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Přílohy 

Příloha č. 1 Konkrétní odpovědí ředitelů mateřských škol 

Mateřská škola A 

1. Jakou formou spolupracujete s Vaší spádovou/či jinou základní školou? 

Každý rok do naší mateřské školy dochází učitelé prvních tříd a pořádají zde 

informační schůzky pro rodiče, zde se rodiče dovědí, vše podstatné, co je 

zajímá. Také chodíme s dětmi na "návštěvu" do základní školy, kde navštívíme 

většinou pouze 1. ročníky a s dětmi si prohlédneme celou školu, jako nap. 

tělocvičnu, jídelnu, zahradu.  

2. Nabízí Vaše mateřská škola nějakou formu přípravy na školu? (kroužek, aktivita 

nad rámec činnosti MŠ) 

Jestli máte na mysli kroužek přímo pro přípravu na školu, tak takový naše škola 

nenabízí. Celkově naše mateřská škola kroužky dětem nenabízí. Zájmové 

kroužky si rodiče vybírají v místní základní umělecké škole, či v rámci základní 

školy. Na školu si myslím, že jsou dostatečně připraveného v průběhu celého 

roku v rámci mateřské školy a není potřeba dalších speciálních kroužků. 

3. Mají rodiče o kroužky, s cílenou přípravou na školu zájem? 

Nikdy jsme cíleně nepátrali, zdali rodiče mají zájem o takovéto kroužky. Ale 

nikdy jsem se s takovou žádostí nesetkala. 

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody odkladu školní docházky? 

Důvodu odkladů může být hned několik. Jako hlavní problém vidím v celkové 

nezralosti dítěte 

5. Jaké jsou podle Vás Nejčastější problémy dětí na počátku školní docházky? 

Určitě jako hlavní důvod vidím to, že děti z mateřské školy často odcházejí s 

menšími, ale někdy i s velkými problémy v oblasti řeči. V rámci mateřské školy 

nelze individuálně pracovat s dítětem a věnovat mu dostatek času, zde je 

potřeba, aby aktivitu projevili rodiče a to je často velký problém. 

 

6. Jakou formou realizujete diagnostiku dětí, jak vytváříte individuální vzdělávací 

programy pro děti s odkladem školní docházky. 



Mateřská škola B 

1. Jakou formou spolupracujete s Vaší spádovou/či jinou základní školou? 

Mateřská škola pořádá informační schůzky pro rodiče, základní škola připravuje 

pro děti program na konci školního roku v rámci několika týdnů, kdy děti 

navštěvují školu a "hrají si tam". V některých letech se nám povede dokonce 

vyjet s žáky prvních tříd na školní výlet, toto však není pravidlo. 

2. Nabízí Vaše mateřská škola nějakou formu přípravy na školu? (kroužek, aktivita 

nad rámec činnosti MŠ) 

Určitě nenabízíme a ani neplánujeme. Můj názor je takový, že děti jsou 

dostatečně zatěžovány dalšími kroužky, do kterých často docházejí. V rámci 

programu mateřské školy jsou děti dostatečně připravovány na školy. Mateřská 

škola má dítě připravit na školu i bez kroužků. 

3. Mají rodiče o kroužky, s cílenou přípravou na školu zájem? 

Nemají, tedy alespoň jsem nikdy nebyla s tímto nápadem oslovena. 

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody odkladu školní docházky? 

Lateralita, nesprávný úchop tužky, problémy řečové, poruchy pozornosti, jako 

ADHD, ADD, nesoustředěnost, přání rodičů 

5. Jaké jsou podle Vás Nejčastější problémy dětí na počátku školní docházky? 

Myslím si, že děti, které docházejí do mateřské školy a nemají doporučený 

odklad školní docházky, tak takové děti by neměly mít větší obtíže se 

zvládnutím školní docházky. 

6. Jakou formou realizujete diagnostiku dětí, jak vytváříte individuální vzdělávací 

programy pro děti s odkladem školní docházky. 

Každá učitelka ve své třídě má svůj systém. Bohužel nebyla možnost 

nahlédnout. 

Mateřská škola C 

1. Jakou formou spolupracujete s Vaší spádovou/či jinou základní školou? 

Ano, pravidelně každý rok navštěvujeme společně s dětmi základní školu, kde se 

pohybuje především na 1. stupni. Děti mají možnost navštívit jednotlivé třídy a 

mohou si prohlédnout celou školu. 



