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ABSTRAKT 

ORLIKOVA, V. Posuzování připravenosti na vstup do školy. Praha 2015. Diplomová 

práce. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra psychologie. 

První kapitola vytyčuje pojem školní zralosti a připravenosti. Druhá kapitola vymezuje 

všeobecná kritéria zralosti dítěte na školu. Zabývá se fyzickou, ale především psychickou 

připraveností žáka na školu. Třetí kapitola popisuje různé způsoby diagnostikování školní 

zralosti a připravenosti rozličnými metodami či testy. 

Empirická část práce se věnuje povědomí o kritériích školní zralosti na vybraných školách 

a způsobu jejich uplatnění při posuzování připravenosti na vstup do školy při zápise 

do školy. Obsahuje také charakteristiku vybraných škol, metodu zkoumání a výsledky 

provedeného výzkumu. 

V poslední části práce se nachází diskuse a závěr. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kritéria zralosti, zápis, hodnocení, zápis do školy 



 

5 

 

ABSTRACT 

ORLIKOVA, V. Evaluation of readiness for admission to primary school. Prague 2015. 

Diploma thesis. Charles University in Prague. Faculty of Education. Psychology 

department. 

The first chapter defines the concept of school maturity and readiness. The second chapter 

lays down the general criteria of child's maturity for primary school. It deals with pupil's 

physical, and especially psychical readiness for school. The third chapter describes several 

means of diagnosing school maturity and readiness by various methods and tests. The 

empiric part of the thesis deals with awareness of criteria of school maturity at selected 

schools and the means of their application for evaluation of readiness for admission to 

school. It also includes characteristics of the selected schools, used methods of research 

and results of the conducted research. In the last part of the thesis, there is a discussion and 

a conclusion. 

KEYWORDS 

Criteria of maturity, enrollment, evaluation, primary school enrollment 
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1 Úvod 

 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma posuzování připravenosti na vstup 

dítěte do školy. Tato problematika je pro mě lákavá z mnoha důvodů. Jedním z hlavních 

důvodů mé volby je aktuálnost této problematiky, ať už mezi odborníky nebo laickou 

veřejností. Aktuálnost tématu dodává především soudobý rozvoj soukromých 

vzdělávacích institucí a rozšiřující se rozdíly mezi městskými a vesnickými školami. 

Tato práce chce rovněž přispět k dostatečnému množství relevantních znalostí v oblasti 

vzdělanosti, neboť ta se v současné době v Evropě i u nás potýká s nemalými obtížemi. 

Pro jejich překonání bude nezbytné zodpovědět základní otázky samotného začátku 

vzdělávacího procesu. 

Dalším důvodem pro výběr tohoto tématu byl i samotný fakt mé učitelské dráhy. 

Velkou část své dosavadní, začínající profesní dráhy jsem strávila s předškolními dětmi, 

takže ve své diplomové práce integruji jak učitelství pro první stupeň ZŠ, tak svou 

dosavadní práci s dětmi v mateřské škole. K vyvrcholení vývoje dítěte předškolního 

věku dochází právě při zápise a nástupu do školy a současně dítě vstupuje do nového 

období svého života, mladšího školního věku. Nutno podotknout, že ve školním roce 

2014/2015 jsem měla možnost pracovat v mateřské škole jako asistent pedagoga a své 

nabyté vědomosti z odborné literatury jsem mohla aplikovat při různých úkolech 

v řízené činnosti s předškolními dětmi, a tím zjišťovat jejich úroveň připravenosti na 

vstup do školy. 

V neposlední řadě bych ráda zmínila, že výběr tohoto tématu byl podmíněn také 

výběrem katedry, kde jsem chtěla mou diplomovou práci psát. Samotný obor 

psychologie pro mě byl vždy podobně zajímavý jako učitelství. Výběr tématu práce, 

který tyto dva obory spojuje do jednoho provázaného celku, byl proto pro mě logickým 

krokem. Výzkumem vstupu dítěte do první třídy bych tedy ráda přispěla nejen 

k problematice pedagogiky předškolního a školního věku, ale též k oboru dětské 

psychologie a jejího praktického využití. 

Velký mezník v životě dítěte, kterým je nástup dítěte do první třídy, je tradičně silně 

prožíván samotným aktérem i jeho okolím. Zápis do první třídy je patřičně ritualizován 
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a je mu též celou veřejností přikládána velká váha. Ale jak se skutečně posuzuje 

připravenost dítěte na školu při zápisu? Jaká kritéria volí základní školy při výběru 

svých žáků? Liší se výrazně kritéria přijímání žáků do základních škol? Odpovídá výběr 

úloh při zápise vývojovým fázím dítěte? A jakým způsobem školy zjišťují splnění 

těchto kritérií? Toto jsou otázky, na které se budu snažit najít odpověď ve své 

diplomové práci, a doufám, že jejich zodpovězení bude vykazovat pozitivní přínos pro 

celou tuto problematiku. 

První kapitola teoretické části práce se věnuje vymezení pojmu školní připravenosti a 

zralosti. Druhá všeobecným kritériím přijímání žáků do prvních tříd. Druhá kapitola má 

těžiště zejména v připravenosti žáka na školu z hlediska jeho psychiky. Mou 

bezprostřední inspirací k tvorbě kapitoly o psychické připravenosti byla kniha Školní 

zralost autorek J. Bednářové a V. Šmardové. Poslední, třetí kapitola teoretické části se 

opírá o testy školní zralosti, tedy o snahu zjistit, jakými způsoby lze diagnostikovat 

školsky připraveného žáka. 

Praktická část obnáší výsledky výzkumu zápisu do prvních tříd na třech různých 

základních školách vybraných dle tří kritérií. Zajímalo mě, zda se budou lišit kritéria 

výběru žáků v městské škole a škole ve vesnickém prostředí. Zda hraje významnou roli 

zřizovatel školy a zásadním tématem je pro mě i propojenost institucí ZŠ a MŠ. Právě 

ve výsledcích propojení preprimárního a primárního vzdělávání vidím jeden 

z nejdůležitějších cílů současného výzkumu přechodu dítěte ze školky do základní školy 

a ve své práce se k němu pokusím přispět vlastním dílem. Výsledky výzkumu podrobím 

kritické analýze, budu vycházet ze závěrečné a po obsahové stránce nejdůležitější části 

mé diplomové práce - z diskuze. 

V diskuzi se budu především snažit konfrontovat počáteční otázky s výsledky mého 

empirického zkoumání. Svá zjištění se budu snažit zasadit do širšího kontextu, budu též 

hodnotit jejich relevantnost, význam a obecnou platnost. Pokusím se v ní rovněž 

naznačit další možné směry bádání. Poslední částí této práce je kapitola Závěr, ve které 

zhodnotím celý svůj výzkumný závěr, jeho výsledky a dopady. Součástí práce pak jsou 

ještě dvě části, a to Informační zdroje a nakonec Obrazová příloha. 
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2 Školní zralost, školní připravenost 

 

Jedním z nejzásadnějších termínů, které budou prostupovat celou touto prací, jsou 

školní zralost a školní připravenost. Jejich smysl je především spojen s tím, že se 

vstupem dítěte do školy končí období hry v mateřské škole a začíná pro něj období 

povinností. Mezi dětmi, které přicházejí k zápisu, jsou značné rozdíly, nicméně 

vyrovnání těchto rozdílů se ve většině případů srovná během prvních dvou let 

docházky. (Matějček, 2005, s. 175). „Startovní čára“, ze které děti vyráží nejen 

k vyrovnání těchto rozdílů, ale kterou je formován celý jejich vstup do edukačního 

procesu primárního vzdělávání, je školní zralostí nebo připraveností přímo definována. 

Školní zralost 

J. Šturma definuje školní zralost jako: 

„Dosažení takového stupně vývoje, který umožňuje dítěti se zdarem si osvojovat školní 

znalosti a dovednosti. Je to jev komplexní. Termín zralost bývá spojován se spontánním 

vývojem, biologickým zráním příslušných struktur a funkcí.“ (Říčan, Vágnerová a kol., 

1991, s. 121) 

J. Šturma též v knize Dětská klinická psychologie též cituje Langmeiera: 

„Pokládá školní zralost za dosažení takového stavu somatopsychického stavu dítěte, 

který je výsledkem vývoje celé předchozí etapy, je vymezen přiměřenou výkonností, 

přizpůsobivostí a subjektivním pocitem štěstí dítěte a zároveň předpokladem pro plnění 

nových úkolů a nároků.“ (Langmeier, 1961, cit. dle Šturmy, 1991, s. 121) 

Z uvedených definic vyplývá, že školní zralost ve větší míře bere v úvahu biologické 

zrání organismu, které je podmíněno především zráním centrální nervové soustavy 

(CNS). 

Biologické zrání organismu, především zrání CNS, má blahodárný vliv hlavně na: 

1. Lepší využití dětských schopností, zejména na koncentraci pozornosti, která je 

jednou z podmínek kvalitního učení. 
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2. Pomáhá s lepší adaptací dítěte na školní proces. Kdyby dítě nemělo dostatečně 

vyvinutou CNS, tak by mělo problémy s dodržováním režimu ve výuce. 

3. Zrání CNS je podmínkou k lateralizaci
1
 ruky, souvisí též s kvalitním vývojem 

vizuomotorických schopností a celkově s motorikou. 

4. Zrání CNS má pozitivní vliv na rozvoj poznávacích procesů. 

(Vágnerová, 1999, s. 149-150) 

Pojem školní zralosti znal již „učitel národů“ Jan Amos Komenský, o kterého se při 

definici školní zralosti opíral Langmeier. Před 350 lety si Komenský uvědomoval jeho 

důležitost. Název školní zralost má původ ve Vídeňské psychologické škole z 20. let 20. 

století. Do centra pozornosti se školní zralost dostala v průběhu 60. let minulého století. 

Tehdy se socialistická škola stala v tomto ohledu mnohem náročnější, a to v důsledku 

snahy o prezentaci vlastní převahy nad západem. V tuto dobu však ještě nebyly brány 

v potaz dětské schopnosti a jejich vývojový stupeň. Pedagogicko psychologické 

poradny pak prakticky neustále vyšetřovaly prvňáčky, kteří logicky učivo nezvládali. 

(Matějček, 2005, str. 175) 

Školní připravenost 

Vývoj dítěte probíhá v zásadě v integraci s vnitřními a vnějšími vlivy, je ovlivněn 

prostředním, ve kterém dítě vyrůstá. Proto někteří pracovníci, především učitelská 

veřejnost, dává přednost pojmu školní připravenost, způsobilost. V tomto termínu se 

pak integrují vnější i vnitřní vlivy. (Říčan, Vágnerová a kol., 1991, s. 121) 

Vágnerová ve své publikaci Vývojová psychologie zmiňuje pojem školní připravenosti 

takto: 

„Pro úspěšné zvládnutí role školáka jsou potřebné mnohé kompetence, které jsou 

vázáné na učení a jsou tudíž závislé na specifickém působení sociálního prostředí. Jsou 

základem školní připravenosti.“ (Vágnerová, 1991, s. 155). 

Mezi zmíněné kompetence patří podle Vágnerové zejména tyto: 

                                                 

1
 Lateralita je dominance jednoho z párových orgánů způsobená dominancí jedné z 

mozkových hemisfér. (Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 93) 
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1. Školák by měl porozumět hodnotě a smyslu školního vzdělávání. 

2. Socializační úroveň. Dítě by mělo umět rozpoznat rozličné sociální role. 

3. Dítě by mělo chápat hodnotový systém a normy chování. 

Pro mou práci jsem si vybrala především užívání termínu školní připravenost. Dle mého 

je tento termín mnohem komplexnější, což vyhovuje zaměření mé práce. Snažím se dát 

důraz především na vzájemnou provázanost celé problematiky a pro tyto účely je termín 

školní připravenost vhodnější. To však neznamená, že na vhodných místech a při 

vhodných situacích nebudu užívat v textu též termín školní zralost, tedy užší vymezení 

problematiky z biologického úhlu pohledu. 
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3 Všeobecná kritéria přijímání žáků do prvních tříd 

 

Vstup do školy představuje pro děti všeobecně velký vývojový mezník. Je to nejen 

pozitivní a slavnostní situace, ale pro jedince představuje též výraznou zátěž. Jako 

důležitý sociální mezník je vnímán především dotyčnou rodinou, protože žák vstupuje 

do nové sociální role, role školáka. Na děti je vyvíjen rodiči i učiteli velký tlak ve formě 

očekávání. Na rozdíl od mateřské školy, tedy preprimárního vzdělávání, je základní 

škola orientována odlišně – především na výkon. Tento výkon je v klasické škole 

oceňován tradiční klasifikací. Zmíněný systém doslova nahrává dětem s lepšími 

výchozími pozicemi a selhání dítěte hned na začátku školního věku má značné následky 

pro jeho celý další školní vývoj. Z těchto důvodů je důležité, aby mělo dítě správnou 

motivaci, a to nejen ze strany rodičů, ale také ze strany učitelů a vůbec celého svého 

okolí. Z tohoto faktu by tak všeobecná kritéria přijímání žáků do prvních tříd měla 

vycházet a nezaměřovat se jen na formální stránku.  

Vstup do české školy je podmíněn návštěvou zápisu do prvních tříd, který je úředně 

stanoven na základních školách v rozmezí od 15. ledna do 15. února. Zápisu se 

zúčastňují děti, které v současně probíhajícím školním roce dosáhnou věku 6 let. Věk je 

tedy jedno z důležitých kritérií přijímání žáků do prvních tříd. Stáří žáka 6 let je 

ustanoveno taktéž ve většině evropských zemích: ve Franci, Rakousku, Dánsku a ve 

většině spolkových zemí Německa. (Matějček, 2005, str. 175) 

(www.clovekvtiskni.cz, 22. 2. 2015)  

Kromě věku slouží k dalšímu posouzení školní zralosti či připravenosti všeobecné 

znaky školní zralosti. Ke znakům školní zralosti se řadí fyzický vývoj a vývoj 

psychický. Psychický vývoj se dá rozlišit konkrétněji na vývoj poznávacích procesů, 

rozumový vývoj, emocionální a sociální vývoj. Těmto znakům se budu podrobněji 

věnovat v následujících kapitolách své práce. 

V souvislosti se sledovaným tématem je nutné zmínit fakt, že Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy pro lepší orientaci rodičů v celé problematice vstupu dítěte 

do školy sestavilo pracovní skupinu z odborníků na předškolní vzdělávání a pedagogů. 
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Tito odborníci vytvořili pro učitele mateřských škol materiál, který se jmenuje 

Konkretizované očekávané výstupy. 

Tento materiál byl pak zveřejněn ve formě hojně diskutovaného Desatera pro rodiče.  

Desatero představují tyto základní body: 

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. 

(www. msmt.cz, 22. 2. 2015) 

Já se nicméně domnívám, že tyto body představují příliš ideální pohled. Někteří rodiče 

se po přečtení tohoto dokumentu dozvědí, že jejich dítě nesplňuje všechny body 

Desatera a mylně se tak mohou domnívat, že jejich dítě není na školu připraveno. 

