7% 4%

PPP

SPC

jiné

žádné

 

 

Komentář: 

Většina ředitelek mateřských škol spolupracuje při diagnostice školní zralosti: 

 s pedagogicko-psychologickou poradnou – 71 %. 

 se speciálně pedagogickým centrem – 18 %. 

 s jinými školskými poradenskými zařízeními – 7 %. 

 nespolupracují s žádným školským zařízením – 4 %. 

Na otázku bylo možné volit více odpovědí, proto se celkový počet nerovná počtu 

respondentů. 

 

Závěr: 

Pedagogicko-psychologická poradna zaujímá první místo ve spolupráci MŠ 

v rámci odkladu povinné školní docházky. Na základě rozhovoru s pracovnicí 
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pedagogicko-psychologické poradny a praxe, lze potvrdit, že PPP má ze všech pracovišť 

nejširší pole působení. Diagnostika školní zralosti a doporučení k odkladu povinné 

školní docházky vydává ve většině případů právě PPP. 

Speciálně pedagogická centra jsou zaměřena na diagnostiku školní zralosti u dětí 

se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním. Jednotlivá SPC jsou 

zaměřena na konkrétní druh postižení. 

PPP a SPC jsou též pracoviště, která jsou zařazena do rejstříku školských 

poradenských zařízení, jež mohou vydávat doporučení k odkladu povinné školní 

docházky.  

V případě spolupráce s jiným poradenským zařízením uváděly ředitelky 

mateřských škol klinického logopeda, soukromé poradenské zařízení. Jiné, opět 

z důvodu nezájmu školského poradenského zařízení o spolupráci. Mezi jiné byla 

zařazena též spolupráce se základní školou – formou přednášky učitelky ZŠ o školní 

zralosti dětí. V tomto případě se nejedná o školské poradenské zařízení a pro nezájem 

rodičů i tuto aktivitu mateřské školy zrušily. 
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Otázka 5 Odpovědi 

5. Jak hodnotíte spolupráci s výše uvedenými 

pracovišti v oblasti odkladu povinné školní 

docházky? 

a/ na vysoké úrovni 

b/ na dobré úrovni 

c/ jako nedostatečnou 

d/ nespolupracuji 

 

7%

70%

16%

7%

vysoká úroveň

dobrá úroveň

nedostačující

nespolupracuji

 

 

Komentář: 

70 % ředitelek mateřských škol odpovědělo, že spolupráce se školskými poradenskými 

zařízeními (zejména PPP), v oblasti odkladu povinné školní docházky je na dobré úrovni. 

7 % ředitelek ji hodnotí na vysoké úrovni. 

16 % ředitelek odpovědělo, že spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

v oblasti OPŠD je nedostačující. 

7 % ředitelek odpovědělo, že nespolupracují v oblasti OPŠD s žádným poradenským 

zařízením. 

 

Závěr: 

70 % ředitelek mateřských škol spatřuje spolupráci se školským poradenským 

zařízením na dobré úrovni. 

 



 
42 

 

 

Otázka č. 6 Odpovědi 

Jakým způsobem spolupracuje Vaše MŠ 

s odborným poradenským zařízením v oblasti 

odkladu povinné školní docházky? 

a/ informační přednášky pro rodiče 

b/ orientační vyšetření školní zralosti v MŠ 

c/ konzultační činnost pedagogům 

d/ jiné 

e/ nespolupracuji 

 

 

33%

30%

23%

8%
6%

informační
přednášky pro
rodiče

orientační
vyšetření ŠZ v MŠ

konzultační činnost
pedagogům

jiné

nespolupracuji

 

 

 

Komentář: 

Otázka se týkala forem spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení 

v problematice školní zralosti a odkladu povinné školní docházky. Respondenti měli možnost 

označit některé ze tří uzavřených odpovědí, popřípadě uvést jiný způsob spolupráce, další 

možnost byla, že nespolupracují. 

Výsledky byly velmi vyrovnané. Na základě získaných odpovědí patří mezi nejčastější 

formu spolupráce informační přednášky psycholožky, případně speciálního pedagoga pro 

rodiče, o problematice školní zralosti a připravenosti dětí. Tuto variantu označilo 33 % 

dotazovaných.  
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Diagnostiku školní zralosti přímo v mateřské škole uvedlo jako formu spolupráce 30 % 

respondentů. Krátká diagnostika školní zralosti přímo v MŠ je pro mnohé děti přijatelnější, 

než v cizím prostředí školského poradenského zařízení.  

25 ředitelek mateřských škol, což činí 23 %, uvedlo, že poradenské zařízení poskytuje 

odbornou konzultační činnost pedagogům. 

Jiná forma spolupráce spočívá ve zprostředkování návštěvy rodiče a dítěte školského 

poradenského zařízení – 9 % (v podstatě dohodnutí termínu přes mateřskou školu). 

6% mateřských škol nespolupracuje v oblasti OPŠD s žádným školským poradenským 

zařízením.  

