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Příloha č.1 - Tabulka o zápisech do 1. ročníku základního vzdělávání  
– podle výsledku zápisu v letech 2010–2013 

 

 

 ....... počet OŠD u chlapců je trojnásobně vyšší než u děvčat 

  

                                            

1
 §42 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon o vzdělávání žáků s hlubokým mentálním 

postižením (in: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p42) 

 

 

  

Rok 

Zapisovaní Zapsaní 
S žádostí o 

odklad 
docházky 

Vzdělávání 
podle 

§ 42 zákona 1 

Neuzavřený 
zápis 5letých 

Celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

Celkem 
z toho 
dívky 

Celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z 

toho 
dívky 

Děti celkem 

  2010 118 900  54 645  101 706  48 792  17 180  5 848  14  5  x x 

  2011 125 703  57 870  106 930  51 468  18 111  5 966  7  3  655  433  

  2012 130 870  60 102  113 921  54 339  16 139  5 222  8  5  802  536  

  2013 138 178  64 066  120 592  57 956  16 672  5 510  3  1  911  599  

v 
to

m
 

 poprvé u zápisu 

  2010 98 853  47 840  81 728  42 019  17 123  5 821  2  –  x x 

  2011 104 529  50 656  85 842  44 278  18 031  5 944  1  1  655  433  

  2012 108 272  52 447  91 393  46 702  16 076  5 208  1  1  802  536  

  2013 116 433  56 840  98 913  50 748  16 608  5 492  1  1  911  599  

 přicházejí po 
odkladu 

  2010 20 047  6 805  19 978  6 773  57  27  12  5  x x 

  2011 21 174  7 214  21 088  7 190  80  22  6  2  x x 

  2012 22 598  7 655  22 528  7 637  63  14  7  4  x x 

  2013 21 745  7 226  21 679  7 208  64  18  2  –  x x 

  

z toho po 
dodatečném 

  2010 582  254  580  252  2  2  –  –  x x 

    2011 536  230  532  230  4  –  –  –  x x 

    2012 511  221  508  220  3  1  –  –  x x 

    2013 564  228  564  228  –  –  –  –  x x 

( Statistiky zápisu do 1.ročníků základního vzdělávání. Dostupné z:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zapisy-do-1-rocniku-zakladnich-skol) 

 

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561#p42


 

Příloha č.2 - Tabulka o odkladech školní docházky podle stavu k 28.2.2013 
 
 
 

 
 
(Statistiky zápisu do 1.ročníků základního vzdělávání. Dostupné z:  
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zapisy-do-1-rocniku-
zakladnich-skol) 

  

  

  

Žádosti o odklad 
docházky 

% odkladů na celkovém 
počtu zapisovaných 

podle druhu postižení 

Celkem 
v tom  

celkem  
v tom  

chlapci Dívky chlapci Dívky 

  Děti celkem   16 672 11 162 5 510 12,1% 15,1% 8,6% 

  

v
 t
o
m

 

 bez postižení 15 769 10 560 5 209 11,7% 14,7% 8,3% 

   mentálně postižené 140 90 50 25,8% 25,6% 26,2% 

   sluchově postižené 34 18 16 25,6% 25,0% 26,2% 

   zrakově postižené 20 7 13 20,8% 15,2% 26,0% 

   s vadami řeči 320 222 98 22,3% 22,3% 22,4% 

   tělesně postižené 26 13 13 20,6% 17,3% 25,5% 

   s více vadami 202 125 77 33,2% 33,2% 33,2% 

   s vývojovými poruchami učení 9 6 3 9,1% 10,3% 7,3% 

   s vývojovými poruchami chování 36 30 6 20,1% 19,6% 23,1% 

   Autisté   116 91 25 30,4% 29,1% 36,2% 



 

Příloha č.3 - Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 
 
 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat 
své tělo, být samostatné v sebeobsluze 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a 
řídit své chování 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní 
dovednosti 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou 
orientaci 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace 
a orientovat se v elementárních matematických pojmech 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost 
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně 
vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v 
praktickém životě 

 
 
(MŠMT. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.Metodický portál: Články [online]. 21. 01. 
2013, [cit. 2015-01-24]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/17143/DESATERO-
PRO-RODICE-DETI-PREDSKOLNIHO-VEKU.html>. ISSN 1802-4785.) 