Základním nedostatkem je tak absence určité flexibility a sázka na přílišnou 

uniformnost. Ne každá dětská individualita se do této ideální „šablony“ vejde. 
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3.1 Fyzický vývoj 

 

Z hlediska školní zralosti je fyzický vývoj a zdravotní stav neopominutelnou složkou 

připraveného žáka. Zda je žák fyzicky připraven splňovat nároky školní docházky, 

posuzuje vždy pediatr v rámci preventivních prohlídek, a to v kýženém věku 5 let,
 
tedy 

ve věku, kdy je ještě dostatek času přijmout vhodná opatření k nápravě. (Jucovičová, 

Žáčková, 2014, s. 25-29, Říčan, Krejčířová, 2006, s. 302) 

Budoucí prvňáček by měl odpovídat růstem i fyzickými dispozicemi požadavkům na 

věk šesti let, aby mohl zvládnout jak jednoduché úkony typu chůze, lezení či hygieny, 

tak již pokročilejší činnosti typu čtení, psaní a počítání. Co se týče základních údajů, 

pak v České republice váží děti ve věku 6 let v průměru 20 až 23 kg a jsou vysoké 115 

až 117 cm. Zpravidla se jim prořezávají první stálé zuby (řezáky a stoličky). (Malá, 

Klimenta, 1985, s. 60) 

Tělesná zralost je sice jednoduchý nástroj na zjištění vyspělosti dítěte, ale nástroj 

nepříliš kvalitní. Některé výzkumy dokonce vůbec neukazují souvislost tělesné zralosti 

a školních výsledků, ale jiné zase určité společné průsečíky ukazují. Zřejmě jde 

především o otázku průměru a extrému. Pro průměrně velké a průměrně vážící děti je to 

zřejmě zanedbatelný faktor, nicméně pro děti z obou konců extrémů – příliš velké a 

tělnaté, nebo příliš malé a slabé, je to faktor výrazný. Znamená to v první řadě problém 

sociální, neboť může být takové dítě vyčleněno z kolektivu a podrobeno výsměchu. 

V případě, že tato velká odchylka od průměru není kompenzována jinými faktory, může 

mít dalekosáhlé psychické následky. (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 109) 

Oproti starším teoriím, které vyzdvihovaly výraznou změnu tělesných proporcí (ve třech 

fázích), kdy se protahuje postava, prodlužují se končetiny, zmenšuje se poměrově 

velikost hlavy, oplošťuje a zužuje se trup, na kterém se zvýrazňují rozdíly mezi břichem 

a hrudníkem, a celkově postava přichází o svojí spíše válcovitou charakteristiku, se dnes 

zdá spojitost těchto proporcí se školní zralostí méně průkazná. Dítě, které prošlo těmito 

fyzickými změnami, má dosáhnout tzv. Filipínské míry, tedy sáhnout si rukou 

přes vzpřímenou hlavu na ušní lalůček na protilehlé straně. (Jucovičová, Žáčková, 2014, 

s. 25-29) 
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Nicméně jednotlivé typy jsou v praxi velmi těžko identifikovatelné. A také se 

od původních výzkumů zrychlil tělesný vývoj dětí, především jako důsledek proměny 

životního stylu a životní úrovně. Jako nosnější do budoucna ve věci zjištění skutečného 

biologického věku a tím také školní zralosti se tak ukazují spíše méně zjevné somatické 

znaky, především vývoj zubů (započetí tzv. druhé dentice), kostní věk nebo vývoj 

mozkových potenciálů. (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 101) 

Celková fyzická proměna má rovněž dalekosáhlé důsledky pro řízení vlastního těla. 

Proti menším dětem se zřetelně zvyšuje schopnost koordinace pohybů, šetření silami a 

celkově efektivnějšího využití vlastních sil. Zvyšuje se též schopnost ovládat vlastní 

mimiku. K důležitým aspektům fyzicky připraveného žáka řadíme i vyvinutou jemnou 

motoriku, tedy schopnost drobných a přesných pohybů nezbytných pro výuku psaní 

stejně jako lepší koordinaci automatických a volních pohybů. Ta by měla být na takové 

úrovni, že dítě by mělo bez problému umět skládat stavebnice s menšími částmi a další 

činnosti jako například navlékaní drobných korálků, stříhání, vytrhávání a lepení 

jednoduchých tvarů. V mateřské škole by tak měl být rozvoj těchto schopností 

podporován rozmanitými výtvarnými a pracovními úkoly. Měl by být stimulován i 

volbou vhodných hraček, které děti zaujmou a zároveň je vhodně rozvíjí. 

S jemnou motorikou souvisí i vizuomotorická koordinace, která stejně jako jemná 

motorika souvisí se zásadním úkolem prvňáčka - čtením a psaním. Bez správného 

obkreslení podle vzoru či dokreslení, by dítě těžko zvládlo naučit se číst a psát. Trénink 

vizuomotorické koordinace se opět podporuje v preprimární škole, například volbou 

vhodných stavebnic, pracovních listů, ale také dalšími rozličnými činnostmi. Hrubá 

motorika budoucího žáka by měla být na takové úrovni, aby bez menších problémů dítě 

dokázalo hrát míčové hry, cvičit se švihadlem, nebo umělo jezdit na kole. Dítě 

motoricky zralé by tedy mělo bez větších překážek zvládat různé druhy pohybových i 

rytmických her. (Jucovičová, Žáčková, 2014, s. 28) 

Co se týče pravolevé orientace dítěte, tak by tento vývoj měl být na konci předškolního 

období již ukončen. Žák první třídy by měl již vědět, která ruka je šikovnější a se kterou 

se tedy bude učit psát. 

Co samozřejmě může ovlivňovat nebo narušovat pravidelnou školní docházku, jsou 

různá chronická onemocnění či oslabená obranyschopnost organismu, tedy zdravotní 
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stav dítěte. Je zřejmé, že malého žáčka časté absence poškodí ať už v nezvládání 

probraného učiva, ale také v sociálním kontaktu se spolužáky ve třídě. Pro malého 

školáka je toto složitá situace z psychické i fyzické stránky. 

Vhodný věk je ostatně také základním předpokladem biologického zrání, přestože 

výrazně působí i individuální faktory. Vnější faktory pak působí jen málo a spíše 

v extrémních případech. Důležitost včasného vstupu do školy ostatně potvrzují pokusy 

na monozygotních dvojčatech, které ukazují přílišnou obtížnost učení v příliš časném 

věku, stejně jako obtížnou změnu špatných návyků při učením pozdním. (Langmeier, 

Krejčířová, 1998, s. 104) 

Uvedená problematika je dnes více než aktuální, neboť se učitel v první třídě často 

setkává s dětmi rozdílného věku. Je to dáno tím, že je sice v České republice stanoven 

věk vstupu do první třídy na šest let (dovršených do 1. září), avšak je povoleno na 

základě žádosti rodičů, podpořené odborným vyšetřením, přijmout mladší nebo starší 

dítě. Přitom však učitel postupuje podle stejných požadavků daných osnovami a to má 

velké důsledky pro vývoj dítěte s odlišným věkem. Učitel má navíc málokdy dostatečný 

prostor pro individuální práci s příslušným dítětem a tak mohou být rozdíly mezi těmito 

dětmi výrazné. Josef Langmeier a Dana Krejčířová popisují výzkum ze začátku 60. let 

20. století, kdy zaznamenali mnohem vyšší počet podprůměrných žáků mezi dětmi, 

které nastoupily do první třídy ještě před dovršením šesti let, a jen málo těch 

nadprůměrných. Týká se to nejen základních předmětů, ale také výtvarné výchovy, 

tělesné výchovy aj. Velmi těžko podle nich vynikají i ti nejnadanější jedinci. Bylo 

pozorováno i rozdílné chování, protože mezi mladšími byl mnohem výraznější počet 

nesamostatných, nezralých, nesoustředěných a neukázněných dětí. Ve výsledku jsou 

tyto rozdíly velmi omezující pro jejich další rozvoj, neboť jsou důležitou součástí 

dětského sebehodnocení. Zvláště problémovou skupinou jsou děti narozené s velmi 

nízkou porodní hmotností. Z nich má většina problém splnit kritéria školní zralosti před 

sedmým rokem. (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 109) 

Dalším výzkum z přelomu 50. a 60. let zase prokázal, že 60 % žáků z posledních 

ročníků základních škol, kteří museli alespoň jednou opakovat ročník, nastoupilo do 

školy mladších než 6 let a 4 měsíce, zatímco děti které nastupovaly starší než 6 let a 8 

měsíců tvořily jen 4 % těchto neúspěšných žáků. U zvláštních škol to pak bylo 65 %, 
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respektive 7%. Rozdíly se pak snížily, když lékaři těmto ambiciózním rodičům odmítali 

udělit souhlas k zařazení dítěte do školy před dosažením šesti let. Proti tomu je však 

některými odborníky namítáno, že upřednostňování biologického vývoje nebere v potaz 

předškolní vzdělávání, nicméně podle Josefa Langmeiera a Dany Krejčířové není 

vhodnost institucionalizované předškolní výchovy „úplně jednoznačně“ prokázána. 

(Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 106) 

Je také nutné zdůraznit emoční a motivační stránku školní zralosti, tedy opět aspekt 

nerozlučně spjatý s rozvojem CNS. Důležitým empirickým faktem je, že státy, které 

přesunuly věkovou hranici pro vstup do první třídy na pozdější dobu, zjistily, že to celý 

problém vůbec neřeší. Všeobecný odklad totiž působí nepříznivě zase na ty nadané děti, 

které jsou již po všech stránkách připraveny. 

Na závěr však musím opět zmínit, že fyzická vyspělost jako součást školní zralosti 

nemusí být v úplném souladu s vyspělostí psychickou a sociální. Vždy existují děti, 

které fyzicky vypadají nevyspěle, jsou malé, drobné, ale po psychické a sociální stránce 

daleko převyšují své vrstevníky. Na druhou stranu jsou žáci, kteří vypadají fyzicky 

vyspěle, ale jejich sociální a psychický vývoj je na nižší úrovni než jejich vzezření. 

Proto osobně považuji za velmi důležité, aby na určení školní zralosti spolupracovali jak 

dětský lékař (pediatr), psycholog, tak i učitelky mateřské školy, které systematicky 

pozorují dítě v průběhu několika let. To ostatně platí o celkovém rozvíjení dítěte 

směrem k žádoucí školní zralosti. 
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3.2 Psychický vývoj 

 

V této kapitole se budu věnovat stěžejnímu tématu mé diplomové práce, a to 

připravenosti dítěte na školu z hlediska jeho psychiky. Vnímaní tvoří základ pro školní 

docházku a právě škola je činí daleko systematičtějším. Analýza se stává hlavním 

prostředkem ke zkoumání ať po sluchové nebo vizuální stránce. (Trpišovská, Vacínová, 

2006, s. 48) 

Ve věku kolem šesti let dochází v  psychické oblasti dítěte k podstatným změnám 

v poznávacích procesech. ( Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 48). Předpokladem pro jeho 

zdárný vstup do školy je určitá percepční zralost, úroveň myšlenkových operací, paměti, 

pozornosti a jazykových kompetencí. Dítě by mělo vstupovat do školy s určitou 

zásobou představ a poznatků, orientovat se v sociálním prostředí a v prostoru. 

(Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 39) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

3.2.1 Poznávací procesy dítěte připraveného na školu 

 

Vývoj percepce 

Úroveň zrakové a sluchové percepce by měla být na takové úrovni, aby jedinec byl 

schopen zvládnout nároky první třídy. Vnímání by mělo být především 

diferenciovanější a integrovanější. (Vágnerová, 2005, s. 238) 

Dítě, jehož zrakové vnímání je na úrovni školsky zralého, je uzpůsobeno ke 

snadnějšímu vnímání detailů. Jedinec by měl být schopen vidět lépe na blízko, což je 

dáno akomodací čočky na různou vzdálenost. To představuje rozdíl od předškolního 

období, kdy je spíše tendence zaostřovat na dálku. Budoucí prvňáček by měl také bez 

problémů rozpoznat odstíny barev, umět je určit a pojmenovat. 

Dalším významným aspektem zrakového vnímání je jeho určitá konstantnost, tedy 

schopnost rozpoznat určitý objekt bez ohledu na jeho polohu, pozadí. Existují dvě 

polohy rozlišení, a to diferenciace vertikální a diferenciace horizontální. Diferenciace 

vertikální polohy určuje rozdíl mezi nahoře a dole. Toto rozlišení je pro dítě jednodušší 

než diferenciace horizontální, která určuje pravolevou polohu zkoumaného tvaru. Pro 

školní připravenost je zraková (optická) diferenciace důležitou otázkou, jelikož bez její 

správné zralosti by malý školák nebyl schopen rozlišovat správně písmena lišící se svou 

polohou (d, b a další). (Vágnerová, 2008, s. 238) 

Je-li dítě po stránce optické diferenciace pro nástup do školy nezralé, tak například 

podobné předměty shledává stejnými, nerado plní úkoly s vyhledáváním rozdílů a také 

by mohlo mít problémy s tzv. zrcadlením písmen (nesprávná horizontální diferenciace). 

Zrcadlení písmen však může pramenit také z napodobování staršího sourozence s tím, 

že se chce dotyčný naučit psát, ale vidí to ze svého pohledu jinak, nebo také z neznalosti 

přesných tvarů písmen. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 37-38) 

Budoucí prvňáček by měl být také schopen mít ve svém poznávání určitý systém a 

nesledovat objekty pouze nahodilým způsobem, či sledovat právě jen to, co ho zaujme. 

Schopnost dát svému pozorování určitý řád se nazývá systematická explorace. Tato 

uspořádanost se zatím projevuje pouze v percepční oblasti. Postřehnutý celek (obrázek) 

bývá rozčleněn také na figuru a pozadí. Figura bývá vnímána přednostně a pozadí tedy 
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druhotně. Pokud by například budoucímu žákovi splývalo pozadí s figurou, byl by 

v této oblasti zrakové percepce nezralý. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 37, Vágnerová, 

2008, s. 239) 

Schopnost analyzovat celek, tedy nevnímat celek globálně, ale jako soubor několika 

detailů, která je také nezbytná pro zvládnutí školní docházky, nese název vizuální 

analýza a syntéza.. V předškolním věku se děti povětšinou zaměřují na všímání si celku 

než jeho jednotlivých detailů, nicméně na konci tohoto období dochází ke změně. 

Vizuální analýza a syntéza je potřebná nejen pro čtení a psaní (vnímání detailů 

jednotlivých písmen), ale také pro tzv. technické myšlení a matematiku. Připravené dítě 

by tedy mělo umět bez problémů složit složitější skládanku či obrázek, dokreslit různé 

části drobných detailů do obrázku. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 38, Vágnerová, 

2008, s. 239) 

Pokud by dítě bylo nepřipraveno na školní docházku z pohledu zrakové analýzy a 

syntézy, tak by se to mohlo projevit takto: dítě by nerado skládalo složitější skládanky, 

puzzle, nedokázalo by pracovat podle návodu, mohlo by mít také problémy s obsahem 

kresby, která by z hlediska detailnosti neodpovídala věku. 