 

Závěr: 

Mezi nejčastější formu spolupráce MŠ a školského poradenského zařízení patří 

informační přednášky pro rodiče na téma školní zralosti a připravenosti dítěte. 
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Závislost – kapacita MŠ / míra a formy spolupráce: 

1/Jednotřídní mateřské školy: 

34%

31%

19%

12%
4%

informační přednášky

pro rodiče

orientační vyšetření ŠZ v

MŠ

konzultační činnost

pedagogúm

jiné

nespolupracuji

 

 

2/ Mateřské školy 2-4 třídy: 

32%

22%
16%

22%

8%
informační přednášky

pro rodiče

orientační vyšetření ŠZ

v MŠ

konzultační činnost

pedagogúm

jiné

nespolupracuji

 

3/ Mateřské školy 4 a více tříd: 

 

27%

28%

28%

14%
3%

informační přednášky

pro rodiče

orientační vyšetření ŠZ

v MŠ

konzultační činnost

pedagogúm

jiné

nespolupracuji
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Komentář:  

Otázka řeší,zda kapacita MŠ ovlivňuje míru a formy spolupráce se školským 

poradenským zařízením. 

Z následujících grafů vyplývá, že kapacita mateřské školy nemá vliv na míru a četnost 

využívaných forem spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a výroky některých 

ředitelek v předvýzkumu,že jednotřídní mateřské školy mají více časového prostoru ke 

spolupráci, jsou neoprávněné. 

Výsledky jsou velmi procentuálně vyrovnané: 

Informační přednášky pro rodiče: 

1. jednotřídní MŠ  - 34 % 

2. MŠ 2-4 třídy      - 32 % 

3. MŠ 4 a více tříd - 27 % 

 

Diagnostika ŠZ v MŠ: 

1. jednotřídní MŠ    - 31 % 

2. MŠ 2-4 třídy        - 22 % 

3. MŠ 4 a více tříd   - 28 % 

 

Konzultační činnost pedagogům: 

1. jednotřídní MŠ   - 19 % 

2. MŠ 2-4 třídy       - 16 % 

3. MŠ 4 a více tříd  - 28 % 

 

Jiné: 

1. jednotřídní MŠ     - 12 % 

2. MŠ 2-4 třídy         - 22 % 

3. MŠ 4 a více tříd    - 14 % 

 

Nespolupracuji: 

1. jednotřídní MŠ      - 4 % 

2. MŠ 2-4 třídy         - 8 % 

3. MŠ 4 a více tříd     - 3 % 
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Závěr: 

Kapacita mateřské školy neovlivňuje míru a četnost využívaných forem spolupráce 

se školským poradenským zařízením.
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Otázka č. 7 Odpovědi 

Pokud organizuje Vaše MŠ přednášky pro 

rodiče budoucích prvňáků, zúčastňují se 

rodiče těchto přednášek? 

a/ ano 

b/ ne 

c/ méně jak polovina 

d/ chybí rodiče, u jejichž dětí se domníváte, 

že potřebují OPŠD 

e/ nespolupracuji 

 

 

33%

3%

26%

17%

21%

ano

ne

méně jak polovina

chybí rodiče, u

jejichž dětí se

domníváte, že

potřebují OPŠD

nespolupracuji
 

 

Komentář: 

Z předchozí otázky vyplynulo, že informační přednášky pro rodiče budoucích prvňáčků 

patří mezi nejčastější formu spolupráce mezi mateřskou školou a školským poradenským 

zařízením v oblasti OPŠD.  

Jak se daří ředitelkám MŠ přesvědčit rodiče o důležitosti přítomnosti na těchto 

přednáškách, ukázaly následující odpovědi: 

 29 respondentů (33 %) odpovědělo, že rodiče se těchto přednášek zúčastňují. 

 23 respondentů (26 %) odpovědělo, že se zúčastňuje tak pouze polovina rodičů. 

 15 respondentů (17 %) odpovědělo, že bohužel chybí právě rodiče, u jejichž dětí 

se domnívají, že potřebují OPŠD. 
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 Pouze 4 ředitelky (3 %) odpověděly, že se rodiče těchto přednášek nezúčastňují. 

Někdy to byl i důvod ke zrušení této aktivity,  jak uvedly dotazované ředitelky. 

 19 respondentů (21 %) nespolupracuje. 

Byly voleny i dvě odpovědí, nejčastěji, že se zúčastňuje tak polovina rodičů a současně 

též , že chybí rodiče, u jejichž dětí se domnívají, že potřebují OPŠD. 
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Otázka č. 8 Odpovědi 

Pokud organizujete ve Vaší MŠ krátkou 

diagnostiku školní zralosti, dají rodiče 

souhlas? 

a/ ano 

b/ ne 

c/ jen někteří 

d/ neorganizuji 

 

56%

3%

11%

30%
ano

ne

jen někteří

neorganizuji

 

 

 

Komentář: 

S krátkou diagnostikou školní zralosti v MŠ souhlasí 56% rodičů.  

Nesouhlasí pouze 3% rodičů. 

11% dotázaných odpovědělo, že souhlasí pouze někteří rodiče. 