 

Příloha č.4 - Ukázka provedení ankety u dítěte absolvující zápis do první třídy 
 
Tato příloha je důkazem jistých pochybností šestiletého děvčátka, týkajících se 

nástupu do první třídy. Anketa byla vytvořena v březnu 2015 s "předškoláky" při 

sondě stavu jejich citové připravenosti na zahájení povinné školní docházky. 



 

Příloha č.5 - Podklad pro rozhovor s rodičem 
 

 
 
1. Dosažené vzdělání rodiče:  ZŠ SŠ VOŠ VŠ 
 
2. Měsíc a rok narození dítěte: ....................      

         chlapec děvče 

3. Zahájení povinné školní docházky: 

 běžné 

 s odkladem školní docházky - z důvodu:  

.................................................................................................................... 

 

4. Navštěvujeme: 

 MŠ - ........roky 

 pedagogicko - psychologickou poradnu 

 logopedii 

 kroužek přípravy na školu 

 sportovní kroužek 

 hudební kroužek 

 kroužek cizího jazyka 

 jiný kroužek: 

 ........................................................................................................ 

 

5. Využití zvlášť placeného kroužku „Příprava na školu“? 

 ANO  o NE 

Z jakého důvodu? .................................................................................... 

 

 

6. Je rodič mateřskou školou dostatečně informován o schopnostech a 

dovednostech jeho dítěte?      o ANO    o NE 

Jakým způsobem jsou takto informováni? 

 



 

 

Dostal rodič konkrétnější informace o stavu připravenosti jeho dítěte na školu 

nebo také informace k úspěšnému zahájení povinné školní docházky? Pokud 

ano tak jakým způsobem? 

 

 

7. V čem důležitém pro zahájení školní docházky si rodič myslí, že jeho dítě 

vyniká?  

 

8. Co důležitého pro nástup do 1.třídy činí naopak jeho dítěti obtíže? 

 

   

9. Jaký měl rodič pocit a očekávání před dostavením se s dítětem k zápisu?  

 

 

10. Trénovali před zápisem do první třídy některé (například praktické) 

dovednosti? Jakých prostředků pro to využívali? 

 

 

 

11. Jakou mají představu o počátečních povinnostech a nárocích první třídy?  

   

 

 

12. Procentuální vyjádření rodiče : podíl mateřské školy na přípravě jeho dítěte 

na zahájení povinné školní docházky.   

........ % 

 

13. Souhlasí se zavedením 1 roku POVINNÉHO předškolního vzdělávání pro 

všechny děti?  

oANO   oNE 

 



 

z důvodu .............................................................................................................. 

 

 

Kde by podle rodiče měl být tento povinný rok předškolního vzdělávání 

realizován? 

 o MŠ  o Přípravnou třídu při ZŠ 

 

13. Jak je rodič spokojen se vzděláváním jeho dítěte v mateřské škole 

(samozřejmě formou hry a prostřednictvím nabídky různorodých činností)? 

 

o NEJSEM SPOKOJEN/A  o ČÁSTEČNĚ ANO  o VELICE 

SPOKOJEN/A 

  

Kdyby rodič měl hodnotit spolupráci s učitelem, dal by známku: ........ 

(1,2,3,4,5 - nejhorší) 

  

Ke spolupráci s MŠ rodič vytýká: 

............................................................................................................................... 

 

 

Naopak se mu na MŠ líbí že: 

............................................................................................................................... 

 

 

V mateřské škole by navíc uvítal/a: 

 

............................................................................................................................... 

  

  



 

Příloha č.6 - Podklad pro rozhovor s učitelem 
 
 
 
1. Učitel/ka:     mateřské školy    prvního stupně základní školy     přípravné třídy 

 

Věk:    20 - 29  30 - 49  50+ 

 

Dosažené vzdělání:   SŠ   VOŠ   VŠ 

 

Délka  praxe:      0 - 5 let  6 - 19 let 20 < x let 

 

2. V čem spatřuje význam předškolního vzdělávání? 

 

 

 

3. Jaké požadavky by mělo dítě splňovat pro úspěšné zahájení povinné školní 

docházky? 

 

 

 

4. V čem dnes shledává nedostatky připravenosti dítěte na školu? 

 

 

 

5. V jakých složkách školní připravenosti naopak děti v současnosti převážně 

vynikají? 

 

 

 

6. Jakými způsoby posuzuje školní připravenost dítěte a jaké k tomu využívá v 

praxi prostředky (literární prameny, dokumenty ...) ? 