Předškolák by také mohl mít problémy s obkreslováním podle předlohy. (Bednářová, 

Šmardová, 2010, s. 38, Vágnerová, 2008, s. 239)  

Vnímání pořadí písmen a číslic v textu má za úkol tzv. sekvenční percepce neboli 

schopnost správně vnímat pořadí viděného. 

Nicméně neméně výraznou složkou zrakového vnímání je také součinnost ruky a oka 

neboli vizuomotorické vnímání. Toto vnímání by u budoucího školáka mělo být 

na takové úrovni, aby se bez problémů mohl naučit psaní. (Vágnerová, 2008, s. 239) 

Co se týče sluchové percepce, tak stejně jako zraková, dozrává přibližně od 5-7 let 

věku. Šestiletý školák by měl bez problémů rozlišit všechny fonémy. Fonémem se 

rozumí zvuky mluvené řeči rodného jazyka. Pokud by bylo dítě na školu nezralé po této 

stránce, mohlo by mít problémy s rozlišením podobně znějících hlásek (sluchovou 

diferenciací), jakými jsou například sibilanty (s, z, š, ž), měkké a tvrdé souhlásky, znělé 

a neznělé samohlásky, krátké a dlouhé samohlásky. (Vagnerová, 2008, s. 240, 

Bednářová, Šmardová, 2010, s. 32) 
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Děti předškolního věku dokáží sice vnímat, co je jim sdělováno, ale nejsou schopny si 

uvědomit, z jakých menší celků se slova skládají (hlásky, slabiky). Proto, aby dítě 

úspěšně zvládalo školní docházku, je třeba, aby se rozvíjelo toto fonémické vědomí. 

Mnozí předškoláci (cca 5 let) řeč vnímají příliš globálně, nedokáží tedy analyzovat 

jednotlivé hlásky a slabiky ze znějícího slova, mají potíže s vyslovením delších slov či 

míst se souhláskovým shlukem. Dítě připravené v této oblasti by mělo tedy bez větších 

problémů určit počáteční a poslední slabiku ve slově, stanovit množství slabik ve slově 

a také dobře stanovit rýmující se dvojice slov. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 32, 

Vágnerová, 2008, s. 241) 

Pokud by v oblasti sluchové analýzy a syntézy dítě ještě nebylo dostatečně připravené 

na školu, tak by mělo například tyto potíže: neurčilo by rýmující se dvojice slov, 

nerozčlenilo by slabiky ve slově, mělo by problémy s vyvozováním první slabiky ve 

slově. Stejně jako sekvenční percepce vizuální je důležitá i sekvenční percepce 

sluchová, což je vnímání časové posloupnosti slyšeného slova. Při vnímání řeči je třeba 

vědět, že slova jdou za sebou v určitém sledu a toto nám pak udává i smysl věty. 

Sluchová analýza je oproti vizuální více obtížná z toho důvodu, že jde o časově 

omezené podněty, které nelze vnímat tak dlouho, jak je třeba, nelze je na určitý čas 

zastavit. (Vágnerová, 2008, s. 241, Bednářová, Šmardová, 2010, s. 32) 

Dalším důležitým znakem sluchové percepce je také umění naslouchání, které úzce 

souvisí i s jinými poznávacími procesy, pozorností a řečí. Aby si začínající školák mohl 

vyslechnout výklad pedagoga na základní škole, měl by tedy umět pozorně a bez 

rozptýlení naslouchat v řádu několika minut. Naslouchání by mělo být rozvíjeno jak 

v preprimárním zařízení, tak i doma, a to formou vyslechnutí si krátké pohádky či 

příběhu. Jestliže by žáček nebyl v této oblasti připravený, tak by nejevil kupříkladu 

zájem o čtené pohádky, příběhy, básničky, měl by problémy s vyslechnutím pokynů, 

nevyslechl by si druhého (i vrstevníka). (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 32) 

Jak jsem již zmínila, existuje rozlišení figury a pozadí u zrakového vnímání. Tato 

schopnost má důležité místo i u sluchové percepce. Pokud tato schopnost dobře funguje, 

umí malý školáček záměrně rozlišit primární zvuky vedle zvuků druhotných. Na druhou 

stranu jestliže tato schopnost nefunguje tak, jak by v tomto věku měla, tak dítě neovládá 



 

23 

 

či je oslabeno právě ve vyčlenění daného zvuku z množství jiných Takové dítě bývá 

často označováno za žáka nepozorného. 

Ačkoliv jsem zde popisovala vizuální a sluchovou percepci odděleně, tak tyto složky 

vnímání oddělit nelze. Měly by být ve vzájemné integraci a koordinaci. Například při 

učení psaní a čtení dítě zapojuje jak vizuální, tak sluchové vnímání, ale i další poznávací 

procesy. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 32, Vágnerová, 2008) 

Vývoj paměti a pozornosti 

Oproti preprimárnímu vzdělávání je škola primární daleko náročnější na pozornost 

žáka. Na žáka jsou kladeny pro něj nové nároky, ve formě různých úkolů a soustředění 

při vyučování. Proto by jeho pozornost měla být záměrná, a nikoli bezděčná, jako tomu 

bylo v předchozím období předškolního věku. U prvňáčků se však musí počítat s tím, že 

jejich koncentrace může být ovlivněna citovými stavy a celkovou zajímavostí nového 

prostředí. Také stálost pozornosti je dosud u malého školáka krátká, vydrží cca 5-10 

minut, v sedmi letech se pak dítě dokáže soustředit 7-10 minut (Vágnerová, 2008, s. 

257, Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 48). 

S věkem se samozřejmě mění stálost pozornosti. Čím je dítě starší, tím je jeho 

pozornost stálejší. Pro malého školáka se také mění koncentrace pozornosti na podněty 

různé kvality. Vizuální podněty jsou pro žáka lépe uchopitelné, protože se na něj dítě 

může dívat v podstatě jak dlouho chce a může se tedy lépe soustředit na rozpoznání 

všech detailů, například obrázku. Stimuly, které žák přijímá sluchem, jsou pro něj 

daleko obtížnější, protože dítě ještě není schopno ovládat zaměření pozornosti právě na 

sluchové stimuly. Sluchové impulsy jsou pomíjivé, nemůžou být vnímány libovolně 

dlouho, mohou být pouze zopakovány. (Vágnerová, 2008, s. 256). 

Co se týče rozsahu pozornosti, tak malý školák většinou ještě není schopen se soustředit 

na větší množství stimulů najednou. Poslední z uvedených vlastností pozornosti je 

rozdělení pozornosti, neboli schopnost věnovat se dvěma či více stimulům v daném 

směru. Jde to jen tehdy, pokud jsou činnosti zautomatizovány. U malého žáka toto však 

ještě není dostatečně vyvinuté, tak tedy není možné, aby rozděloval pozornost. 

(Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 48) 
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Intenzivní rozvoj paměti probíhá právě v období nástupu dítěte do školy, což je dáno 

také tím, že právě vyučování nabízí žákovi mnoho podnětů k zapamatování. Vzrůstá i 

kapacita paměti, kterou ale šestileté dítě ještě nemá na takové úrovni, aby mohlo 

zpracovávat složitější úkoly. Malý šestiletý školák si většinou zapamatuje 4 náhodně 

vybraná čísla a zapamatuje si větu obsahující 6 slov. Prvňáček bude mít omezenou 

krátkodobou paměť, což mu může činit potíže při plnění různých zadání. Paměť má také 

charakter názornosti a konkrétnosti a typickým znakem je také mechaničnost a 

neselektivnost. Mladý školák má tedy inklinaci k memorování. Rovněž si uvědomuje, 

že zapomíná, a zároveň už chápe sémantiku slova opakování. (Trpišovská, Vacínová, 

2006, 48-49,Vágnerová, 2008, s. 257-258) 

Vývoj řeči 

Vývoj řeči je velmi úzce spjatý s vývojem myšlení a pro vstup do školy má dalekosáhlý 

význam. Díky řeči se rozvíjí i další poznávací procesy. Velký význam má také sociální 

vliv řeči. Řeč, zvukový projev člověku vlastní, slouží ke komunikaci člověka s okolím. 

Díky řeči si lidé budují určitou sociální pozici ve skupině. Řeč má mimo jiné dopad i na 

utváření sociálních vztahů. Na vývoj řeči mají vliv jak vnější, tak vnitřní faktory 

působící na člověka. 

Vývoj řeči bývá zpravidla v integraci s vývojem jemné a hrubé motoriky, ale rovněž je 

propojen se sluchovou a vizuální percepcí. V případě, že je narušen vývoj motoriky, 

vizuální a sluchové percepce, obvykle bývá opožděný i vývoj řeči. Z vnitřních faktorů 

má na dítě vliv zejména rodina, která pro ně připraví prostředí podnětné pro rozvoj řeči. 

Kupříkladu je dítěti dobrým mluvním vzorem, dává dítěti prostor k vyjádření aj. 

(Bednářová, Šmardová, 2010, s. 25). 

Jazykový projev budoucího prvňáčka může být hodnocen v několika oblastech, a to 

ve foneticko-fonologické oblasti, lexikálně sémantické, morfologicko-syntaktické a 

pragmatické. Jak již sám název prozrazuje, tak v jazykové rovině fonologicko-fonetické 

půjde o diferenciaci jednotlivých hlásek mateřského jazyka a jejich správné vyslovení. 

Ve věku od 5 do 7 let by dítě už mělo správně vyslovovat hlásky. Pokud tomu tak není, 

tak je dobré vyhledat odborníka na tuto problematiku, logopeda. Budoucí prvňáček by 

tedy měl správně vyslovovat slabiky, neměl by slabiky vynechávat ani  zaměňovat, měl 

by být artikulačně obratný, umět správně vyslovovat i souhláskové shluky (strašidlo, 
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plavba a další…), neměl by komolit slova či je zkracovat. (Bednářová, Šmardová, 2010, 

s. 25). 

Jestliže dítě si dítě osvojilo dobře rovinu jazyka lexikálně-sémantickou, tak rozumí 

významu slov, pochopí různé instrukce (ukaž, pojmenuj), zvládne utvořit jednoduché 

opaky ke slovům (světlo, tma, den, noc…) s vizuální podporou i bez ní, umí 

převyprávět jednoduchou pohádku bez vizuální podpory. Umí vytvořit slova 

s podobným nebo stejným významem, taktéž s podporou obrázků či bez ní. Co se týče 

sémantiky slov, tak je samozřejmě nutné postupovat přiměřeně  věku. Do této roviny 

samozřejmě lze přiřadit i slovní zásobu adekvátní  věku dítěte. (Bednářová, Šmardová, 

2010, s. 26). 

Další rovina jazyka, která se zabývá vhodným užíváním jednotlivých slovních druhů a 

správnou deklinací, konjugací, tvorbou vět a větných celků, se nazývá morfologicko-

syntaktická rovina lingvistiky. Připravené dítě by mělo hovořit ve větách, souvětích, 

vhodně časovat a skloňovat. 

Poslední nyní popisovaná rovina jazyka je rovina pragmatická, čili jestli dítě adekvátně 

hovoří v sociálním prostředí, zda dokáže svůj jazykový um využít ve společenském 

kontextu a též zda zvládá přiměřeně používat i nonverbální komunikaci (mimika, 

gestikulace). Dítě by mělo hovořit o svých citových stavech, přáních, mělo by umět 

naslouchat druhému a stejně tak hovořit i sobě samém. 

Jestliže by budoucí prvňáček nebyl na školu zcela připraven po lingvistické stránce, tak 

by jeho nepřipravenost mohla mít například tyto projevy: dítě by neprojevovalo zájem 

o komunikaci, mělo by malou slovní zásobu v aktivní a pasivní rovině, nebo by mělo 

pouze pasivní, aktivní by se stranilo, nemělo by zájem o pohádky či příběhy, nebylo by 

schopné mluvit ve větách, mohlo by mít problémy se sluchovou pamětí (básničky, 

písničky). (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 28) 

Vnímání prostoru 

Otázka školní zralosti se také promítá do vnímaní prostoru, které souvisí s dalšími 

složkami připravenosti, zejména s koordinací, motorikou, vývojem zrakové analýzy a 

syntézy atd. V prostorovém vnímání je také důležitá zkušenost dítěte. Pokud se dítě 
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dobře orientuje prostoru, tak má například dobrý odhad na vzdálenost, velikost a 

vnímání jednotlivých částí celků. 

Jestliže je dítě na školu připravené v této oblasti vnímání, tak dobře zachází 

s prostorovými pojmy jako například vpředu, vzadu, nahoře, dole, vlevo, vpravo, ale 

také ovládá pojmy složitější jako vpravo nahoře, vlevo dole, uprostřed, předposlední, 

první, hned vpřed, hned vzad. Dokáže tyto pojmy používat a orientovat se podle nich 

v místnosti i na obrázku. Tyto dovednosti dítě pak později využije například při čtení, 

psaní a matematice. 

Pokud by měl budoucí prvňáček problémy v této sféře vnímání, tak by například mohl 

mít potíže s pohybovými dovednostmi, s vizuomotorikou, v oblasti sebeobslužných 

činností, cítil by se nejistý v okolí a měl by problémy s již dříve uvedenými 

prostorovými pojmy. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 43-44) 

Vnímání času 

Stejně jako vnímání prostoru, tak i vnímání času je nedílnou součástí připravenosti 

dítěte na školu. Připravené dítě postřehne posloupnost činností, uvědomuje si 

cykličnost, příčinu a následek. Budoucímu žákovi právě tato oblast vnímání bude 

pomáhat s naplánováním si učiva a uvědoměním si krátkodobých a dlouhodobých cílů. 

Pokud je tedy dítě na školu zralé právě v této sféře, tak si bude uvědomovat časovou 

posloupnost například v matematice, kde určí první číslici v čísle, v českém jazyce, kde 

stanoví první písmeno ve slově či v písmeno v abecedě. 

Pokud je dítě zralé právě v této oblasti vnímání, tak například umí seřadit obrázky podle 

toho, co se stalo dříve či později, zná dny v týdnu či roční období a orientuje se v nich. 

Naopak jestliže by dítě připravené nebylo, tak by mohlo mít potíže právě v orientaci 

ve dnech v týdnu, v ročních obdobích, obtížně by určilo časové úseky v částech dne 

(ráno, dopoledne, odpoledne, večer, noc), pojmy jako první a poslední by nechápalo 

apod.. (Bednářová, Šmardová, 2010, s. 43-44) 

Co se týče poznávacích procesů dítěte na školu připraveného, tak jsem se je pokusila 

shrnout. Osobně je považuji za velmi důležitou součást školní připravenosti a právě 

zkoumání kvality poznávání hodnotím jako jednu z nejdůležitějších oblastí psychicky 

připraveného žáka na pobyt v první třídě. 
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3.2.2 Rozumový vývoj 

 

Součástí psychické připravenosti dítěte na základní školu je také úroveň jeho myšlení. 