2. Nabízí Vaše mateřská škola nějakou formu přípravy na školu? (kroužek, aktivita 

nad rámec činnosti MŠ) 

Ne nenabízí. Naše mateřská škola připravuje děti na školu v průběhu celého 

pobytu v mateřské škole. Není potřeba děti zatěžovat dalšími zájmovými 

kroužky. 

3. Mají rodiče o kroužky, s cílenou přípravou na školu zájem? 

Nevím o to, nesetkala jsem se ještě s tím, že by rodiče žádali takovéto kroužky. 

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody odkladu školní docházky? 

Poruchy pozornost, sociální znevýhodnění dítěte, jazykové znevýhodnění dítě, 

celkový problém je v nedostatečné zralosti dítěte 

5. Jaké jsou podle Vás Nejčastější problémy dětí na počátku školní docházky? 

Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou obeznámeni s tím, co je ve škole 

čeká. Myslím si, že školsky zralé dítě zvládá počátky školní docházky bez obtíží 

a pokud zde jsou nějaké obtíže, tak určitě brzy vymizí. 

6. Jakou formou realizujete diagnostiku dětí, jak vytváříte individuální vzdělávací 

programy pro děti s odkladem školní docházky. 

Vše je v kompetenci učitelek jednotlivých tříd. Nebylo možno nahlédnout. 

Mateřská škola D 

1. Jakou formou spolupracujete s Vaší spádovou/či jinou základní školou? 

V průběhu školního roku docházíme cvičit každý týden s dětmi do základní 

školy, využíváme tak tělocvičnu, někdy i venkovní hříště. V mateřské škole jsou 

pořádány informační schůzky pro rodiče, kam docházejí učitelky 1. tříd z 

jednotlivých škol. Dále s dětmi docházíme do dvou základních škol, kde je pro 

děti připravené vždy celé dopoledne. Děti si mohou vyzkoušet např. počítačovou 

učebnu, prohlédnout si školu, bývají často zapojovány i do samotné výuky. 

2. Nabízí Vaše mateřská škola nějakou formu přípravy na školu? (kroužek, aktivita 

nad rámec činnosti MŠ) 

Ano. Naše mateřská škola nabízí dětem kroužek. Tento kroužek probíhá vždy 

jednou týdně a je určen pouze pro děti, které půjdou do školy. Kroužek je 

bezplatný a probíhá v průběhu odpoledního odpočinku. Zde se učitelka zaměřuje 



přímo na přípravu na školu. Dále je zde kroužek placený, který je dětem 

nabízen. Zde je také pozornost zaměřena pouze na přípravu na školu. 

3. Mají rodiče o kroužky, s cílenou přípravou na školu zájem? 

Ano, rodiče mají velký zájem. Často chtějí, aby do kroužku chodily i mladší 

děti, což ovšem považujeme za zbytečné a kroužky jsou výhradně určeny pro 

děti, před nástupem do základní školy. Už jsem i setkala, že rodiče chtějí 

individuální přípravu na školu a jsou ochotni zato i zaplatit nemalé částky. 

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější důvody odkladu školní docházky? 

Toto je otázky spíše pro učitelku ve třídě, ale myslím si, že problém je nezralost, 

jak biologická, tak psychologická, sociální či pracovní. 

5. Jaké jsou podle Vás Nejčastější problémy dětí na počátku školní docházky? 

Myslím si, že dítě, které projde mateřskou školou, tak nemá obtíže na počátku 

školní docházky. Možná pouze tak v oblasti řečového projevu, či s udržením 

pozornosti. 

6. Jakou formou realizujete diagnostiku dětí, jak vytváříte individuální vzdělávací 

programy pro děti s odkladem školní docházky. 

Školka má jednotný arch na diagnostiku. Viz. příloha. 

Příloha č. 2 Konkrétní odpovědi ředitelů základních škol 

Základní škola A 

1. Jak spolupracujete s mateřskou školou 

Učitelky 1. tříd docházejí do mateřské školy, jedná se o informační schůzku pro 

rodiče, zde se dozvídají rodiče informace o zápisu, odkladech školní docházky a 

další informace, které potřebují vědě. Dále děti mateřských škol hodí do 

základní školy na ukázkovou hodinu. Uvedl bych také pravidelnou konzultaci 

učitelek základních a mateřských škol během školního roku. 