30% ředitelek MŠ neorganizují krátkou diagnostiku dítěte přímo v mateřské škole. 
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Otázka č. 9 Odpovědi 

V jaké míře se Vám daří přesvědčit rodiče o 

správnosti žádat o OPŠD u jejich dítěte? 

a/ souhlasí všichni rodiče – 100 % 

b/ souhlasí téměř všichni rodiče – 90 %  

/10 odkladů navrhnete – 1 odmítne / 

c/ souhlasí přibližně 70 % rodičů 

d/ 50 % rodičů přesvědčím o nutnosti OPŠD 

e/ méně jak 50 % rodičů 

f/ nepřesvědčuji 

  

15%

44%

22%

11%

2%

6% souhlasí 100%
rodičů

90%

70%

50%

méně jak 50%

nepřesvědčujeme

 

Komentář: 

Na otázku v jaké míře se daří ředitelkám MŠ přesvědčit rodiče o nutnosti OPŠD u jejich 

dítěte, odpověděli takto: 

 44 % přesvědčí 90 % rodičů 

 22 % přesvědčí 70 % rodičů 

 15 % souhlasí 100 % rodičů 

 11 % přesvědčí 50 % rodičů 

 2 % přesvědčí méně jak 50 % rodičů 

 6 % ředitelek nechává toto plně na rozhodnutí rodičů 
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Otázka č. 10 Odpovědi 

Domníváte se, že kompetence ředitelek MŠ 

v oblasti odkladu povinné školní docházky 

jsou dostačující? 

a/ ano 

b/ ne - důvod 

 

62%

38%
ano

ne

 

Komentář: 

Jsou kompetence ředitelek MŠ v oblasti OPŠD dostačující? 

62% odpovědí bylo – ANO. Ředitelky mateřských škol se domnívají, že za dítě 

odpovídají rodiče a nelze z nich tuto zodpovědnost sejmout, jelikož jsou to oni, co budou se 

svým dítětem spolupracovat během školní docházky. 

38% odpovědí bylo – NE. Respondenti v dotaznících uvádějí, že nemají žádné 

kompetence, jelikož dle školského zákona o odkladu povinné školní docházky rozhodne 

ředitel školy, v níž má dítě zahájit povinné vzdělávání, na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce, doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a 

odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nikoho z kompetentních orgánů rozhodujících 

o OPŠD nezajímá názor MŠ, do které dítě dochází denně i několik let. 

Podle respondentů chybí ještě doporučující posouzení mateřské školy. 
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Otázka č. 11 Odpovědi 

Spatřujete přínos ve schválené novele 

školského zákona v oblasti OPŠD? 

Červeně –původní znění 

Modře – novele 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

musí být doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení, nebo odborného 

lékaře a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. /§37,odst.1/ 

 

a/ ano – doporučující posouzení pouze 

odborného lékaře bylo nedostačující 

b/ ano – doporučující posouzení pouze 

školského poradenského zařízení bylo 

nedostačující 

b/ ne 

c/ nevím 

d/ navrhuji jiné řešení 

 

 

 

 

54%

11%

19%

9%
7%

ano, doporučující

posouzení pouze

odborného lékaře bylo

nedostačující

ano, posouzení jen

školského

poradenského zařízení

bylo nedostačující

ne

nevím

jiné řešení

 

 

 

 

Komentář: 

Dotazovaní měli možnost označit více odpovědí. 
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54 % ředitelek spatřuje přínos ve schválené novele školského zákona v oblasti odkladu 

povinné školní docházky. Předchozí právní úprava, kdy k OPŠD stačilo doporučující 

posouzení odborného lékaře, byla nedostačující. 

11 % ředitelek MŠ nesouhlasilo s tím, že k OPŠD stačilo doporučující posouzení pouze 

školského poradenského zařízení.  

9 % ředitelek MŠ vybralo obě varianty - doporučující posouzení jen lékaře a jen 

školského poradenského zařízení jako nedostačující. 

19% odpovědí bylo NE. Uvádějí, že tato varianta právní úpravy v oblasti OPŠD už tu 

byla, přibyl pouze klinický psycholog, situaci to nikterak nezmění. 

7% ředitelek navrhuje jiné řešení – úprava zákona -součástí podkladů pro OPŠD by 

mělo být i vyjádření mateřské školy. 

 

Závěr: 

Novela školského zákona č. 472/2011 Sb., § 37, je přínosná. 
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Otázka č. 12 Odpovědi 

12. Domníváte se, že novela školského 

zákona / doporučující posouzení: školského 

poradenského zařízení + odborného lékaře či 

klinického psychologa a vzdělávání 

v posledním ročníku MŠ je bezúplatné pouze 

12 měsíců/ sníží zbytečné odklady povinné 

školní docházky 

 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 

 

 

26%

51%

23%

ano

ne

nevím

 

Komentář: 

51 % ředitelek se domnívá, že novela školského zákona nesníží zbytečné odklady 

povinné školní docházky. Z praxe je zřejmé, že je spíš nesnadné přesvědčit rodiče o tom, že 

jejich dítě by mělo mít odklad. Bezúplatné vzdělávání pouze 12 měsíců nebude mít vliv, 

možná ublíží dětem, které OPŠD opravdu potřebují, uvádějí dotazované ředitelky. 

26 % ředitelek MŠ se domnívá, že novela ŠZ sníží zbytečné OPŠD, zejména díky 

nutnosti dvou doporučujících posouzení. Ředitelky MŠ doporučují zcela zrušit bezúplatné 

vzdělávání v posledním ročníku MŠ. 