Trpišovská, Vacínová uvádějí „pro pojmové učení je důležité analytické myšlení 

(schopnost postihovat podstatné znaky a vztahy mezi jevy).“ ( Trpišovská, Vacínová, 

2006, s. 39) 

Jedním z požadavků na úspěšný start v první třídě je tedy i schopnost analyticky myslet. 

Dítě si lépe všímá rozdílů a podobností, uvědomuje si vztahy a souvislosti. Vstup dítěte 

do školy je ve vzájemném souladu s počátkem stádia konkrétně logických operací. Dítě 

je schopno přemýšlet o názorném materiálu v kategorii množství, pořadí, příčinnosti a 

následku. Díky těmto praktickým zkušenostem má později školák schopnost 

generalizovat a kategorizovat. (Říčan a kol., 1991, s. 124- 125) 

V myšlení by mělo dojít k odpoutání od egocentrismu, čili že se dítě vzdá svého 

subjektivního pohledu na svět a nevztahuje okolí pouze ke své osobě. Jako zářný 

příklad egocentrického myšlení by se dalo z praxe uvést, že si nezralé či mladší dítě 

myslí například, že paní doktorka ve své ordinaci není, protože já nejsem nemocný. 

Pokud se dítě od egocentrismu v myšlení odpoutá, tak už u něj nefunguje to, že když se 

schová a nevidí nás, tak že automaticky viděno také není. Už si dokáže představit, že 

náš pohled na danou situaci je rozdílný. Tento pohled na situaci je značně odlišný 

od myšlení dítěte předškolního věku, jelikož myšlení této věkové skupiny je víceméně 

egocentrické. (Kropáčková,2008, s. 13) 

Dítě, které je připravené na školu z hlediska myšlení, by se též mělo dokázat odpoutat 

od magičnosti v oblasti myšlení. Pokud by si dítě i nadále vypomáhalo v myšlení 

fantazií, tak by jeho myšlení bylo stále magické. 

V oblasti myšlení by se též dítě mělo odpoutat od prezentismu neboli vázanosti 

okolnosti na aktuální přítomnost. 

Příklad z praxe prezentismu v myšlení uvádí Kropáčková ve své knize Budeme mít 

prvňáčka: 
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Lukášek Novák zvedne telefon a na otázku, zda je doma paní Nováková odpovídá:  

„Ne, tady žádná paní Nováková není, doma jsem jenom já a moje maminka….“(znak 

prezentismu v dětském myšlení). (Kropáčková, 2008, s. 13) 

Jestliže je dítě zralé v oblasti myšlení na vstup do školy, nemělo by jeho myšlení mít 

znak fenomenismu, neboli že dítě má utkvělou představu o světě. Jestliže by dětské 

myšlení mělo stále znak fenomenismu, tak uvádím opět příklad z praxe: 

„To nebyl žádný pan Novák, to byl čert z pekla, vždyť měl ocas, rohy a byl celý 

černý….“(znak fenomenismu v dětském myšlení). (Kropáčková, 2008, s. 13) 

Uvažování školsky zralého by mělo být realističtější a logičtější než myšlení 

předškolního dítěte, u něhož je myšlení názorné. Nicméně myšlení je konkrétní, dítě 

umí uvažovat jen o tom, co zná, přijímá skutečnost takovou, jaká je, a nepředpokládá 

nějakou změnu. 

Dítě bere názor dospělého jako fakt, a to nejen z pohledu autority dospělého, ale i proto, 

že výpověď dospělého bere jako součást reality. (Kropáčková, 2008, s. 13., Vágnerová, 

2008, s. 250) 

Matematické dovednosti 

Do oblasti myšlení lze zařadit i matematické dovednosti. 

Podle Vágnerové lze definovat matematické představy jako: 

Tuto složku inteligence bychom mohli definovat jako schopnost zacházet s čísly, jejichž 

podmínkou je porozumění pojmu čísla, vztahům mezi čísly a principu základních 

aritmetických operací. (Vagnerová, 2008, s. 252) 

K aritmetickým operacím patří například sčítání, odčítání a další operace s čísly.  

S matematickými dovednostmi úzce souvisí i jiné oblasti vývoje, a to například jemná a 

hrubá motorika, protože prostřednictvím manipulace s předměty se budují první 

matematické představy (velikost, tvar, množství, počet). Matematické dovednosti 

souvisí rovněž i s poznávacími procesy, jakými jsou prostorová orientace či vizuální 

percepce.  
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Pokud je tedy dítě v oblasti matematických představ na školu připravené, tak by mělo 

umět:  

Porovnávat: umět poznat stejně, méně x více i při odlišné velikosti a uspořádání 

jednotlivých prvků, o jeden více, o jeden méně. 

Řadit: umět seřadit prvky podle velikosti, pojmenovat nejmenší, největší a prostřední. 

Třídit: rozpoznat z množiny objektů, co do skupiny nepatří, umět třídit podle kritérií. 

Dítě většinou třídí podle kritérií, které považuje za nejvhodnější. Za volbu kritéria dítě 

používá viditelné znaky, například barvu, tvar či velikost. 

Určit: stanovit množství u různých předmětů, vyjmenovat číselnou řadu. 

Rozpoznat tvary: v předškolním věku má znalost geometrických tvarů má vědomostní 

povahu. Budoucí školák by měl bez problémů poznat a pojmenovat základní tvary 

z prostředí 2D geometrie. Patří mezi ně čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník. 

Jestliže by dítě v oblasti základních matematických představ bylo školsky nezralé, tak 

by to mohlo mít následující projevy: dítě by obtížně porozumělo pojmům stejně, více, 

méně, neznalo by číselnou řadu, nepřesně by určilo počet předmětů, nebylo by schopné 

či by mělo potíže s vytvořením skupiny o daném počtu prvků. 
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3.2.3 Emoční a sociální vývoj 

 

Součástí psychické připravenosti dítěte na školní docházku je bezpochyby také jeho 

emocionální a sociální zralost. K prvním interakcím dítěte s druhými lidmi dochází 

v rodině. Díky tomu, z jaké rodiny dítě pochází, se také v těchto oblastech objevují 

značné rozdíly. Děti totiž vyrůstají v různých sociokulturních a ekonomických 

podmínkách, jsou vychovávány různými výchovnými a životními styly. Další faktory, 

které mají vliv na sociální dovednosti dítěte, jsou například zdravotní anamnéza dítěte, 

jeho mentální vývoj, komunikační schopnosti.  

Pokud dítě má dobré sociální dovednosti, tak je daleko lépe přijímáno v kolektivu, ať už 

ze strany vrstevníků či dospělých, v dětské skupině bývá oblíbené a vyhledávané. To se 

podílí na budování sebevědomí dítěte a jeho autonomii. (Bednářová, Šmardová, 2012, s. 

51) 

K hlavním znakům emociální (citové) připravenosti dítěte na pobyt ve škole patří 

relativně lepší emoční stabilita. Rovněž sebekontrola malého žáka je ve školním 

vyučování také velmi podstatná. U dítěte by nemělo docházet ke spontánním pohybům 

či ke spontánnímu mluvení a hraní. Budoucí prvňák by měl vyvíjet svou námahu 

směrem k dokončení úkolu, který, třebaže nebude vždy jednoduchý, ho v jeho vyřešení 

neodradí, zbytečně neunaví.  

Dítě, které se chystá navštěvovat školu, by mělo své radostné pocity či pocity smutku 

umět přiměřeně ovládat, tak aby nenarušovaly školní vyučování či samotnou 

koncentraci na učivo. Ačkoliv by se malý žák měl naučit ovládat své emoce, tak má 

stále obrovskou schopnost prožívat radost. Dále má dítě velmi rádo překvapení. Toho se 

dá velmi dobře využít ve výuce v prvních ročnících základní školy. Celkově se dá také 

využít citová kapacita malého žáčka při motivování ve školním vyučování. (Kreislová, 

2008, s. 18, Švančara a kol., 1980, s. 249, Bednářová, Šmardová, 2012, s. 51) 

Dle Jaroslava Jiráska sociální zralostí rozumíme potřebu dítěte se stýkat se s dětmi a 

také se podřizovat zájmům a konvencím dětských skupin, schopnost převzít sociální roli 

žáka v sociální situaci školního vyučování. (Švančara a kol., 1980, s. 249). 
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Budoucí školák by měl dokázat respektovat a přijímat autoritu dospělého. Ačkoliv už je 

více emocionálně vyspělý, stále potřebuje povzbuzení a podporu. Přestože jsem již 

zmínila, že má potřebu stýkat se s ostatními vrstevníky, tak má zálibu v individuálních 

činnostech a velmi rád plní úkoly, na které už se dokáže už koncentrovat. K plnění 

úkolů a k práci přistupuje svědomitě a vážně, ale často se přeceňuje, bere na sebe příliš 

velké nároky a snaží se o víc, než jeho schopnosti stačí. (Švančara a kol., 1980, s. 249, 

Kreislová, 2008, s. 18) 

Dítě také rádo kooperuje ve skupinách, ale zároveň se ve skupině snaží prosadit své 

názory a být v ní dominantní. Toto však není charakteristika jen dětí v prvních třídách, 

ale pokud se dítě setkává často se skupinovou prací, tak tento problém prosazování a 

panovačnosti se později již nevyskytuje. Šestileté dítě preferuje při práci ve skupině 

předem přidělené role a aktivity s jasnými pravidly. Také se u něj vyvíjí smysl pro fair-

play hru a vyžaduje dodržování pravidel. Dítě by mělo také zdárně snést na delší dobu i 

odloučení od rodiny(školka v přírodě). Od dítěte se očekává určitá vyšší míra 

samostatnosti, než tomu bylo v předchozí instituci zajišťující preprimární vzdělávání a 

výchovu, především při každodenních činnostech (stravování, převlékání v šatně, pobyt 

ve třídě o přestávce a další). (Kreislová., 2008, s. 18, Bednářová, Šmardová, 2012, 

s.  51) 

Jestliže by dítě bylo v této oblasti školní připravenosti nezralé, tak by například mělo 

problém s odloučením od rodičů na dobu adekvátní k jeho věku, mělo by nápadné 

problémy v komunikaci, i s jejími neverbálními prvky, mělo by zřetelné překážky 

s jejím samotným navazováním. Nezralé děti jsou také obvyklé plačtivé, úzkostné a 

nejisté.  

K dalším projevům nezralosti mohu zařadit i potíže s adaptací na nové prostředí, 

emoční nestabilitu, neschopnost vyrovnat se s neúspěchem (agresivní reakce, afektivní 

záchvaty.). Nezralý neumí regulovat své chování. Dítě ovládají jeho aktuální impulsy, 

ale od školáka se vyžaduje určitá vůle, jejíž absence ovlivní negativně veškeré jeho 

školní výkony. (Bednářová, Šmardová, 2012, s. 51, Vágnerová, Klégrová, 2008, s. 308) 
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4 Posuzování školní zralosti 

 

Pro posuzování předpokladů na vstup dítěte do školy existuje řada testů a postupů. Mezi 

metody vycházející z integrace tělesné formy a psychické připravenosti školního dítěte, 

se řadí například tzv. růstový věk, tzv. filipínská míra, tzv. kostní věk či hodnocení 

vyzrálosti elektroencefalogramem (EEG). 

V metodě postupu tzv. růstového věku se počítá poměr výšky v cm k hmotnosti. 

Například: 120(výška v cm) : 20 (váha v kg) = 6. Výsledek udává růstový věk dítěte. 

V postupu tzv. Filipínské míry si má dítě pravou rukou sáhnout na levé ucho. 

V metodě tzv. kostního věku se zjišťuje osifikace, neboli postupná mineralizace kostí, 

především zápěstních kůstek. 

Elektroencefalogram, zkráceně EEG, zkoumá a časově zaznamenává elektrickou 

aktivitu mozku a tím diagnostikuje vyzrálost CNS u dětí. (Trpišovská, Vacínová., 2006, 

s. 40-41) 

Nicméně pro diagnostiku připravenosti dítěte na školu jsou daleko důležitější metody 

psychologické, především tedy psychologické testy. Testů k diagnostikování školní 

zralosti dítěte je velké množství, ale zda je test prospěšný, určuje jeho validita a 

reliabilita. (Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 41) 

Ke screeningovému posouzení školní zralosti slouží modifikace testu A. Kerna. Nejprve 

uvedu originální test, později jeho modifikaci. 

Jaroslav Jirásek uvádí „Grundleistungtest“ A. Kernera obsahuje šest úloh: 

1. čmárání (tj. jako psaní) 

2. obkreslení jednoduché věty napsané psacím písmem 

3. nakreslení dětské postavy 

4. obkreslení skupiny bodů 

5. a 6. simultánní postižení množství. (Švančara. a kol., 1980, s. 251) 
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Jaroslav Jirásek upravil tento test a obsahuje tyto úkoly. 

1. Kresba mužské postavy: Kresba lidské postavy pro dítě není ničím novým, 

přesto se jejím prostřednictvím dá zjistit rozumová úroveň dítěte. Úkol je málo 

strukturovaný, testovaný si může nakreslit postavu, jak chce on sám.  

2. Napodobení psacího písma: Obsahuje většinou krátké věty o třech slovech, či 

nesmyslná slova. Pro většinu dětí to bude úkol náročnější, protože se 

s obkreslováním písma či obrazce nemusely setkat. Testovaný musí na tento 

úkol vynaložit určitou pozornost a vůli.  

3. Napodobení skupiny teček: Stejně jako předchozí úkol se i tento posuzuje 

percepční zralost dítěte, plnění instrukcí a vizuomotorickou koordinaci. 

(Švančara. a kol., 1980, s. 251, Trpišovská, Vacínová, 2006, s. 41-43) 

Jiráskův orientační test školní zralosti má značná úskalí. Zejména díky jeho publicitě se 

pak snadno může stát, že dotyčný test již zná a na úlohy se předem připraví. Metoda pak 

ztrácí svůj význam. K dalšímu úskalí se řadí i jednostrannost v přístupu k psychice dítě, 

neprověření mentálních funkcí či verbálního projevu. 

Již zmíněnou absenci prověření verbálních projevů dítěte lze posoudit jiným testem, 

Jiráskovým testem, testem verbálního myšlení. Pro demonstraci testu, zde uvádím 

některé úkoly: 

1. Které zvíře je větší- kůň nebo pes?  

Kůň= 0 bodů, špatná odpověď= -5  

2. Ráno snídáme, v poledne….?  

Obědváme. Jíme polívku, knedlíky a maso = 0 bodů 

Svačíme, večeříme, spíme a jiné pochybné odpovědi.= -3  

3. Ve dne je světlo, v noci je….?  

Tma= 0, Špatná odpověď= -4  



 

34 

 

Každý z dvaceti úkolů má bodové ohodnocení, které se liší podle náročnosti úkolu. 

Hodnocení v bodech se pak převádí na klasickou školní klasifikaci. (Švančara. a kol., 

1980, s. 261-262) 

Z orientačního testu školní zralosti zjišťujícího verbální myšlení mimo jiné vyplývá, že 

u dětí podléhají diagnóze též vědomosti. K vědomostem, které by dítě mělo zvládat 

před nástupem do školy, patří základní údaje o sobě a světě kolem sebe. 