2. Jaká byla úspěšnost/neúspěšnost dětí u zápisu 

Celkem k zápisu přišlo 25 dětí, odkladní školní docházky bych doporučen u 3 

dětí, do 1. tříd tedy nastoupilo 22 žáků 

3. Jaké byly nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Celkově bych zde uvedl nezralost a nepřipravenost dětí  pro zařazení do 

školního prostředí. 



4. Má Vaše škola přípravnou třídu 

Naše škola nemá přípravnou třídu a ani neplánujeme její zřízení, není zde 

dostatek dětí pro její naplnění a ani rodiče neprojevují zájem o tuto službu 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky 

Jako nejčastější obtíže bych uvedl řeč, problémy oblasti grafomotoriky a 

pozornosti. U dětí v prvních třídách jsou častým problémem vady řeči, děti často 

ještě dochází k logopedovi. Jako problém vidím také, že některé děti špatně drží 

tužku, někdy mají problém ještě i s vyhraněním laterality. V první třídě by však 

mělo být tempo pro děti takové, aby došlo k nápravě a vymizení těchto 

problémů. 

Základní škola B 

1. Jak spolupracujete s mateřskou školou 

Ano spolupracujeme. Mateřská škola pořádá informační schůzky pro rodiče, 

kam samozřejmě docházejí učitelky 1. tříd a zodpovídají na dotazy rodičů.  

Základní škola připravuje pro budoucí "prvňáčky" šest přípravných setkání, kde 

si dětí "hrají na školu". Tato setkání jsou velice oblíbená jak u rodičů, tak u dětí. 

Zde si děti zkouší cvičení na pravolevou orientaci, předmatematickou 

gramotnost, poznávání písmen, číslic, barev, takový základ.  

2. Jaká byla úspěšnost/neúspěšnost dětí u zápisu 

Celkem se k zápisu dostavilo 65 dětí. Evidovány byly čtyři odklady školní 

docházky a dvě děti nakonec nastoupily do jiné základní školy. Celkem tedy do 

1. tříd nastoupilo 59 dětí. 

3. Jaké byly nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Odklad školní docházky jsou doporučovány dětem školsky nezralým, dětem se 

sociálním či jazykovým znevýhodněním. Setkáváme se i s odklady, kdy rodiče 

chtějí dětem "prodloužit dětství" 

4. Má Vaše škola přípravnou třídu 

Naše škola nemá přípravnou třídu, je zde však samostatná praktická třída pro 

děti s výukovým problémem, je zde akcent na praktickou stránku  

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky 



Jako největší obtíž na počátku školní docházky vidím nastavení harmonogramu-

jako např. hodina, přestávka. Další problém bych viděla v "hlášení se o slovo", 

což děti často nezvládají respektovat. Také problém je s domácími úkoly, které 

děti musí přinést, je to jejich povinnost.  

Základní škola C 

1. Jak spolupracujete s mateřskou školou 

Dny otevřených dveří pro mateřské školy, kdy učitelky z mateřských škol 

společně s dětmi chodí do 1. ročníků a navštěvují i jiné třídy 1. stupně. 

2. Jaká byla úspěšnost/neúspěšnost dětí u zápisu 

Celkem k zápisu přišlo 62 dětí. Celkem bylo přijato 55 dětí, t tohoto počtu v září 

dvě děti nenastoupil, protože se přestěhovaly, celkem tedy nastoupilo 53 nových 

dětí. Celkem bylo 7 odkladů školní docházky. 

3. Jaké byly nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Jako hlaví důvod odkladu školní docházky bych uvedla celkovou školní 

nezralost, děti nejsou dostatečně zralé na zvládnutí školní zátěže.  

4. Má Vaše škola přípravnou třídu 

Naše škola přípravnou třídu nemá a ani v budoucn neplánujeme její zřízení. 

Upřímně řečeno nás tato myšlenka ani nikdy nenapadla. 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky 

Nemohu uvést konkrétní problémy dětí na počátku školní docházky, neboť 

nejsem učitelem 1. ročníku, ale celkově bych uvedl problém se soustředěností 

dětí a udržení pozornosti. Často se ještě u dětí vyskytují řečové vady. Je zde 

nutná individuální práce učitelky 1. třídy. 

Základní škola D 

1. Jak spolupracujete s mateřskou školou 

Po celý školní rok docházejí, děti z mateřské školy docházejí cvičit do naší 

tělocvičny. Pro rodiče jsou každý rok uspořádány dny otevřených dveří. Pro 

předškoláky pořádáme dopoledne strávené ve škole, kdy se děti učí s prvňáčky, 

mají řízenou pohybovou aktivitu a výuku na PC, vše se odehrává ve skupinách 

cca po 6 žáčcích. 