 



 

7. Jaký podíl na školní připravenosti dítěte připisuje rodině?  

 

............% 

 

Jaký zastává názor k otázce dnešní přípravy na školu v domácím prostředí? 

 

 

 

 

8. Jak hodnotí v současnosti jeho spolupráci s rodiči? 

 

 

 

9. S mateřskou/základní školou spolupracujeme: 

ANI TROCHU/ ZŘÍDKA/ PŘÍLEŽITOSTNĚ/ PRAVIDELNĚ/ NEUSTÁLE  

Tuto spolupráci hodnotí: 

VELICE NEGATIVNĚ/ SPÍŠE NEGATIVNĚ/ SPÍŠE POZITIVNĚ/ VELICE 

POZITIVNĚ. 

formy  spolupráce: 

 

 

 

10. Jaký zastává názor ohledně připravovaného zákona o zavedení povinného 

roku předškolního vzdělávání v mateřské škole?  

 

 

11. Jaká pozitiva a negativa v této možnosti spatřuje? 

 

+ 

 

 

- 



 

Příloha č.7 - Vyplněný podklad pro rozhovor s rodičem 



 

 



 



 

Příloha č.8 -  Vyplněný podklad pro rozhovor s učitelem  



 

 



 

Příloha č.9 - Tabulka procentuálního vyjádření podílu mateřské školy na 

celkové školní připravenosti dítěte dle rodičů 

 

Výše připisovaného podílu mateřské školy na školní 

připravenost dítěte - hodnoceno rodiči 

Počet 

respondentů 

95 % 1 

80 % 6 

75 % 4 

70 % 6 

60 % 4 

50 % 8 

30 % 4 

0 % 1 

 
 
 

 

 

 

Příloha č.10 - Tabulka významů mateřské školy dle názorů učitelů MŠ 

 

Význam 
Počet 

respondentů 

Začlenění do kolektivu: význam prvotní socializace  28 

Příprava dítěte na zahájení povinné školní docházky  17 

Důraz na samostatnost a sebeobsluhu dítěte  16 

Všestranný a harmonický rozvoj dítěte 11 

Obohacení denního režimu dítěte  7 

Ostatní: odborná pomoc učitele, podporu imunitního systému 

dítěte, pravidla slušného chování. 
1 



 

Příloha č. 11 - Tabulka požadavků pro vstup do první třídy z hlediska učitelů MŠ 

 

Oblasti výpovědí 
Počet 

respondentů 

Samostatnost 16 

Prosociální chování a respektování autority 15 

Kvalita řeči, porozumění a schopnost komunikace 14 

Celková vyspělost tj. školní zralost a připravenost 12 

Kvalita jemné a hrubé motoriky, správné pracovní návyky a 

ukončená lateralita 
12 

Vyspělost kognitivní oblasti dítěte 11 

Soustředění 9 

Kvalita smyslového vnímání  7 

Emoční zralost  6 

Sebeobsluha  5 

Počáteční znalosti a vědomosti  5 

Zdravé sebevědomí dítěte   4 

Základy slušného chování, etiketa   3 

Zdatnost somatická a obranyschopnost  2 

 
 
  



 

Příloha č. 12 -  Tabulka nedostatků školní připravenosti, s nimiž se učitelé MŠ 

nejčastěji setkávají 

Oblasti výpovědí 
Počet 

respondentů 

Komunikace, slovní zásoba a kvalita řečového projevu 18 

Sociální dovednosti, respektování cizí autority a základy 

slušného chování 
11 

Nedostatečná pozornost a krátká doba soustředění se zejména 

na mluvené slovo 
9 

Samostatnost a sebeobsluha 8 

Nemotornost a neobratnost (jemná a hrubá motorika) 7 

Nepodnětnost rodinného prostředí a nízká úroveň spolupráce 

rodičů s MŠ 
6 

Vytrvalost a vůle pro dokončení započaté práce 2 

Kreativita a představivost 2 

Emoční nevyrovnanost 1 

Žádné nedostatky 2 

 
  



 