 

Závěr: 

Novela školského zákona nesníží, dle ředitelek mateřských škol, zbytečné odklady 

povinné školní docházky.
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Otázka č. 13 Odpovědi 

13. V čem spatřujete největší problémy 

spolupráce MŠ, poradenského zařízení a 

rodičů? 

 

a/ neochota poradenských zařízení 

spolupracovat 

b/neochota rodičů spolupracovat  

(neúčast rodičů na informačních 

přednáškách, nesouhlas s diagnostikou školní 

zralosti psychologem …) 

c/ vzájemná prostupnost informací 

 (předávání informací o dítěti mezi pedagogy 

a poradenským zařízením, rodič nedá 

souhlas) 

 

 

 

10%

31%
59%

neochota ŠPZ
spolupracovat

neochota rodičů
spolupracovat

prostupnost
informací

 

Komentář: 

Ředitelky často svou volbu odůvodňovali, i když to nebylo vyžadováo. 

Největší problémy spolupráce mateřských škol, školských poradenských zařízení a 

rodičů v oblasti OPŠD vidí 59% ředitelek v neprostupnosti informací ze strany školských 

poradenských zařízení a rodičů. Mateřské škole chybí tak důležitá zpětná vazba, chybí 

informace z odborného vyšetření dítěte. 

31% ředitelek spatřuje problémy spolupráce v neochotě rodičů spolupracovat. Neúčast 

rodičů na informativních přednáškách a zejména opět nepředávání informací z odborného 

vyšetření dítěte. 
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10% ředitelek spatřuje problémy v neochotě školských poradenských zařízení 

spolupracovat. Školská poradenská zařízení odmítají některé formy spolupráce z finančních 

důvodů. 

 

Závěr: 

Jako jednu z nevyřešených otázek týkající se problematiky OPŠD, vidí ředitelky 

mateřských škol v neprostupnosti informací ze strany školských poradenských zařízení, 

kde předávání důležitých informací o dítěti blokuje souhlas rodičů. Souhlas rodičů 

k vyšetření školní zralosti, není zároveň souhlasem k zaslání výsledků z odborného 

vyšetření dítěte. Mateřským školám chybí tak důležitá zpětná vazba. Rodič souhlasí 

s vyšetřením školní zralosti v PPP, případně SPC u svého dítěte. PPP na základě 

vyšetření doporučí u dítěte OPŠD. Dítě zůstává další rok v MŠ. Ovšem rodič nepředá 

zprávu z odborného vyšetření. Pedagog MŠ se tak pouze domnívá, na základě vlastních 

poznatků, v čem je nutné dítě dále rozvíjet. Nemá žádný odborný podklad 

k vypracování individuálního plánu pro dítě s OPŠD, jak uvádějí respondenti. 

Ředitelky mateřských škol také poukazují na malý zájem rodičů o spolupráci 

v oblasti OPŠD – neúčast rodičů na informačních přednáškách k dané problematice, 

nezájem rodičů o informace o problémech jejich dítěte ze strany MŠ, nesouhlas rodičů 

s diagnostikou školní zralosti odborníkem a zejména nepředávání informací 

z odborného vyšetření dítěte a poskytnutí zpětné vazby MŠ. 

 

Závěr je vyvozen opět ze získaných informací, které takto uváděly dotazované ředitelky 

mateřských škol v rozeslaných dotaznících. 
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Dotazník pro ředitele/zástupce základních škol 

 

Otázka č. 1 Odpovědi 

1. Domníváte se, že zápis do 1. tříd zachytí 

školní nezralost dítěte 

a/ ano 

b/ ne 

c/ne, chybí důležité informace z MŠ 

d/ zachytí jen výrazné odchylky školní 

zralosti 

 

 

9%

23%

25%

43%

ano

ne

ne, chybí důležité

informace z MŠ

zachytí jen výrazné

odchylky školní

zralosti

 
 

Komentář: 

Většina dotázaných 43 % odpověděla, že zápis do 1. tříd zachytí jen výrazné odchylky 

školní nezralosti dítěte. 

25 % dotázaných se domnívá, že u zápisu do 1. tříd se nezachytí školní nezralost dítěte, 

jelikož chybí důležité informace z MŠ. 

23 % dotázaných odpovědělo NE –jako důvod uvádějí zejména  nedostatek časového 

prostoru u zápisu k posouzení školní nezralosti dítěte 

Pouze 9 % dotázaných odpovědělo ANO. 

  

Závěr: 

Zápis do 1. tříd nezachytí školní nezralost dítěte, pouze výrazné odchylky dítěte. 
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Otázka č. 2 Odpovědi 

2. Spolupracujete v rámci zápisu dětí do Vaší 

ZŠ a jejich školní zralosti s MŠ? 

a/ ano – konzultace o dětech 

b/ ano – jiná forma spolupráce 

c/ ne 

d/ občas 

 

7%

32%

50%

11%
ano - konzultace o
dětech

ano - jiná forma
spolupráce

ne

občas

 

Komentář: 

Otázka se týkala spolupráce MŠ a ZŠ v rámci zápisu do prvních tříd. 

Polovina (50 %) ředitelů/ředitelek ZŠ nespolupracuje s mateřskou školou v rámci zápisu 

do prvních tříd. 