Na podrobnější vyšetření školní zralosti existuje také řada testů. Toto podrobnější 

vyšetření je provedeno na žádost rodičů a zpravidla se mu podrobují děti, u kterých se 

objevily problémy v jistých oblastech ve screeningovém testu. 

Podrobnější testy pro vyšetření školní zralosti a připravenosti zkoumají dítě v těchto 

oblastech:  

1. Úroveň fonologické percepce 

Fonologická diferenciace 

WM test zkoumá, zda testovaný rozliší různá nesmyslná slova. 

Test rizika poruch čtení a psaní zase po dítěti požaduje identifikaci počáteční hlásky 

ve slově, uvnitř slova nebo zjištění shody či rozdílu určitých nesmyslných 

souhláskových skupin. Pro zjištění školní zralosti je stěžejní identifikace hlásky 

na začátku slova a jistota v určení souhláskových skupin. 

Fonologická analýza a syntéza 

SAS-M test zkoumá, zda testovaný dokáže rozpoznat první písmeno v jednoduchých 

slovech.  

2. Úroveň vizuální percepce 

Vizuální diferenciace 

V Edfeldtově testu (ERT) má dítě za úkol například odhalit shodu a rozdíl v pravolevé 

orientaci či diferenciovat též ve vertikálním směru.  

Vizuální analýza a syntéza 
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Pro potřeby zjištění zralosti dítěte v této oblasti stačí screeningový test k posouzení 

školní zralosti, především úkol s tečkami. 

3. Úroveň grafomotorických schopností 

Kresba lidské postavy se vyskytuje, jak jsem již zmínila, i v screeningovém testu, ale 

pokud by kresba nebyla dostatečně kvalitní, dítě pak může úkol opakovat. Mohla totiž 

na něj působit spousta vnějších a vnitřních vlivů, které by tuto kvalitu práce ovlivnily. 

Díky kresbě lidské postavy se diagnostikuje i úroveň vizuomotorických schopností. 

Prostřednictvím testu obkreslování obrazců a písma se též dobře diagnostikuje úroveň 

grafomotoriky, vizuální percepce a rovněž stupeň vizuomotorických schopností.  

K dalšímu prověřování grafomotorických schopností může posloužit i Matějčkův test 

obkreslování, jehož obsahem je sada pěti geometrických obrazců, či opětovná nápodoba 

písma ze screeningového testu.  

4. Úroveň řeči 

K orientačnímu zjištění úrovně řeči postačí rozhovor s dítětem. Pokud by tento rozhovor 

diagnostikoval nějaké poruchy v této oblasti, je na místě podrobit ho podrobnějšímu 

vyšetření, které nabízejí například slovníkové subtesty S-B test a WISH-III. 

K posouzení artikulační obratnosti lze využít opět úkoly z Testu rizika a poruchy čtení.  

5. Úroveň rozumových schopností 

S-B test nabízí testování čtyř komplexních schopností (verbální, abstraktně vizuální, 

kvantitativní myšlení, krátkodobá paměť (pozornost)). 

Důkladnější vyšetření samozřejmě zahrnují i oblasti, ve kterých se dítě jeví jako nezralé, 

jako například hodnocení úrovně sociálně adaptivního chování či jeho úkolové chování. 

(Vágnerová, Klégrová, 2008, s. 307-315) 
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4.1.1 Kresba dítěte připraveného na školu 

 

K významným znakům a ukazatelům psychického vývoje dítěte patří také kresba. 

Kresba odhaluje osobnost dítěte a také jeho mentální úroveň, můžeme podle ní hodnotit 

inteligenci jedince. Tudíž úroveň kreslířských dovedností vypovídá také o připravenosti 

dítěte na školu. Kreslení je pro dítě zábavou, protože je to spontánní činnost, která mu 

většinou způsobuje radost. Je to pro něj jednoduše hra a to přirozeně znamená, že 

nemusí být k tomuto výtvarnému projevu nijak nuceno. Z toho důvodu je taková 

metoda zkoumání osobnosti dítěte a jeho složek pro dítě prakticky nenáročná (Davido, 

2008, s. 15). 

Každému věku dítěte odpovídá specifický typ kresby. Nutno dodat, že se kresba vyvíjí 

v závislosti na vývoji dítěte, a umělecké schopnosti nejsou v tomto ohledu podstatné. 

Zmíněná kresba se přirozeně vyvíjí od nejranějšího stádia, tzv. období skvrn, které je 

specifické pro děti do jednoho roku života. Dalším obdobím je okolo prvního roku 

života stádium tzv. čmáranic, kdy je tužka jakousi prodlouženou rukou dítěte, a podle 

M. Prudhommeau má dokonce přímou spojitost s jeho prvním krokem. Následuje pak 

období tzv. čárání, které představuje první pokus o individuální záměr, o projev 

intelektu, i když zatím nestálý. Kolem třetího roku věku nastává ve výtvarném projevu 

období tzv. hlavonožců. Toto stádium je už pro můj výzkumný záměr bezprostředně 

důležité, neboť se s touto výtvarnou „výbavou“ lze často setkat při přijímání žáků 

do první třídy. V tomto období je postava stvárněna kolečkem, které znázorňuje hlavu i 

trup zepředu. K tomuto kolečku přiléhají dvě čárky – nohy a někdy též další dvě čárky – 

ruce. Většinou tak děti kreslí až do pěti let života. Nicméně v běhu času dítě přidává 

detaily, například oči, ústa či pupík. (Davido, 2008, s.21-24)  

Mezi pátým a šestým rokem se objevuje trup. Je zatím znázorněn dalším kolečkem a 

tělo je stále zobrazováno zepředu. Způsob zobrazování pak představuje důležitý 

indikátor inteligence dítěte a především informaci o tom, jak dítě vnímá samo sebe. 

Do kresby totiž jedinec projektuje sám sebe. (Davido, 2008, s. 24) 
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Charakteristika kresby dítěte připraveného na školu 

Tato oblast připravenosti dítěte na školu je úzce spjata s grafomotorikou, 

vizuomotorikou a jemnou motorikou. Kresba je účinný diagnostický prostředek 

k poznání dítěte a pro dítě je nenáročná, poněvadž je pro něj hrou, zábavou a spontánní 

činností. Nutno dodat, že kresba odhalí nejen úroveň grafomotoriky, vizuomotoriky a 

jemné motoriky, ale také zjišťuje například úroveň vizuálního a prostorového vnímaní, 

emocionalitu dítěte a další. Zkoumání kresby odkrývá celkově osobnost dítěte a také 

jeho mentální úroveň.  

Grafomotorické schopnosti dítěte se výrazně podílí na psaní. Jestliže by dítě v této 

oblasti zaostávalo, tak by mohlo mít problémy právě s psaním. Díky neobratnosti 

v grafomotorice by prvňáček těžko zvládal psát jednotlivé tvary písmen a písmo by 

působilo neúhledným dojmem.  

Pakliže by dítě nebylo v oblasti grafomotoriky dostatečně připraveno do první třídy, tak 

by například linie kresby byla kostrbatá, čára kresby by byla vedená přerušovaně, 

samotný obsah kresby by byl chudší a jednoduší, než by měli vrstevníci.  

Pokud je kresba použita jako diagnostický prostředek poznání dítěte, tak se její 

provedení hodnotí jak po formální, tak po obsahové stránce.  

U obsahového provedení kresby se klasifikuje, jaký je obsah kresby, její pročleněnost, 

různorodost, zda si dítě na kresbu vybírá i rozličné náměty. V průběhu života se mění 

rovněž úroveň kresby dítěte a každému věku dítěte odpovídá specifický typ kresby 

s typickými prvky. Kresba však není vždy v úplné integraci s rozumovými schopnostmi 

dítěte. Vyšší úroveň kresby automaticky neznamená, že dítě má i vyšší inteligenci či 

naopak. Vše se vždy musí hodnotit v kontextu s jinými znaky školní zralosti žáka.  

Od pátého roku věku dítě ve své kresbě lidské postavy znázorňuje hlavu, trup, 

končetiny. Postava je celkově detailnější a může být i obohacená o prsty u končetin, 

pupík, vlasy. Okolo šestého roku věku dítěte se stává kresba končetin 

dvoudimenzionální a proporce postavy jsou více odpovídající. Zřetelně je také 

vyznačena hlava, trup, obličej obsahuje detaily. Kresba postavy se také postupně začíná 

i pohlavně diferenciovat.  
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Od sedmého roku věku dochází ještě ke zpřesnění proporcí celého těla a bývá 

znázorněn i krk. Zatímco v předškolním věku a na začátku školní docházky převládal 

ve vyobrazení postavy ánfas, mezi sedmým až devátým rokem se začíná objevovat 

kresba z profilu.  

Ve spontánní kresbě se již od prvních kresebných pokusů dítěte objevují určité 

opakované tvary či grafomotorické prvky, které se postupně s věkem stávají složitější a 

rozmanitější. K posouzení formální stránky kresby slouží též již zmíněné 

grafomotorické prvky Za povšimnutí stojí především kreslení zubů a řad horních 

smyček, jejichž provedení pomáhá při posuzování školsky zralého dítěte. Například 

pokud by zuby či jiné ostré obraty postrádaly svoji špičatost, ale byly zakulacené, je 

zřejmé, že dítě ještě není schopno v průběhu kresby měnit směr čáry. Zároveň i při 

zobrazovaní horních smyček si dítě musí v průběhu kreslení uvědomovat nutnost 

křížení čar a směřovat svou pozornost na kresbu. 

Formální provedení kresby při posuzování školní zralosti také stojí za pozornost. 

Dítě by mělo správně, špetkovým úchopem, držet tužku. Uvolněnost ruky hraje velkou 

úlohu, jelikož přílišný tlak na psaní potřebu znemožňuje plynulost vedení čáry. Děti 

předškolního věku na svou kreslící (psací) potřebu většinou tlačí příliš, nicméně tento 

jev by před nástupem do první třídy měl postupně vymizet. S uvolněním ruky souvisí 

též plynulost psaní, která závisí rovněž na úrovni dětské jemné motoriky. Zda je kresba 

plynulá, odhalí především jistota vedení čar, dodržení směru, vázanost jednotlivých 

prvků a jiné. K důležitému prvku posouzení formální stránky kresby patří postavení 

ruky při držení psací potřeby. Konec tužky by měl s ramenem svírat přibližně úhel 

45 stupňů. (Bednářová, Šmardová, 2010, Davido, 2008) 
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Praktická část 
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5 Výzkum přijímacího řízení do prvních tříd 

 

5.1 Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek zahrnoval základní školy dle mnou stanovených kritérií, které 

popisuji níže.  

Kritéria pro výběr výzkumného vzorku 

 

 

Podle lokality 

Vesnice  Město  

Základní škola a mateřská škola Tatce Mateřská škola a základní škola sv. 

Augustina 

Základní škola Šimanovská 

Podle zřizovatele 

Obec Církev 

Základní škola a mateřská škola Tatce 

Základní škola Šimanovská  

Mateřská škola a základní škola sv. 

Augustina 

 

Podle propojenosti institucí ZŠ a MŠ 

ZŠ a MŠ  ZŠ 

Základní škola a mateřská škola Tatce 
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5.1.1 Základní škola a mateřská škola Tatce 

 

Základní škola a mateřská škola se nachází mimo Prahu, ve vesnici. Vesnice má  520 

obyvatel a je cca 40 km od Prahy. Jako výzkumný vzorek jsem si ji vybrala, protože je 

to mimopražská, malotřídní škola a mimo jiné zde dochází k větší propojenosti 

preprimárního a primárního vzdělávání, jelikož se obě vzdělávací instituce nacházejí ve 

stejné budově. 

Motto: „Vést a vychovávat děti ke zdraví, zdravému životnímu stylu a zdravým 

mezilidským vztahům.“ 

Identifikační údaje 

● Základní škola 

● Zřizovatel školy: Obec, příspěvková organizace 

● Typ ZŠ: vesnická malotřídní škola rodinného typu 

● Kapacita ZŠ: 40 dětí, ve třídě 20 dětí 

● Typ tříd ZŠ: věkově smíšené dvě třídy (1.-2. třída, 3.-5. třída) 

● Pedagogický sbor 

v ZŠ: 
ředitelka školy, 1 učitelka, 1 učitelka anglického jazyka 

Charakteristika školy 

V 70. letech 20. století byla postavena v obci Tatce dvoutřídní mateřská škola. V roce 

1991 bylo zastupitelstvem rozhodnuto, že z části této budovy bude vytvořena 

jednotřídní základní škola. K nynějšímu zřízení dvoutřídní základní školy došlo v roce 

1994-1995, kdy došlo ke stavebním úpravám. Ve škole je však stále málo místa, chybí 

zde tělocvična a kabinety pro vyučující. Základní škola se nachází v druhém patře 

budovy, v prvním patře je škola mateřská. Celá budova se nachází v již zmíněné 

vesnici, takže je ve velmi klidném, rodinném, přírodním a pro děti známém prostředí. 

V loňském roce byla také budově udělaná nová fasáda. Okolo školy se nachází 

prostorná zahrada, která byla přetvořena v loňském roce do přírodního stylu. 

Ve třídě ZŠ se nachází interaktivní tabule, v jedné ze tříd jsou PC. 
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Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Název: „Tvořivá škola pro život“ 

Z programu se dá vyčíst, že škola, že škola chce být otevřená pro děti, spolupráci rodiny 

a veřejnosti, dbá na individuální přístup k dětem. 

V rámci vzdělávání jsou v dětech rozvíjeny mimo jiné kompetence k učení, objevování, 

myšlení a uvažování, komunikaci, práci, kooperaci a adaptaci.  

V programu jsou vytyčeny cíle a také strategie, jak být moderní školou venkovského 

typu. Též jsou v programu rozpracovány jednotlivé klíčové kompetence a začlenění 

průřezových témat. Program se mimo jiné věnuje zabezpečení žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaným žákům, pravidlům začlenění jednotlivým 

žákům do skupin a tříd a začlenění hodně diskutované finanční gramotnosti do procesu 

vzdělávání. 

(www. zstatce.cz, 22. 2. 2015) 
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5.1.2 Mateřská škola a základní škola sv. Augustina 

 

Mateřská a základní škola sv. Augustina se nachází v Praze. Pro výzkum jsem si ji 

vybrala, protože jejím zřizovatelem není obec, ale církev. Zajímalo mě, zda se kritéria 

přijetí žáků do prvních tříd školy církevní budou výrazně lišit od kritérií pro přijetí žáků 

do školy státní. Kromě jiného mě také zajímalo, zda při zápisu bude brána v potaz i 

duchovní stránka věci, tedy záležitost kterou v ostatních školách očekávat nelze. 

K výše uvedenému je třeba dodat, že stejně jako ve vesnické škole, tak i zde se nachází 

instituce primárního a preprimárního vzdělávání ve stejné budově. 