2. Jaká byla úspěšnost/neúspěšnost dětí u zápisu 

Celkem k zápisu dorazilo 137 dětí, doporučených odkladů školní docházky bylo 

6. Celkem bylo přijato 92 dětí. Odmítnuty musely být nespádové děti. 

3. Jaké byly nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Celková nezralost dítěte-dítě nerozumí mluveným pokynům, neorientuje se v 

číselné řadě, není zralé v grafických projevech. Toto je však velice individuální. 

Vše se posuzuje u konkrétního dítěte. 

4. Má Vaše škola přípravnou třídu 

Naše škola nemá přípravnou třídu a ani v budoucnu neplánujeme. 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky 

Mezi nejčastější obtíže na počátku školní docházky patří špatné držení tužky, 

špatné sezení, nedostatečné návyky vedoucí k udržení pozornosti a správného 

chování. Upozorňuji však, že tyto problémy/obtíže se týkají pouze malého počtu 

dětí a velice brzy se odstraní. 



Příloha č. 3 Konkrétní odpovědí jednotlivých pedagogicko-psychologických 

poraden 

Pedagogicko-psychologická poradna č. 1 

1. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Častým důvodem k doporučení odkladu školní docházky je sociální, 

emocionální nezralost, nedostatky v pracovně volních dovednostech, krátkodobé 

soustředění, nedostatky v dílčích schopnostech, nerozvinuté řečové schopnosti. 

Většinou je to kombinace těchto oblastí. 

2. Kdy je odklad pro dítě prospěšný/setkali jste se ve své praxi s případem, kdy 

dítěte odklad školní docházky spíše uškodil 

 Prospěšný je vždy, když dítě potřebuje dotáhnout některou z oslabených oblastí. 

Naopak uškodit může, jestliže je dítě již motivované a připravené na zvládání 

nových úkolů a tato možnost se mu zamezí. 

3. Pokud doporučíte dítěti odklad, musí rodiče respektovat Vaše doporučení 

Z naší strany se jedná o doporučení, rozhodnutí je na rodiči. Občas se stane, že 

rodiče naše doporučení nerespektují. 

4. Myslíte si, že počty odkladů školní docházky narůstají? 

Neřekla bych, že odkladů přibývá nebo ubývá 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky? 

 Dítě navštěvující MŠ většinou je obeznámeno s tím, co ho asi bude ve škole 

čekat. S pomocí učitele, rodiny je schopno se školními požadavky obvykle 

vyrovnat. Dítě nezralé může reagovat různě, více zlobí, projevují se somatické 

obtíže, je demotivované, odmítá do školy jít... Do budoucna si nemusí vytvořit 

dobrý vztah ke škole nebo ke vzdělávání vůbec. 

Pedagogicko-psychologická poradna č. 2  

1. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Nejčastějšími důvody návrhu na odklad školní docházky je nedokončená 

logopedická náprava, nepřipravenost pro zahájení nácviku psaní-grafomotorika 

a nezformované pracovní návyky 



2. Kdy je odklad pro dítě prospěšný/setkali jste se ve své praxi s případem, kdy 

dítěte odklad školní docházky spíše uškodil 

Odklad je prospěšný vždy, když je dítě nepřipravené pro vstup do systému, 

nemá vyzrálé dílčí schopnosti... Není mi známo, že by bylo nějakým výzkumem 

prokázáno, že odklad školní docházky dítě poškodil. 

3. Pokud doporučíte dítěti odklad, musí rodiče respektovat Vaše doporučení 

Naše doporučení odkladu školní docházky rodiče respektovat nemusí. (viz. 

Školský zákon §36 a §37) 

4. Myslíte si, že počty odkladů školní docházky narůstají? 

V naší lokalitě není nárůst odkladů školní docházky. Počty kolísají v 

jednotlivých letech, ale dlouhodobě není pravda, že by narůstaly, jak je uváděno 

v tisku. 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky? 

Nemáme informace o nejčastějších problémech. Problémy se objevují v případě, 

že doporučíme odklad a rodiče navzdory tomu dítě dají do 1. ročníku. 

Pedagogicko-psychologická poradna č. 3 

1. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu školní docházky 

 Velmi často to bývají obtíže v oblasti grafomotoriky, vady výslovnosti, deficity 

v oblasti pracovních návyků a koncentrace pozornosti, sociální a emoční 

nezralost. 