32 % jiná forma spolupráce. Nejčastěji pořádají ZŠ předzápisové akce „Předškolák“-pro 

budoucí prvňáky. Děti z MŠ dochází pravidelně do ZŠ, kde s nimi pracují učitelky ZŠ – děti 

se tak seznámí s prostředím i učiteli ZŠ, pedagogové ZŠ mají možnost ještě před zápisem 

poznat své budoucí žáky a lépe si tak povšimnout případných odchylek školní zralosti 

u dítěte. Následně je možná konzultace s MŠ a rodiči, uvádějí dotazovaní. 

11 % spolupracuje občas – jedná se o konzultace o dětech v případě potřeby. 

7 % spolupracuje – konzultace o dětech. 

 

Závěr: 

Spolupráce MŠ a ZŠ v oblasti OPŠD je na nízké úrovni. Předzápisové akce ZŠ 

„Předškolák“ jsou určitě velmi přínosné a upozorní na školní nezralost dítěte. 
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Otázky 3 -14 

  3. Uveďte počet přijatých dětí do 1.tříd ve Vaší ZŠ pro školní rok 2005/2006 

  7. Uveďte počet odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní rok 2005/2006 

11. Uveďte počet dodatečných odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní 

 rok 2005/2006 

 

  4. Uveďte počet přijatých dětí do 1.tříd ve Vaší ZŠ pro školní rok 2007/2008 

  8. Uveďte počet odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní rok 2007/2008 

12. Uveďte počet dodatečných odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní  

rok 2007/2008 

 

  5. Uveďte počet přijatých dětí do 1.tříd ve Vaší ZŠ pro školní rok 2009/2010 

  9. Uveďte počet odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní rok 2009/2010 

13.  Uveďte počet dodatečných odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní 

rok 2009/2010 

 

  6. Uveďte počet přijatých dětí do 1. tříd ve Vaší ZŠ pro školní rok 2011/2012 

10. Uveďte počet odkladů povinné školní docházky ve Vaší škole pro školní rok 2011/2012 

14. Uveďte počet dodatečných odkladů povinné školní docházky ve Vaši škole pro školní rok 

2011/2012 

 

 

 

  

Počet dětí Počet 

přijatých 

dětí 

Počet OPŠD OPŠD  

v procentech 

Počet 

dodatečných 

OPŠD 

Dodatečné 

OPŠD v 

procentech 

2005/2006 1527 172 11,2% 17 0,98% 

2007/2008 1568 219 13,9% 24 1,09 % 

2009/2010 1711 241 14,1% 27 1,12% 

2011/2012 1784 253 14,2% 28 1,10% 

 

 

 

 

Komentář: 

Otázka analyzuje počet odkladů školní docházky a počty dodatečných OPŠD 

Z výsledků je zřejmé, že počty OPŠD i počty dodatečných OPŠD ve Středočeském kraji 

mají stoupající tendenci. 
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5.4 VYHODNOCENÍ STANOVENÝCH HYPOTÉZ 

 

Hypotéza č. 1  

Odborné přednášky pro rodiče patří mezi nejčastější typ spolupráce mezi mateřskou 

školou, poradenským zařízením a rodiči. 

 

Hypotéza se výzkumným šetřením potvrdila.  

Mezi nejčastější formu spolupráce mezi mateřskou školou a školským poradenským 

zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky patří informativní přednášky pro rodiče 

budoucích školáků o dané problematice. Ředitelky mateřských škol trápí malá účast rodičů na 

těchto přednáškách. 

Velmi častou formou spolupráce je též krátká diagnostika školní zralosti dítěte 

psycholožkou přímo v mateřské škole. Ke krátké diagnostice školní zralosti v MŠ je nutný 

souhlas rodiče. Více jak polovina zákonných zástupců dá souhlas ke krátké diagnostice školní 

zralosti dítěte v MŠ.  

Další využívanou formou spolupráce jsou odborné konzultace pedagogům. 

 

Hypotéza č. 2 

Čím menší kapacita mateřské školy, tím stoupá míra i četnost využívaných forem 

spolupráce se školským poradenským zařízením  

 

Hypotéza se výzkumným šetřením nepotvrdila. 

Kapacita mateřské školy neovlivňuje míru ani formy spolupráci se školským 

poradenským zařízením. V předvýzkumu, poukazovaly ředitelky mateřských škol, že menší 

MŠ má více časového prostoru ke spolupráci se školským poradenským zařízením, vzhledem 

k menšímu počtu dětí před nástupem do ZŠ. Výzkum toto nepotvrdil. 

Míra a formy spolupráce mateřské školy a školského poradenského zařízení v oblasti 

odkladu povinné školní docházky, nezáleží na velikosti školy, ale na řídících a organizačních 

schopnostech ředitelky MŠ tuto spolupráci zajistit. 

 

Hypotéza č. 3 

Největší problém spolupráce mateřských škol a školských poradenských zařízení, vidí 

ředitelky MŠ v neprostupnosti informací ze strany školských poradenských zařízení. 
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Hypotéza se výzkumným šetřením potvrdila. 