Motto: “Povinnost učit je důsledek lásky k lidem, povinnost učit se je důsledkem lásky 

k pravdě.“ 

Základní informace o škole 

● Základní škola 

● Zřizovatel školy: církev - Česká provincie řádu sv. Augustina 

● Typ ZŠ: městská církevní škola rodinného typu 

● Kapacita ZŠ: až 125 žáků 

● Třídy ZŠ:  5 tříd základní školy prvního stupně, v každém ročníku 

je jedna třída 

● Pedagogický sbor 

v ZŠ: 
10 kvalifikovaných pedagogů, všichni odborně a 

pedagogicky způsobilí 

Charakteristika školy 

Základní škola sv. Augustina je součástí Školy sv. Augustina, která zahrnuje mateřskou 

školu, 1. až 5. ročník základní školy a osmileté gymnázium. 

V roce 2010 z  iniciativy České provincie řádu sv. Augustina vznikla Škola sv. 

Augustina, Praha 1. Je založena na tradici augustiniánského školství. Má ambice se stát 

z jednou ze solidních škol křesťanského typu. Na celém světě je celkem 270 škol 

vycházejícíchz tradice augustiniánského školství. 



 

44 

 

Součástí areálu základní školy je hřiště, tělocvična, školní zahrada, vlastní knihovna, 

školní jídelna. 

Škola si pronajímá své prostory od Školských sester De Notre Dame. Součástí školy je 

též kaple sv. Rity. 

V základní škole se nachází pět kmenových tříd a odborné třídy, samozřejmostí je 

technická vybavenost informačními a komunikačními technologiemi. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Název: „ Všemi smysly, rozumem a srdcem“ 

Na základě analýzy ŠVP jsem došla k názoru, že škola apeluje též na duchovní hodnoty, 

lásku, pravdu a přátelství. 

Škola klade důraz na výuku jazyků. Žáci mají od první třídy povinný jeden jazyk (AJ) a 

od druhé třídy druhý jazyk. 

Cíle školy jsou rozděleny na cíle školy obecně, na cíle křesťanské školy a poté na cíle 

augustiniánské školy. 

Dále se v programu vyskytují rozpracované klíčové kompetence a začlenění 

průřezových témat vycházejících z Rámcového vzdělávacího programu. 

V programu jsou učební plány a osnovy na jednotlivé vzdělávací oblasti (jazyk a 

komunikace a další…). Na rozdíl od klasických státních škol tato škola má v osnovách 

povinných předmětů náboženskou výchovu, která je v programu též rozpracována. 

(www.skolasvatehoaugustina.cz, 22. 2. 2015) 
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5.1.3 Základní škola Šimanovská 

 

Základní škola Šimanovská se nachází na pražském předměstí. Jako výzkumný vzorek 

jsem si ji vybrala, protože je to škola městské typu a její součástí mateřská škola není, 

na rozdíl od předcházejících dvou škol. 

Motto: „ Zjistíte-li dnes, že nejste moudří, jak jste si o sobě mysleli včera, jste dnes 

moudřejší“. 

 

Základní informace o škole 

 Základní škola  

 Zřizovatel školy: Úřad městské části Praha 14 

 Typ ZŠ: městská škola rodinného typu 

 Kapacita ZŠ: 210-230 žáků 

 Třídy ZŠ: 11 kmenových tříd 

 Pedagogický sbor v ZŠ: 17 pedagogických pracovníků 

 

Charakteristika školy 

První informace o škole jsou již z 19 století. V průběhu let docházelo k různým 

rekonstrukcím školy, po určitou dobu byla její součástí i mateřská škola. V polovině 19. 

století navštěvovalo školu mnoho dětí z blízkého okolí. V průběhu 20. stol. prodělala 

škola mnoho změn, a to i po organizačních stránkách. V dnešní době se škola nachází 

v jedné ulici (Šimanovská ulice), a to jak první, tak druhý stupeň. Mateřská škola již 

není její součástí. 

V současné době má škola tři podlaží, multimediální a počítačovou učebnu, učebnu 

pro chemii, fyziku a přírodopis. Součástí ZŠ je také žákovská knihovna. V ZŠ jsou čtyři 

interaktivní tabule. Škola vlastní zahradu a hřiště s umělým povrchem. Jedinou 
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nevýhodou je absence tělocvičny. Naopak velkým pozitivem školy je její prostředí, 

nachází se v přírodním prostředí Kyjského rybníka v zástavbě rodinných domů. 

Školní vzdělávací program (ŠVP) 

Název: „Základy celoživotní vzdělanosti“ 

Program vychází s obecných cílů a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího 

programu. 

Celý program vychází z přesvědčení, že to co škola žákům nabídne, by žáci měli 

uplatnit ve svém praktickém životě pro své potřeby a pro potřeby celé společnosti. Je 

kladen důraz na zdravý životní styl, všestrannost vzdělání, demokratický přístup 

ke vzdělání a na život v souladu s přírodou. 

(www.zssimanovska.cz, 22. 2. 2015) 
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5.2 Metoda zkoumání 

 

Ve své práci používám především tyto metody zkoumání: pozorování a obsahovou 

analýzu. 

 

Pozorování jsem prováděla na typologicky odlišných základních školách v době zápisu 

do prvních tříd. V průběhu zápisu jsem zjišťovala, jakým způsobem škola posoudí, zda 

jsou žáci na vstup do první třídy dostatečně připraveni. Celkově jaká jsou kritéria 

pro přijetí či nepřijetí dětí do prvních tříd. Výsledky zkoumání jsou založeny 

na detailním zápisu průběhu těchto zápisů po celou dobu jejich konání.  

 

Pro doplnění uvádím, že popisované zápisy na těchto školách nebyly jediné, neboť 

v rámci přípravy jsem již v minulosti zápisy na některých z těchto škol již absolvovala. 

Díky tomu mohu relevantněji posoudit podstatu jednotlivých kritérií. 

 

Termíny konání jednotlivých zápisů 

škola datum zápisu 

Mateřská škola a základní škola sv. Augustina 15. 1. 14-18 h. 2015 

Základní škola Šimanovská 20-21.1 14-18 h. 2015 

Základní škola a mateřská škola Tatce 14-17 h. 2015 
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5.3 Výsledky výzkumu 

 

Ve výsledcích výzkumu popisuji vždy úkol, a jakou oblast vývoje daný úkol zjišťuje. 

Úkoly nezjišťují vždy jen jednu oblast vývoje, ale vše je vzájemně provázáno. Je však 

nutno podotknout, že ve své analýze jednotlivých úkolů se věnuji těm nejpodstatnějším 

složkám vývoje, který daný úkol zjišťuje. 

 

5.3.1 Zápis: Mateřská škola a základní škola sv. Augustina 

 

Samotný zápis byl rozdělen podle těchto kritérii: 

1. Samostatnost 

2. Obratnost 

3. Matematika 

4. Broučkova modlitbička 

5. Dovednosti 

6. Rozhovor s rodiči 

Každá z těchto oblastí zkoušení byla v jiné části školy, v jiné místnosti (třídy, družina, 

tělocvična). Situace a podmínky v jednotlivých místnostech byly odlišné. Lišily se 

počtem zkoušejících, druhem zkoušejících a vlastnostmi místností, ve kterých se zápis 

konal. Jednotlivá stanoviště měly také pohádkové postavy. 

Zjišťování školní zralosti u uchazečů probíhalo především formou pozorování dítěte, 

vyplňováním pracovních listů dětmi a vzájemnými rozhovory. Výrazným 

charakteristickým rysem byla proměnlivost prostředí a manipulace s různými 

pomůckami. Výsledky úkolů byly následně zapsány do záznamového archu a bodově 

ohodnoceny. 
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1. SAMOSTATNOST 

Místnost: šatna 

Zkoušející: pedagog ZŠ 

Přivítání se zkoušejícím 

ÚKOLY: 

představení se, samostatné sundání venkovního oděvu, obdržení záznamového archu 

s obrázky, podepsání si svého záznamového archu, zavázání uzle. 

 

2. OBRATNOST 

Místnost: tělocvična 

Zkoušející: dva pedagogové ZŠ (žena, muž) 

 

1. ÚKOL 

Zadání: Přejdi kladinu bez pádu. 

 

2. ÚKOL 

Zadání: Veď florbalový míček hokejkou mezi jednotlivými výstražnými trojúhelníky. 

 

3. ÚKOL 

Zadání: Hoď míčem na cíl (do koše). 
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3. MATEMATIKA  

Místnost: školní třída 

Zkoušející: pedagog ZŠ  

 

1. ÚKOL: ARITMETIKA 

Zadání: Poznej, na kterém listě je více totožných předmětů. 

 

2. ÚKOL: ARITMETIKA 

Zadání: Přiřaď správnou číslici k počtu předmětů. 

 

3. ÚKOL: GEOMETRIE 

Zadání: Pojmenuj jednotlivé geometrické tvary. (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) 

 

4. MOTLITBA S BROUČKEM 

Místo: školní družina 

Zkoušející: jeptiška, která je současně pedagog MŠ 

 

1. ÚKOL 

Zadání: Poznej svaté na obrázcích. 

 

2. ÚKOL 

Zadání: Řekni krátkou modlitbu. 
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5. DOVEDNOSTI 

Místo: ve třídě 

Zkoušející: dva pedagogové, dětská psycholožka 

Úkoly pedagogů 

1. ÚKOL 

Zadání: Kresba lidské postavy 

 

2. ÚKOL 

Zadání: Hoď kostkou a s oporou v obrázcích na kostce vyprávěj příběh. 

 

3. ÚKOL 

Zadání: Urči první a poslední pastelku v řadě. 

 

Úkoly dětského psychologa 

1. ÚKOL: JIRÁSKŮV TEST ŠKOLNÍ ZRALOSTI 

obkreslování bodů 

 

napodobení psacího písma 

 

kresba lidské postavy 

 

2. ÚKOL: 

Zadání: Urči první písmeno ve slově maminka. 
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3. ÚKOL: 

Zadání: Zapamatuj si tuto větu: „Maminka šla koupit máslo, mléko a sůl.“ 

 

4. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Který z opakujících se předmětů v řádku je jiný? (předměty jsou totožné, liší se 

pouze svou polohou) 

 

5. ÚKOL 

Zadání: Urči časovou souslednost obrázků. 

 

6. ROZHOVOR ŘEDITELE ŠKOLY S RODIČI 

Místo: ve třídě 

Ředitel školy vedl cca 15 minutové rozhovory s rodiči dětí, které se účastnily zápisu. 

Hlavním cílem rozhovoru bylo zjištění motivace rodičů pro výběr školy sv. Augustina. 

Dalším předmětem pohovoru byl životní styl rodiny, zázemí dítěte v domácím prostředí, 

otázky víry a další. 
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Souhrnně byly jednotlivé úkoly při zápise zaměřeny na zkoumání následujících 

složek: 

1. Sociální a emoční zralost: samostatnost, vztah k autoritě, emoční stálost 

2. Fyzický vývoj: hrubá motorika - obratnost, koordinace, přesnost pohybu, jemná 

motorika 

3. Matematické dovednosti: porozumění pojmu číslo, porovnávání, řazení, určení 

množství, znalost geometrických základních tvarů z prostředí 2D geometrie 

4. Poznávací procesy 

vizuální percepce: diferenciace horizontální, analýza a syntéza 

sluchová percepce: sluchová analýza a syntéza 

řeč, vnímání času, vnímání prostoru, vizuomotorické schopnosti, pozornost, 

krátkodobá paměť 

5. Vědomosti z duchovní oblasti 

6. Kresba: formální provedení kresby (správný úchop tužky, přiměřený tlak 

na podložku), grafomotorické schopnosti 

7. Myšlení  

Na základě uvedené analýzy lze jednoznačně konstatovat, že zápis na Mateřské škole a 

základní škole sv. Augustina se vyznačuje značnou mírou komplexnosti a vyváženosti 

jednotlivých složek. Zápis v této škole byl odlišný od ostatních zkoumaných škol, což je 

dáno především tím, že tato škola si mohla své studenty/žáky vybírat. Kritéria výběru 

žáků byla též podmíněna nejen znalostmi, schopnostmi, ale také religiózní stránkou 

věci. Specifikem též bylo zařazení složky hrubé motoriky a celkově překvapivě výrazný 

podíl zjišťování i fyzické připravenosti dítěte. Jako jediná ze zmíněných škol měla na 

programu také delší rozhovor s rodiči uchazeče, proč si zrovna tuto školu vybrali, jaká 

je jejich motivace rodiče. Jednotlivé úkoly vedli odborníci na danou problematiku, takže 

dobře poté ohodnotili připravenost dítěte na školu v dané oblasti. V Mateřské škole a 

základní škole sv. Augustina docházelo i u zápisu ke spolupráci pedagogů prvního 

stupně a mateřských škol. Pokud si pedagogové prvního stupně nebyli zcela jisti, zda je 



 

54 

 

dítě na školu zralé, zeptali se na adepta pedagoga mateřské školy. Zápisu se aktivně 

zúčastnili i někteří žáci základní školy, kteří pomáhali s občerstvením nebo na sobě měli 

kostýmy postaviček z Večerníčků. 

Pedagogové a psycholožka udělovali ve svých sekcích dětem bodové ohodnocení. 

Kritéria jednotlivých bodového ohodnocení: 

Kritérium Bodové ohodnocení 

1. Dítě chodí do mateřské školy sv. Augustina 

nebo má sourozence ve škole/školce. 

1 bod 

2. Motivace rodiče 2 body 

3. Motorika všeobecně 1 bod 

4. Sebeobsluha 1 bod 

5. Matematické představy 1 bod 

6. Duchovní oblast 1 bod 

7. Socializace (komunikuje s učiteli, pozdraví, 

poděkuje, poprosí) 

1 bod 

8. Psychologická zralost 2 body 
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5.3.2 Zápis: Základní škola Šimanovská 

 

Zápis probíhal v přízemí budovy základní školy, zápis samotný probíhal ve třídě 1. B., 

ale v jiných místnostech v přízemí školy probíhala evidence žáků, občerstvení a byla 

také vyčleněna místnost pro děti určená k různým hrám. U vstupních dveří se nacházely 

na nástěnce informace pro rodiče k zápisu s vyvěšenými dokumenty. 

Zjišťování školní zralosti u uchazečů probíhalo především formou vyplňování 

pracovních listů a mimo jiné též pozorováním dítěte. Výraznou charakteristikou zápisu 

byly právě pracovní listy. S jinými pomůckami či nějakým doplňujícím materiálem se 

děti při samotném zápisu nesetkaly. 

Místnost určená k zápisu byla rozdělena do pěti sekcí, z nichž každou tvořily dvě 

spojené školní lavice. 

Ve třídě tedy mohlo být najednou pět uchazečů, kteří zde chodili v doprovodu 

zákonných zástupců. 

V každé sekci prověřoval budoucí prvňáčky pedagog této základní školy sadou úkolů 

totožných pro všechna stanoviště. 

Úkoly tvořila sada osmi pracovních listů: 

1. ÚKOL: 

Zadání: Vyber největší a nejmenší ze tří vyobrazených objektů. 

 

2. ÚKOL: 

Zadání: Vybarvi v každém rámečku tolik zvířátek, kolik určuje číslice na konci řádku. 