Příloha č.13 -  Tabulka o oblastech školní připravenosti, v nichž dle učitelů MŠ 

děti v dnešní době vynikají 

Oblasti výpovědí 
Počet 

respondentů 

Technická a konstrukční zdatnost, ovládání elektroniky (PC, 

TV, tablet,mobilní telefon)  
16 

Všeobecný přehled, znalosti a vědomosti  8 

Nevím / v ničem  7 

Ovládání trivia (psaní, čtení, počítání)  6 

Sebevědomí, neostýchavost  5 

Logické myšlení  2 

Schopnost kooperace  1 

Paměť  1 

 
 

 

 

 

 

Příloha č.14 -  Tabulka procentuálního vyjádření podílu rodičů na celkové školní 

připravenosti dítěte dle učitelů MŠ 

 

Výše připisovaného podílu rodiny na školní připravenosti 

dítěte - hodnoceno učiteli MŠ 

Počet 

respondentů 

70 % 10 

60 % 9 

50 % 4 

40 % 6 

30 % 2 

20 % 4 



 

Příloha č.15 - Tabulka negativ, jež spatřují učitelé MŠ v zavedení povinného 

poslední roku docházky do MŠ 

 

Oblasti názorů 
Počet 

respondentů 

1. Porušování práv svobodné volby rodiny 10 

2. 

Nedořešená organizační a finanční hlediska: kapacita MŠ, 

problematika počtu dětí na jedné třídě - individuální 

přístup, přípravné třídy. 

8 

3. 
Problém povinné docházky se tedy přesune ze ZŠ do MŠ - 

rodiče si najdou cestu, jak tuto povinnost obejít  
6 

4. Riziko nezkušených, či nekvalifikovaných učitelů v MŠ 4 

5. Žádná negativa 4 

6. Administrativní zátěž pro učitele MŠ  3 

7. Vzdálenost MŠ od domova 2 

 

 

 

Příloha č.16 -  Tabulka významů mateřské školy dle učitelů ZŠ 

 

Význam 
Počet 

respondentů 

Začlenění do kolektivu: význam prvotní socializace  9 

Sebeobsluha a samostatnost 6 

Respektování pokynů dospělého a správný mluvní vzor  4 

Včasné podchycení vážnějších problémů školní 

připravenosti a jejich řešení 
4 

Příprava dítěte na zahájení povinné školní docházky  3 

Činnosti vedoucí ke spolupráci a kooperaci 3 

Respektování řádu a režimu dne 3 

Všestranný a harmonický rozvoj dítěte 1 



 

 
Příloha č.17 -  Tabulka požadavků pro vstup do první třídy z hlediska učitelů ZŠ 

 

Požadavek Počet respondentů 

Kvalita komunikačního a řečového projevu  10 

Samostatnost a sebeobsluha  8 

Správný úchop tužky 7 

Udržení pozornosti 4 

Základní znalosti a vědomosti 4 

Kvalita spolupráce s rodiči 3 

Emoční zralost dítěte 2 

Prosociální chování 1 

 

 

 

 

Příloha č.18 -  Tabulka nedostatků školní připravenosti, s nimiž se učitelé ZŠ 

nejčastěji setkávají 

 

Oblast výpovědí 
Počet 

respondentů 

Komunikace, slovní zásoba a kvalita řečového projevu 12 

Sebeobsluha - hygiena, zavazování tkaniček ... 8 

Nemotornost a neobratnost (jemná a hrubá motorika) 4 

Samostatnost  4 

Respektování cizí autority a jejích pokynů 3 

Nedostatečná pozornost a krátká doba soustředění se zejména 

na mluvené slovo 
2 

Nedostatečná práce a spolupráce rodiny 2 

SPU - Specifické poruchy učení 1 

 
 



 

Příloha č.19 - Tabulka o oblastech školní připravenosti, v kterých podle učitelů 

ZŠ děti aktuálně vynikají 

Oblast výpovědí 
Počet 

respondentů 

Technická a konstrukční zdatnost, ovládání elektroniky (PC, 

TV, tablet,mobilní telefon)  
6 

Všeobecný přehled, znalosti a vědomosti  4 

Kognitivní schopnosti 3 

Ovládání trivia (psaní, čtení, počítání)  3 

Sebevědomí, neostýchavost  1 

 
 

 

 

Příloha č.20 - Tabulka procentuálního vyjádření podílu rodičů na celkové školní 

připravenosti dítěte dle učitelů ZŠ 

 

Výše připisovaného podílu rodiny na školní připravenosti 

dítěte - hodnoceno učiteli ZŠ 

Počet 

respondentů 

70 % 6 

75 % 1 

80 % 4 

85 % 2 

 
 