Největší problém ve spolupráci mateřských škol a školských poradenských zařízení je 

neprostupnost informací ze strany školských poradenských zařízení . Mateřské škole tak 

chybí důležitá zpětná vazba. Chybí odborný podklad pro vypracování individuálního plánu 

pro dítě s odkladem povinné školní docházky. Souhlas zákonného zástupce dítěte k vyšetření 

školní zralosti ve školském poradenském zařízení, není zároveň souhlasem k předání 

výsledku z odborného vyšetření dítěte do rukou ředitelky příslušné mateřské školy. K tomu je 

potřeba druhý souhlas zákonného zástupce dítěte. Rodiče toto často odmítají. Proto je na 

každém pedagogovi, aby usiloval o dobré vztahy – vstřícnost, otevřenost, důvěru ve 

spolupráci s rodinou dítěte, škola pak musí rodiče přesvědčit o tom, že jsou důvěrné 

informace o jejich dítěti dostatečně chráněny, že jsou přínosem pro další práci pedagoga 

s dítětem.  
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5.5 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ 

 
Na základě výsledků výzkumného šetření – doporučení pro sféru řízení: 

 úprava kompetencí ředitelek mateřských škol – součástí doporučujícího posouzení 

k odkladu povinné školní docházky, kromě vyjádření školského poradenského zařízení 

a odborného lékaře nebo klinického psychologa, by bylo též vyjádření ředitelky   

mateřské školy 

 

 zlepšit informační a osvětovou činnost pro ředitelky, pedagogy a širokou veřejnost 

v oblasti školského poradenství – školní zralost a OPŠD - informace o činnosti 

školských poradenských zařízení na webových stránkách těchto pracovišť nejsou 

patrně přístupná široké veřejnosti, mnozí rodiče nemají povědomí o existenci a 

činnosti školských poradenských zařízení - zvýšit osvětu – propagační materiál do 

škol, možná zdravotních zařízení 

 

 zlepšit provázanost a spolupráci mateřské a základní školy – vzájemné návštěvy 

pedagogů, vzájemné konzultace, vyjádření ředitelky MŠ k odkladu povinné školní 

docházky 

- spolupráce formou „předškoláka“ (děti před zápisem dochází do ZŠ, pracují 

s pedagogy ZŠ, vzájemně se poznají) je určitě velmi přínosná, rozšířit tuto formu 

spolupráce mezi MŠ a ZŠ 

 

 další vzdělávání pro pedagogické pracovníky  – školní zralost a její diagnostika,  

konzultace pro pedagogy ve spolupráci s PPP či SPC, tím by se zvýšila odbornost 

pedagogů MŠ, zkvalitnila pedagogická diagnostika dítěte 

 

 posilovat dobré vztahy uvnitř školy a zároveň se zabývat součinností školy s jejím 

okolím, snažit se o výraznější spolupráci s rodinou, se kterou má škola participovat při 

výchově a vzdělání dítěte 

- ubezpečit rodiče, že informace o jejich dítěti jsou důvěrné a budou sloužit jako 

podklady a materiály pro individuální vzdělávání dítěte 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo posoudit míru a formy spolupráce ředitelek mateřských 

škol s odborníky školských poradenských zařízení v oblasti odkladu povinné školní docházky 

ve Středočeském kraji a zhodnotit největší problémy vyplývající z tohoto šetření pro 

předškolní zařízení. Cíl byl splněn. 

Spolupráce je právně vymezena v Zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

vyšším, odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, zejména je to § 116. 

Z § 3, školského zákona, vyplývá závaznost rámcových vzdělávacích programů, v nichž je 

ideální kvalita spolupráce mateřské školy a školských poradenských zařízení dána 

v podmínkách předškolního vzdělávání. Činnost školských poradenských zařízení upravuje 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

zařízeních. Nikde však není vymezena konkrétní povinnost spolupráce v oblasti odkladu 

povinné školní docházky pro ředitelky mateřských škol ani pro školská poradenská zařízení.  

Na základě výsledků výzkumného šetření bylo zjištěno, že spolupráce mateřských škol 

a školských poradenských zařízení je na středně dobré úrovni. Jsou ředitelky mateřských škol, 

které se školským poradenským zařízením nespolupracují a problematiku školní zralosti a 

odkladu povinné školní docházky nechávají zcela v rukou rodičů.  Rozhodující slovo mají 

totiž vždy rodiče. Tak je to nastaveno v zákoně, tudíž spolupráci s odborníky školských 

poradenských pracovišť v oblasti odkladu povinné školní docházky  vidí jako zbytečnou. Je 

proto správné, že problematika OPŠD byla upravena v Zákoně č.561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, vyšším odborném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, novelou 

č.472/2011 Sb., platnou od 1. 1. 2012, a tak k odkladu povinné školní docházky musí rodič 

předložit dvě doporučující posouzení, jelikož doporučení pouze odborného lékaře, což 

umožňovala předchozí právní úprava, bylo nedostačující .Doporučení odborného lékaře 

k odkladu povinné školní docházky dojde zejména ze zdravotních  důvodu dítěte - celkové 

tělesné nezralosti, častého onemocnění  apod.. 