 

3. ÚKOL: 

Zadání: Poznej geometrické tvary. Kruhy vybarvi zelenou barvou, čtverce vybarvi 

červenou barvou. 
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4. ÚKOL 

Zadání: Spoj dvě dvojice totožných geometrických tvarů (geometrické tvary se liší svou 

texturou: černé, s obrázky zvířátek). 

 

5. ÚKOL 

Zadání: Opiš následující písmena podle vzoru. Na pracovním listě byla malá psací 

písmena e, u, p. 

 

6. ÚKOL 

Zadání: Spočítej, kolik žab se nachází v první, druhé a třetí řadě. Jejich počet 

zaznamenej číslicí nebo odpovídajícím počtem čar. 

 

7. ÚKOL 

Zadání: Vybarvi některá zvířátka podle řečených znaků. 

 

8. ÚKOL 

Zadání: Kresba lidské postavy obyčejnou tužkou. 

 

Souhrnně byly jednotlivé úkoly při zápise zaměřeny na zkoumání následujících 

složek: 

1. Matematické dovednosti: řazení, určení množství, porozumění pojmu číslo, 

znalost základních geometrických tvarů z prostředí 2D geometrie 
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2. Poznávací procesy 

vizuální percepce: analýza a syntéza, rozlišení figury a pozadí, barvy, 

vizuomotorické schopnosti 

3. Myšlení 

4. Kresba: formální provedení kresby (správný úchop tužky, přiměřený tlak 

na podložku), grafomotorické schopnosti 

5. Vědomosti 

Kromě výše zmíněných hlavních oblastí sledování učitelé v průběhu celé interakce 

s dítětem vyplňovali tento záznamový arch s obsáhlým výčtem pozorovaných oblasti 

vývoje: 

Instrukce pro učitele během interakce s dítětem: Z uvedených projevů podtrhněte ty, 

které se u dítěte projevují/neprojevují. 

 

Sledované projevy Oblast zralosti 

1. Orientuje se v základních údajích/jméno, 

věk, bydliště/, neorientuje 

vědomosti 

2. Navazuje kontakt bez problémů, nemluví, 

je bázlivé, nechce odejít od rodičů, pláče 

sociální zralost 

3. Chování je bez zábran, přílišná uvolněnost, 

strach, neklid, odmítá pracovat 

emoční zralost 

4. Pracuje samostatně, bez pomoci není 

schopno plnit příkazy 

sociální zralost 

5. Pracuje soustředěně, dokončí práci, snadno 

se rozptýlí, je nesoustředěné 

poznávací procesy: pozornost 

emoční zralost 

6. Celkově se jeví jako zralé, příliš dětské, emoční zralost, rozumová zralost 
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hravé, rozumově opožděné 

7. Mluví plynule, srozumitelně, má potíže 

s vyjadřováním, má malou slovní zásobu.  

poznávací procesy: řeč 

8. Má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, 

k, b, d, m, n 

poznávací procesy: řeč 

9. Špatný řečový projev, zadrhává, koktá, 

mluví překotně 

poznávací procesy: řeč 

10. Gramatika: správný, nesprávný slovosled, 

časování a skloňování, nemá problém, má 

poznávací procesy: řeč 

11. Určování geometrických tvarů, má 

problémy, nemá 

matematické dovednosti: znalost 

geometrických tvarů z prostředí 

2D geometrie 

12. Určování barev: bez problémů, má 

problémy 

poznávací procesy: vizuální 

percepční zralost 

13. Prostorová orientace: vlevo-vpravo, vzadu 

- vpředu, nahoře - dole 

poznávací procesy: orientace 

v prostoru 

14. Matematické pojmy: méně, více, určení 

počtu, ovládá, má problémy 

matematické dovednosti: 

porovnávání, určení počtu 

15. Při kreslení: kreslí levou rukou, drží tužku 

správně, drží nesprávně, obratné v jemné 

motorice, neobratné 

lateralita, formální provedení 

kresby 

fyzický vývoj: jemná motorika 

16. Tempo práce: adekvátní, pomalé, zbrklé emoční zralost 

poznávací procesy: pozornost 

17. Jiné výraznější projevy  
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Z uvedené analýzy jak jednotlivých úkolů, tak záznamového archu vyplývá, že i zde byl 

zápis dosti komplexní, ale nezahrnoval složku hrubé motoriky, sluchovou analýzu a 

orientaci v čase. Při zápise probíhal krátký rozhovor vedení školy s rodiči, ale ten měl 

pouze informační charakter k vyplnění žákovy evidence a přidělení čísla. Při zápise se 

dítě setkalo osobně s jedním pedagogem, který ho diagnostikoval během zápisu ve 

všech oblastech vývoje. Žáci školy se zápisu aktivně nezúčastnili, vše obstarávali 

dospělí.  
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5.3.3 Zápis: Základní škola a mateřská škola Tatce 

 

Zápis se uskutečnil v druhém patře budovy Základní školy a mateřské školy Tatce. 

Zápis byl rozdělen do dvou tříd se třemi sekcemi. Sekce tvořily spojené školní lavice. 

Zkoušející tvořili pedagogové základní i mateřské školy Tatce. Dokumentace byla 

s rodiči vyplněna během zápisu, když bylo dítě podrobeno zkoušení. 

Zjišťování školní zralosti u uchazečů probíhalo především formou pozorování dítěte, 

vyplňováním pracovních listů dětmi a krátkými rozhovory. 

Sada úkolů pro 1. sekci: 

1. ÚKOL 

Zadání: Jak se jmenuješ celým jménem? A kde bydlíš? 

 

2. ÚKOL 

Zadání: Najdeš obrázek krtečka ve sněhu? Co je to za roční období? 

 

3. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Dokresli obrázek, tak aby byl úplný. Na pracovním listě je jen část domu.  

 

4. ÚKOL 

Zadání: Vezmi si zelenou pastelku a nakresli k domečku kytičku, strom. 

 

5. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Spoj zvířátka se svým stínem. 
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6. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Nakresli do políček předměty tak, aby jich vždy bylo o něco méně. 

 

7. ÚKOL 

Zadání: Poznáš geometrické tvary. Dítě má poznat trojúhelník, čtverec a kruh. 

 

8. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Roztřiď geometrické tvary do správných košíků. 

 

9. ÚKOL 

Zadání: Poznej zvířátka na obrázku. Urči, které zvíře je první, poslední, vedle, před a 

po. 

 

Sada úkolů pro 2. sekci: 

1. ÚKOL 

Zadání: Jak se jmenuješ celým jménem? A kde bydlíš? 

 

2. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Dokresli obrázek, tak aby byl úplný. Na pracovním listě je jen část domu.  

 

3. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Jaký předmět se nachází vpravo nahoře, jaký předmět se nachází vlevo dole. 
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4. ÚKOL 

Zadání: Poznej, zda je na kostce číslo či písmeno. Před dítětem jsou dvě kostky s čísly a 

písmeny. 

 

5. ÚKOL 

Zadání: Poznáš tyto geometrické tvary a víš, jakou barvu mají? 

 

Sada úkolů pro 3. sekci: 

1. ÚKOL 

Zadání: Jak se jmenuješ celým jménem? A kde bydlíš? 

 

2. ÚKOL: PRACOVNÍ LIST 

Zadání: Dokresli obrázek, tak aby byl úplný. Na pracovním listě je jen část domu.  

 

3. ÚKOL 

Zadání: Urči roční období podle stromu. Dítě má před sebou kartu se čtyřmi stromy. 

 

4. ÚKOL 

Zadání: Který strom je vpravo nahoře, který je vlevo dole, vpravo dole, vlevo nahoře? 

 

5. ÚKOL 

Zadání: Poznáš barvy pastelek? 
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6. ÚKOL 

Zadání: Poznáš tyto geometrické tvary a víš, jakou barvu mají? Urči počet čtverců, 

trojúhelníků a kruhů.  

 

7. ÚKOL 

Zadání: Poznej, zda je na kostce číslo či písmeno. Před dítětem jsou dvě kostky s čísly a 

písmeny. 

 

Souhrnně byly jednotlivé úkoly při zápise zaměřeny na zkoumání následujících 

složek: 

1. Matematické dovednosti: řazení, určení množství, porozumění pojmu číslo, 

znalost základních geometrických tvarů z prostředí 2D geometrie 

2. Poznávací procesy: 

vizuální percepce: analýza a syntéza, rozlišení figury a pozadí, barvy 

prostorová orientace, orientace v čase 

3. Kresba: formální provedení kresby (správný úchop tužky, přiměřený tlak 

na podložku), grafomotorické schopnosti 

4. Úroveň myšlení 

5. Vědomosti 

Mimo vlastní specifika cílů jednotlivých úkolů byly úkoly při zápisu do ZŠ a MŠ 

Tatce zaměřeny na zjištění následujících oblastí vývoje dítěte: 

1. Poznávací procesy: paměť, pozornost, řeč 

2. Emoční a sociální zralost: samostatnost, vztah k autoritě, emoční stálost 

3. Fyzický vývoj: jemná motorika 
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Zápis v Základní škole a mateřské škole Tatce by se dal charakterizovat jako méně 

komplexní, než v druhých dvou sledovaných školách. Tato menší komplexnost se 

neprojevovala menším okruhem sledovaných oblastí vývoje, neboť v ní chyběla 

pouze složka fyzického vývoje a sluchová analýza. Menší míra komplexnosti se ale 

projevila v samotném charakteru zápisu. Pedagogové při zápise neměli k dispozici 

žádné záznamové archy či bodové ohodnocení a během zápisu bylo dítě 

diagnostikováno pouze jedním pedagogem ze ZŠ nebo MŠ ve zmíněných oblastech 

vývoje. Nebyl též kladen takový důraz na provázanost jednotlivých částí procesu 

zápisu. Rozhovor s rodiči měl pak stejně jako v ZŠ Šimanovská pouze informační 

charakter. Tento přístup však byl do jisté míry dán faktem, že k zápisu do ZŠ 

chodily většinou děti z MŠ Tatce, kde pedagogové MŠ posuzovali připravenost 

dítěte na školu v jednotlivých oblastech v průběhu delší doby. Stávající žáci ZŠ 

Tatce se zápisu nezúčastnili.  
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6 Diskuze 

 

Předchozí kapitoly dodaly do sledovaného předmětu výzkumu teoretickou „výbavu“, 

empirická data a jejich kritickou analýzu. Nyní je konfrontuji se základními otázkami 

této práce, zhodnotím je a pokusím je zasadit do širšího kontextu. Úvodní otázky této 

práce byly zaměřeny na posuzování připravenosti dítěte na školu při zápisu, na kritéria 

výběru těchto žáků, odlišnosti těchto kritérií, spojitost výběru úloh při zápise 

s vývojovými fázemi dítěte a mechanismem zjišťování splnění těchto kritérií. 

První otázkou je tedy samotná připravenost dítěte na školu a její posuzování. To jsem 

již analyzovala pro každou školu zvlášť v předchozí kapitole. Celkově se k tomu dá říci, 

že při zápise je posuzována především psychická připravenost dítěte na školu, fyzickou 

oblast vývoje blíže zkoumala jen škola sv. Augustina. Z toho vyvozuji, že fyzická oblast 

zkoumání je veřejnými školami opomíjena a to zejména oblast hrubé motoriky vývoje. 

Domnívám se, že po formální stránce s tím lze souhlasit a k odsunutí sledování 

fyzického vývoje na „druhou kolej“ nemám větších připomínek. Avšak zápis jako 

takový byl díky sledování fyzického vývoje pro děti mnohem atraktivnější. Ať co se 

týče manipulace s pomůckami, nebo v samotném prostředí tělocvičny. Proto bych 

doporučila, aby pohybové prvky byly přítomny v každém zápisu, přestože nemusí mít 

žádný výrazný vliv na konečné hodnocení uchazeče. 

K psychickému vývoji pak dodám, že nejvíce opomíjenou složkou byla sluchová 

analýza. Naopak složka matematických dovedností byla diagnostikována zdaleka 

nejvíce. Osobně jsem přesvědčena, že velkou roli hraje fakt, že pro matematické 

dovednosti existují jasné hmatatelné důkazy. Ty se dají uchovat ve formě pracovních 

listů a zároveň jsou k dispozici vhodné pomůcky (geometrické tvary z prostředí 2D 

geometrie). Pro podchycení budoucího edukačního procesu v procesu jazykových 

dovedností bych rozhodně doporučila nevynechávat sluchovou percepci. Důraz na 

matematiku je pak, s přihlédnutím k charakteristice dnešní doby a problémům 

s matematickými dovednostmi žáků, logický. Vyšší důraz na matematiku než na výuku 

jazykových dovedností je dnes znát již v primárním vzdělávání a proto se domnívám, že 

by měla být nastolena určitá rovnováha mezi oběma těmito složkami. 
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 Co se týče kritérií výběrů žáků, základní rámec všech tří sledovaných zápisů byl 

formován jak vědeckým konsenzem o připravenosti dítěte na vstup do školy, tak i z něj 

vycházejícím Desaterem pro rodiče z dílny MŠMT. V jednotlivostech byl však výrazně 

rozdílný. Nejvyšší rozdíl byl logicky mezi soukromou církevní elitní školou sv. 

Augustina a školou Tatce. Obecně lze konstatovat, že kritéria výběru žáků jsou plně 

v kompetenci jednotlivých škol. Při zachování jednotícího rámce ze strany MŠMT 

považuji tuto praxi za vhodnou a to zejména co se týče soukromého školství. Odlišnosti 

těchto kritérií pak zmiňuji v druhé části Diskuze, kde je hodnotím z hlediska kritérií 

výběru sledovaných škol. 

Co se týče spojitosti vývojových fází dítěte s výběrem úloh při zápise, byla podle mého 

dostatečná. Teoretické poznatky, které zmiňuji v první části této práce, se 

ve sledovaných zápisech vhodně doplňovaly s praktickým využitím. Empiricky se tedy 

prokázalo, že propojenost zápisu a teoretických poznatků je pro školy žádoucí a tedy 

nemají důvod k jejich opomíjení. 

Nakonec je nutné odpovědět na otázku mechanismu zjišťování ze strany školy, jakým 

způsobem jsou zmíněná kritéria naplňována. Podle mého zjištění k tomu bylo použito 

metody pozorování, rozhovoru (v církevní škole též podrobný rozhovor s rodiči) a 

vyplňování pracovních listů. Například v Základní škole Šimanovská se zápis v tomto 

směru odehrával pouze v podobě pracovních listů a velmi krátkého rozhovoru. Opak byl 

zaznamenán u školy sv. Augustina, kde byla jasná snaha o větší vyváženost. 

Na  Základní škole a mateřské škole Tatce, tedy škole vesnické, pak byl celkově 

na formální stránku zápisu kladen mnohem menší důraz. Zásadně rozdílné bylo i to, že 

na škole sv. Augustina bylo dítě diagnostikováno četnými pedagogy a odborným 

psychologem, což na jiných školách nebylo. Výsledkem bylo detailní prošetření 

každého dítěte. Tento přístup se zdá sice mnohem vhodnější a průkaznější, avšak nelze 

ho jednoznačně doporučit. Opačnou stranou mince je totiž absence užšího vztahu 

zkoušeného dítěte a pedagoga. Lze tedy spíše doporučit kombinovaný přístup. Podle 

mého by tak měl být zápisu odborník či odborníci rozhodně přítomni, avšak nemělo by 

to mít negativní vliv na interakci mezi žákem a zkoušejícím. V tomto ohledu tedy 

doporučuji spíše „zlatý střed“. 
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Odpovědi na základní otázky nyní provážu s kritérii výběru sledovaných škol, které 

jsem si předem definovala. Výsledkem bude pochopení těchto výsledků v kontextu. 