Ze zjištěných výsledků lze dále konstatovat, že školská poradenská zařízení některé 

formy spolupráce odmítají. Nemalým problémem je i časová vytíženost. Školských 

poradenských zařízení není mnoho, naopak dětí, vyžadující odbornou péči, přibývá, tudíž 

pracovnice PPP či SPC jsou opravdu vytížené 

Více jak dvě třetiny mateřských škol spolupracují v oblasti OPŠD se školským 

poradenským zařízením, zejména pedagogicko-psychologickou poradnou. Formy spolupráce 

jsou různé. Mezi nejčastější patří informativní přednášky pro rodiče budoucích prvňáků. Dále 
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krátká diagnostika školní zralosti přímo v MŠ, v prostředí, které dítě dobře zná, což je velkým 

kladem. V neposlední řadě pak odborná konzultační činnost pro pedagogy MŠ.  

Některé mateřské školy sice spolupracují se školským poradenským zařízení, ale pouze 

formou doporučení rodičům k návštěvě PPP či SPC k vyšetření školní zralosti u jejich dítěte. 

Výsledky výzkumného šetření nepotvrdily vliv kapacity mateřské školy na míru a 

formy spolupráce se školským poradenským zařízením v této oblasti. Jednotřídní mateřské 

školy nenabízí více aktivit spolupráce s PPP, SPC v oblasti OPŠD. 

Jako největší problém spolupráce v oblasti OPŠD, vidí ředitelky mateřských škol 

neprostupnost informací ze strany školského poradenského zařízení, která jsou limitována 

souhlasem rodičů – předávaní informací o dítěti z vyšetření v PPP či SPC. Mateřským školám 

tak chybí zpětná vazba. 

Výzkum se krátce zabýval též spoluprací MŠ a ZŠ v rámci OPŠD. Z výsledků je 

zřejmé, že zápis do prvních tříd zachytí pouze výrazné odchylky školní zralosti dítěte. 

Vzhledem k omezeným kompetencím ředitelek mateřských škol, chybí důležité informace o 

dítěti. Chybí provázanost mateřských škol, základních škol a školských poradenských 

zařízení. 

Možnosti přístupu ke spolupráci MŠ, školských poradenských zařízení a rodičů z pozice 

ředitelky školy a řízení školy se projevily jako rozdílné. 
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY MATEŘSKÝCH ŠKOL A ŘEDITELE/ŘEDITELKY 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 

obracím se na Vás s  prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká problematiky 

spolupráce MŠ, ZŠ a školských poradenských zařízení v oblasti školní připravenosti a 

odkladů školní docházky. Získané údaje z dotazníku jsou anonymní a budou sloužit ke 

zpracování empirické části závěrečné práce Studia vedoucích pedagogických pracovníků na 

UK v Praze. Vyplněný dotazník zašlete, prosím, zpět na tuto e-mailovou adresu: 

ms.tuchoraz@tiscali.cz , pokud možno co nejdříve. Jsem si plně vědoma Vaší 

zaneprázdněnosti, a proto již předem velmi děkuji za Váš investovaný čas.  

S pozdravem  

M. Stejskalová, ředitelka MŠ Tuchoraz 

 

 

 

Prosím, označte klávesou + nebo tučným písmem vhodnou odpověď, popř. doplňte vlastními 

slovy. 

mailto:Martina.Nesrstova@centrum.cz
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Příloha č. 1 

 

Dotazník pro ředitelky /zástupkyně mateřských škol 

 

1.  Počet obyvatel obce, v níž se nachází vaše 

MŠ 

a/ do      500 obyvatel 

b/ do    2000 obyvatel 

c/ do  10 000 obyvatel 

d/nad 10 000 obyvatel 

 

2.  Kapacita vaší MŠ a/ jednotřídní 

b/ 2-4 třídy 

c/ 4 a více tříd 

 

3. Spolupracuje Vaše MŠ při diagnostice 

školní zralosti a školní připravenosti 

s poradenským zařízením? 

a/ ano 

b/ ne 

 

 

4. V případě, že rodiče žádají odklad školní 

docházky, s kterým poradenským zařízením 

Vaše MŠ spolupracuje nejčastěji? 

a/ PPP 

b/ SPC 

c/ jiné 

d/ žádné 

 

5. Jak hodnotíte spolupráci s výše uvedenými 

pracovišti v oblasti odkladu povinné školní 

docházky? 

a/ na vysoké úrovni 

b/ na dobré úrovni 

c/jako nedostatečnou 

d/ nespolupracuji 

 

6. Jakým způsobem spolupracuje Vaše MŠ 

s odborným poradenským zařízením v oblasti 

OPŠD ? 

a/ informační přednáška pro rodiče 

b/ orientační vyšetření školní zralosti v MŠ 

c/ konzultační činnost pedagogům 

d/ jiné 

e/ nespolupracuji 

 

7. Pokud organizuje Vaše MŠ přednášky  pro 

rodiče budoucích prvňáčků, zúčastňují se 

rodiče těchto přednášek? 

a/ ano 

b/ ne 

c/ méně jak polovina 

d/ chybí rodiče, u jejichž dětí se domníváte, 

že potřebují OPŠD 

e/ neorganizuji 

 

8. Pokud organizujete ve vaší škole krátkou 

diagnostiku školní zralosti, dají rodiče 

souhlas? 

a/ ano 

b/ ne 

c/ jen někteří 

d/ neorganizuji 
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9. V jaké míře se Vám daří přesvědčit rodiče 

o správnosti žádat o OPŠD u jejich dítěte? 

a/ souhlasí všichni rodiče -100% 

b/ souhlasí téměř všichni rodiče – 90% 

    /10 odkladů navrhnete – 1 odmítne/ 

c/ souhlasí přibližně 70% rodičů 

d/ 50% rodičů přesvědčím o nutnosti OPŠD 

e/ méně jak 50% 

f/ nepřesvědčuji 

 

 

10. Domníváte se, že kompetence ředitelek 

v oblasti odkladu povinné školní docházky 

jsou dostačující? 

a/ ano 

b/ ne – důvod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Spatřujete přínos ve schválené novele 

školského zákona v oblasti OPŠD? 

 

Červeně – původní znění 

Modře – novela 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

musí být doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského 

poradenského zařízení, nebo odborného 

lékaře a odborného lékaře nebo klinického 

psychologa. /§37,odst.1/ 

 

a/ ano – doporučující posouzení pouze 

odborného lékaře bylo nedostačující 

b/ ano – doporučující posouzení pouze 

školského poradenského zařízení bylo 

nedostačující 

b/ ne 

c/ nevím 

d/ navrhuji jiné řešení 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Domníváte se, že novela školského 

zákona / doporučující posouzení: školského 

poradenského zařízení + odborného lékaře či 

klinického psychologa a vzdělávání 

v posledním ročníku MŠ je bezúplatné pouze 

12 měsíců/ sníží zbytečné odklady povinné 

školní docházky 

a/ ano 

b/ ne 

c/ nevím 
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13. V čem spatřujete největší problémy 

spolupráce MŠ, poradenského zařízení a 

rodičů ? 

 

 

a/ neochota poradenských zařízení 

spolupracovat 

b/neochota rodičů spolupracovat  

(neúčast rodičů na informačních 

přednáškách, nesouhlas s diagnostikou školní 

zralosti psychologem …) 

c/ vzájemná prostupnost informací 

 (předávání informací o dítěti mezi pedagogy 

a poradenským zařízením, rodič nedá 

souhlas) 
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Příloha č. 2 

 

Dotazník pro ředitele / zástupce ředitele základních škol 

 

 

1. Domníváte se, že zápis do 1. tříd zachytí 

školní nezralost dítěte 

a/ ano 

b/ ne 

c/ne, chybí důležité informace z MŠ 

d/ zachytí jen výrazné odchylky školní 

zralosti 

2. Spolupracujete v rámci zápisu dětí do Vaší 

ZŠ a jejich školní zralosti s MŠ? 

a/ ano – konzultace o dětech 

b/ ano – jiná forma spolupráce 

c/ ne 

d/ občas 

3. Uveďte počet přihlášených dětí do 1. tříd 

ve Vaší ZŠ pro školní rok 2005/2006 

 

 

4. Uveďte počet přihlášených dětí do 1. tříd 

ve Vaší ZŠ pro školní rok 2007/2008 

 

 

5. Uveďte počet přihlášených dětí do 1. tříd 

ve Vaší ZŠ pro školní rok 2009/2010 

 

 

6. Uveďte počet přihlášených dětí do 1. tříd 

ve Vaší ZŠ pro školní rok 20011/2012 

 

 

7. Uveďte počet odkladů povinné školní 

docházky ve Vaší škole pro školní rok 

2005/2006 

 

 

8. Uveďte počet odkladů povinné školní 

docházky ve Vaší škole pro školní rok 

2007/2008 

 

 

9. Uveďte počet odkladů povinné školní 

docházky ve Vaší škole pro školní rok 

2009/2010 

 

 

10. Uveďte počet odkladů povinné školní 

docházky ve Vaší škole pro školní rok 

2011/2012 

 

11. Uveďte počet dodatečných odkladů 

povinné školní docházky ve Vaší škole pro 

školní rok: 

2005/2006 
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12. Uveďte počet dodatečných odkladů 

povinné školní docházky ve Vaší škole pro 

školní rok: 

2007/2008 

 

 

 

 

13. Uveďte počet dodatečných odkladů 

povinné školní docházky ve Vaší škole pro 

školní rok: 

2009/2010 

 

14. Uveďte počet dodatečných odkladů 

povinné školní docházky ve Vaší škole pro 

školní rok: 

2011/2012 
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Příloha č. 3 

 

Legenda 

Sloupec: číslo otázky odpovídající pořadovému číslu v dotazníku 

Řádek: četnost označení odpovědí příslušným písmenem 

 

MŠ a) b) c) d) e) 

 

1. 

 

24 21 14 23  

2. 

 

21 42 19   

3. 

 

63 19    

4. 

 

74 19 7 4  

5. 

 

6 56 13 6  

6. 

 

35 33 25 9 7 

7. 

 

29 3 23 15 19 

8. 

 

45 2 9 24  

9. 

 

12 36 18 9 2 

10. 

 

51 31    

11. 

 

49 10 17 8 6 

12. 

 

21 42 19   

13. 

 

13 39 62   
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Příloha č. 4 

 

Legenda 

Sloupec: číslo otázky odpovídající pořadovému číslu v dotazníku 

Řádek: četnost označení odpovědí příslušným písmenem 

 

 

ZŠ 

 

a) b) c) d) 

1. 

 

3 14 22 5 

2. 

 

4 10 11 19 

 