Prvním kritériem výběru byla lokalita. Vybrala jsem si za reprezentativní vzorek školu 

na vesnici a dvě školy z městského prostředí. Toto městské prostředí je však specifické 

tím, že jde o Prahu, jediné velkoměsto v České republice. Uvedené výsledky jsou tedy 

pro prostřední středních a malých měst použitelné jen zčásti a zpřesnění mého výzkumu 

by tak mělo být předmětem dalšího výzkumného úsilí. Samotná lokalita předem určuje 

množství žáků a jejich základní charakteristiku. Ve velkém městě je již ze samotné 

podstaty vyšší hustota obyvatelstva a z toho vyplývá též obecně větší počet uchazečů. 

Dále z toho vyplývá intenzivnější konkurenční prostředí, vyšší nároky na společenskou 

interakci a nutnost rychlejší reakce. Vesnice s nižší hustotou obyvatelstva, relativně 

vyšší dopravní a informační izolovaností, menším počtem možností avšak i díky tomu 

silnější pospolitostí a sociální kontrolou pak nemá takové nároky na konkurenční 

chování a rychlost reakce. 

Předpokládala jsem tedy, že zápis ve vesnické malotřídní škole bude výrazně odlišný 

od městských škol. To se potvrdilo, neboť vesnická škola měla kritéria výběru žáků 

do školy podstatně jednodušší. Domnívám se, že důvodem je i malá účast nových žáků 

při zápise a celkově velikost školy. To, jestli přijatí žáci po té zvládnou nároky první 

třídy, by mělo být opět předmětem dalšího zkoumání. Z mého subjektivního pohledu 

někteří žáci na pobyt v první třídě evidentně připraveni nebyli. Zápis jako takový na mě 

ve škole ve vesnickém prostředí působil spíše jako formalita. 

Dalším zkoumaným kritériem je typ zřizovatele. Zřizovatel totiž dle mého názoru hraje 

velkou roli při výběru žáků do školy, neboť nastavuje to nejzákladnější – náročnost 

zápisu. Církevní škola si své žáky mohla vybírat, a tak zápis byl komplexnější a 

zahrnoval všechny oblasti vývoje dítěte, ať už po psychické nebo fyzické stránce. V tom 

byl velký rozdíl od školy z vesnického prostředí, která do první třídy vzala každého 

žáka, který se zápisu zúčastnil. Ti žáci, kteří navštěvovali či navštěvují školu sv. 

Augustina, pak mají samozřejmě jinou startovní pozici po prvním stupni, než žáci 

z vesnické školy. Avšak je otázkou, kterou jsem si během zápisu pokládala, zda žáci 

z vesnických poměrů nejsou i méně ambicióznější. Pokud tomu tak je, nejde jen o vliv 

prostředí, ale též jejich o nasměrování samotnou školou. Někde uprostřed mezi těmito 
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dvěma „extrémy“ je Základní škola Šimanovská. Jakožto škola městská, ale bez vyšších 

ambicí, její zápis se vyznačoval o něco vyšší složitostí samotného zápisu než 

ve vesnické škole. Oproti církevní škole ale nebyl přítomen odborník na psychologii a 

celkově se zápis vyznačoval nižší komplexností a náročností.  

Jak jsem již uvedla, mým očekáváním bylo, že na zřizovateli budou záviset kritéria 

pro výběr žáků. Je to zcela v jeho kompetenci. Fakt, zda je popisovaná škola výběrová 

či nikoliv tedy přirozeně určoval povahu a náročnost zápisu. Ovšem otázkou taktéž 

zůstává, zda veřejné školy mají vůbec zapotřebí dělat až takto komplexní zápis, zda jeho 

současná forma není pro jejich potřeby postačující. To je však otázka širšího významu a 

souvisí s celkovou koncepcí vzdělávání v naší republice. Zásadním problémem je pak i 

skutečný důsledek těchto zápisů a jejich vliv na další rozvoj vzdělávání dítěte. Jde 

především o to, jestli žáci prvních tříd budou úspěšnější v církevní/nestátní škole nebo 

ve škole státní. To však zůstává předmětem hypotéz pro další mou práci a též 

přirozeným směrem mého dalšího badatelského úsilí. 

Poslední ze tří kritérií výběru škol, provázanost mateřské školy a základní školy, se také 

promítla do zápisu dítěte do školy. Přínosem byla v tomto ohledu především kontinuita 

a dlouhodobý koncepční přístup k jednotlivým žákům. I proto jsem přesvědčena, že 

pokud jsou instituce provázány, má to blahodárný vliv na připravenost dítěte do školy. 

To také potvrzují empirická fakta. Mohou totiž lépe spolupracovat a vytýčit si společné 

cíle, kam vzdělání a výchova povede, a propojenost těchto dvou systémů, pak je daleko 

větší. Pokud by šlo o samotné diskutování o jednotlivých dětech a jejich otázce 

připravenosti na školu, tak spolupráce mateřské školy a základní školy má, dle mého 

názoru, nezastupitelnou úlohu. 

Dovolím si tvrdit, že jak z hlediska připravenosti dítěte na školu, tak z hlediska 

sociálních vztahů a dalších aspektů bych byla pro spojení institucí mateřské školy a 

základní školy v jednu. 

Zápis v církevní Mateřské škole a základní škole sv. Augustina měl též rovinu 

duchovní, která se v klasické škole nevyžaduje. Tato rovina zápisu byla přirozenou 

součástí této výběrové školy a celkově ji hodnotím jako pozitivum, protože tato oblast i 

mimo jiné dělá školu školou výjimečnou. Za zmínku stojí také to, že tuto základní školu 

jako jedinou z výzkumného vzorku znám daleko detailněji, protože jsem v ní 
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absolvovala souvislou pedagogickou praxi. A mohu tedy říci, že víra a vzájemná 

pospolitost mezi žáky je ve škole všudypřítomná. Součástí zápisu, jak jsem již zmínila, 

byl i 15 minutový rozhovor s rodiči dětí, který v ostatních výzkumných školách zařazen 

nebyl. Tento aspekt vyplývá ze samotné podstaty školy. Škola celkově intenzivně 

spolupracuje s rodiči a snaží se o rodinnou atmosféru, což hodnotím jako velké 

pozitivum. Není to pouhá snaha, ale škola skutečně působí rodinně, má velmi pozitivní 

atmosféru a tvůrčí klima. V tomto kontextu bylo tedy zcela přirozené, že se stávající 

žáci základní školy zúčastnili zápisu do škol formou dobrovolných pomocí. 

Je však nutno zmínit, že za negativum považuji přílišnou délku zápisu. Díky velkému 

množství uchazečů se před jednotlivými „zkušebnami“ tvořily fronty a děti byly 

ke konci zápisu unavené, což mohlo mít negativní vliv na jejich výkony. Na druhou 

stranu, přílišná délka zápisu byla však v přímé úměře s její náročností a komplexností. 

Celkově za sebe mou říci, že zápis do této školy byl sice náročný, ale obsahoval nejvíce 

složek. 

Zápis v Základní škole Šimanovská se snažil také o zařazení všech složek zkoumání 

připraveného dítěte na školu. K diagnostice dítěte sloužily pracovní listy a též 

pozorování dítěte během interakce. Hodnotím jako velké pozitivum nenáročnost a 

krátkodobost zápisu. Dítě se mohlo více soustředit na probíhající úkol, nebylo 

vyčerpané a jeho aktuální výkon tedy nemohl být ovlivněn přílišnou délkou. Za nutné 

považuji zmínit záznamový arch se 17 body, které odpovídaly oblastem psychického 

vývoje dítěte. Toto shledávám jako jednoznačné pozitivum realizované diagnostiky.  

V Základní škole a mateřské škole Tatce, tedy vesnické škole, byl zápis díky menšímu 

počtu uchazečů vůči předchozím dvěma sledovaným školám celkově kratší. K tomu 

přispěl též fakt, že většina dětí, které šly k zápisu, je učitelům již dostatečně známa. 

Značná část uchazečů totiž přichází z integrované preprimární instituce a tudíž je nebylo 

tolik nutné zevrubně diagnostikovat. Díky těmto faktorům probíhal zápis v poklidném 

duchu, pozitivní bylo i to, že děti nebyly unavené jako v církevní škole. Výkony u dětí, 

které přicházely z místní preprimární instituce, byly nezkreslené, neboť byly hodnoceny 

v kontextu jejich dlouhodobého sledování a samotný proces zápisu probíhal bez většího 

tlaku na uchazeče. To lze však považovat za ambivalentní, neboť nedocházelo 

k pozitivní motivaci budoucího žáka. Stejně ambivalentní je fakt, že děti se nesetkávají 
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s faktorem selektivnosti a tudíž nejsou na takový přístup v budoucnosti dostatečně 

připravovány. To potvrzuje můj počáteční předpoklad o rozdílech mezi městskými a 

vesnickými školami a jasně prokazuje nízkou míru soutěživosti ve vesnickém prostředí. 

Podobně je kladen menší důraz na individualitu. 

Zmíněný fakt může do jisté míry hendikepovat žáky pocházející z venkova v „soutěži“ 

s žáky z větších sídel. Zakonzervování takového životní přístupu ve vesnické škole 

může takový hendikep ještě prohloubit. Nízká míra soutěživosti a individualismu je 

však kompenzována vysokou mírou spolupráce, díky níž je kolektiv schopen dosahovat 

vyšších cílů. Také lze u dětí pozorovat nižší míru patologického chování, neboť 

kolektivnější prostředí působí na jedince jako silná sociální kontrola. 
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7 Závěr 

 

To že vstup dítěte do školy je vývojový mezník v životě dítěte i jeho rodiny je faktem, 

který jsem si ověřila jak v literatuře, tak v praxi při zápise, a svém dlouhodobém pobytu 

v předškolním zařízení. 

K tématu, které jsem pro tuto diplomovou práci zvolila, existuje opravdu velká řada 

literatury, ať už odborné, či určené pro laickou veřejnost. Celkově bych zhodnotila stav 

teoretického zpracování této problematiky v českém prostředí jako vyhovující. Tudíž 

byla teoretická část této práce podmíněna širokým spektrem těchto informačních zdrojů. 

S informačními zdroji, ať už v knižní nebo v on-line podobě, tedy problém nebyl. 

Webové stránky zmíněných škol byly ve většině případů dostačující ke zjištění 

základních informací. Pojetí školní zralosti, připravenosti a její jednotlivé znaky jsou 

v mnou vybrané literatuře popsány tak, že jsem se v tématu, dle mého soudu, 

zorientovala. V práci jsem se nejvíce věnovala psychickému vývoji, především vývoji 

poznávacích procesů. 

Propojení těchto teoretických znalostí s praktickými zkušenostmi u zápisu 

na základních školách bylo též vyhovující. Jednotlivé oblasti testování dětí u zápisu 

odpovídaly jednotlivým složkám vývoje. Z analýzy zápisu však vyplynulo, že ne 

ve všech základních školách probíhala diagnostika opravdu všech složek vývoje. 

Nejméně diagnostikovanou oblastí vývoje byla sluchová percepce. Naopak složka 

matematických dovedností byla diagnostikována nejvíce. Je to, dle mého názoru, dáno 

také tím, že pro matematické dovednosti existují hmatatelnější důkazy formou 

pracovních listů a pomůcek, než pro zjišťování úrovně sluchové percepce. 

Jednotlivá kritéria přijímání žáků do zmíněných škol byla rozdílná, což bylo dáno, jak 

jsem již zmínila v diskusi, zejména lokalitou, propojeností institucí základní školy a 

mateřské školy a typem zřizovatele. V církevní škole sv. Augustina byla kritéria přijetí 

žáků neobtížnější, naopak ve vesnické malotřídní škole měl zápis pouze formální 

charakter. Z mého malého výzkumného vzorku však nelze předčasně generalizovat 

závěry, že všechny vesnické školy mají zápis stejného charakteru, či že soukromé 

školství nahrává více dětem připravenějším. Pro skutečně podrobný výsledek by bylo 
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nutné na můj výzkum navázat plošný kvantitativním výzkumem, který by obsáhl 

všechny základní proměnlivé faktory (školy v malých městech, elitní školy, školy 

ve vyloučených lokalitách, různé druhy soukromých škol aj.). Je nezbytné také uvést, že 

všechny základní školy, které jsem si pro svou empirickou část vybrala, byly školy 

rodinného typu, čili školy menší. Ke zmíněnému doporučení k rozšíření výzkumu bych 

tak ještě uvedla zaměřit se i na školy odlišné velikosti.  

Způsob jakým jednotlivé školy zjišťovaly kritéria přijmutí dětí, byl také rozdílný. 

Systematičnost, materiálová vybavenost a proměnlivost prostředí byla 

charakteristickým rysem církevní školy sv. Augustina. V Základní škole Šimanovská 

diagnostika probíhala vyplňováním pracovních listů a krátkými rozhovory s dětmi. 

Detailní rozhovor s rodičem při zápisu byl také jen ve škole sv. Augustina. 

Ve škole sv. Augustina též probíhala diagnostika několika různými odborníky, kdežto v 

Základní škole Šimanovská a v Základní škole a mateřské škole Tatce byly děti 

prošetřeny vždy pouze jedním pedagogem. Detailní rozhovor s rodičem při zápisu byl 

také jen v církevní škole.  

Také bych chtěla říci, že můj výzkum byl kvalitativní a nemá ambice na dokonalost, 

nicméně jsem přesvědčena, že výsledky, kterých jsem dosáhla, jasně ukazují na soudobé 

trendy a definují základní charakteristiku problematiky. Z výzkumu navíc vyplynulo, že 

kritéria výběru škol jsou v přímě úměře k náročnosti zápisu a, dle mého názoru, 

s velkou pravděpodobností i náročností výuky jako takové. To, jestli žáci z elitní 

církevní školy oproti klasickým školám budou dosahovat lepších výsledků i v průběhu 

studia a ve srovnávacích testech, by mohlo být předmětem mého dalšího výzkumného 

úsilí. 

Na závěr musím konstatovat, že předpoklady, s nimiž jsem vstupovala do empirické 

fáze výzkumu, se ve vysoké míře potvrdily. Proces zápisu do základní školy považuji 

oproti všeobecným domněnkám o úpadu českého školství za adekvátní. Zjištěné 

skutečnosti podle mého názoru prokazují funkčnost současného systému, kdy stát 

dodává pouze základní rámec a hlavní role v realizaci zápisu připadá jednotlivým 

školám. Mohou tak flexibilně reagovat nejen na situaci v dané lokalitě, ale též do zápisu 

promítnout vlastní nároky a cíle.  
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