2. Kdy je odklad pro dítě prospěšný/setkali jste se ve své praxi s případem, kdy 

dítěte odklad školní docházky spíše uškodil 

 V případě, že je rodičům doporučen OŠD pro jejich dítě a oni ho skutečně 

využijí a pracují s dítětem na odstranění a rozvoji námi doporučených oblastí, je 

OŠD prospěšný. V opačném případě není. 

3. Pokud doporučíte dítěti odklad, musí rodiče respektovat Vaše doporučení 

Rozhodnutí, zda dítě, u kterého navrhujeme OŠD, nastoupí do školy, je vždy na 

zákonných zástupcích. Tedy zákonní zástupci nemusí respektovat naše 

doporučení. Pokud se rozhodnou pro OŠD musí řediteli školy, kam dítě 

nastupuje doložit naše doporučení (nebo jiného poradenského zařízení) a 

odborného lékaře (pediatr, klinický psycholog…)  



4. Myslíte si, že počty odkladů školní docházky narůstají? 

Nepozorujeme výraznější nárůst OŠD, počty neustále kolísají 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky? 

Některé děti mívají problémy s adaptací na nové prostředí a děti, kterým byl 

doporučen OŠD, mohou mít potíže, které jsme již uváděli v první otázce. Pokud 

jsou problémy výrazně závažné, je možné zvažovat dodatečný OŠD – 

rozhodnutí je v kompetenci ředitele školy. 

Pedagogicko-psychologická poradna č. 4 

1. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Jako nejčastější důvod je určitě školní nezralost a nepřipravenost, dítě není 

schopno zvládnout školní zátěž 

2. Kdy je odklad pro dítě prospěšný/setkali jste se ve své praxi s případem, kdy 

dítěte odklad školní docházky spíše uškodil 

OŠD je doporučován pouze je-li pro dítě prospěšný z hlediska jeho budoucí 

školní zralosti a připravenost, nemyslím si, že by mohl být OŠD pro dítě 

neprospěšný, či by mu mohl snad uškodit 

3. Pokud doporučíte dítěti odklad, musí rodiče respektovat Vaše doporučení? 

Tuto informaci naleznete v platném znění školské legislativy, rodiče mohou dítě 

poslat do školy i v případě, že by jim byl školským poradenským zařízením 

doporučen OŠD. Toto se týká i opačného případu. Pokud rodiče chtějí pro své 

dítě OŠD a školské poradenské zařízení jim toto nedoporučí, musí dítě zahájit 

povinnou školní docházku. 

4. Myslíte si, že počty odkladů školní docházky narůstají? 

Tuto informaci by Vám nejlépe zodpověděl pracovník MŠMT, který se zabývá 

statistikami a souvislostmi demografických údajů, podle mého názoru se však 

tyto počty výrazně nemění. 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky? 

Podle mého názoru nelze kvalifikovat, které obtíže  děti mohou mít děti na 

počátku školní docházky, je jich určitě celá řada a mají mnoho příčin 

Pedagogicko-psychologická poradna č. 5 



1. Jaké jsou nejčastější důvody odkladu školní docházky 

Nejčastějším důvodem doporučení možnosti odkladu školní docházky je 

nerovnoměrný vývoj dítěte v oblasti psychických funkcí, popř. V oblasti socio-

emoční nezralosti spojené s připraveností adaptace na školu včetně pracovní 

nezralosti. 

2. Kdy je odklad pro dítě prospěšný/setkali jste se ve své praxi s případem, kdy 

dítěte odklad školní docházky spíše uškodil 

Logicky pro dítě, které je školně zralé, doba, kdy má odloženou školní docházku 

je dobou, kdy se mu nedostává potřebných podnětů a to stagnuje, případně 

regreduje. Prospěšnost odkladu školní docházky se projeví tehdy, když se doba 

odkladu využije k vyrovnání nerovnoměrností ve vývoji – k tomu slouží někdy 

přípravná třída, jindy opakováním posledního ročníku MŠ nebo cílené programy 

– jak ve školských zařízeních typu PPP nebo SPC, tak ve zdravotnictví/ 

logopedická náprava/. 

3. Pokud doporučíte dítěti odklad, musí rodiče respektovat Vaše doporučení 

Doporučení poradny nebo SPC je jen doporučením, které dostanou rodiče do 

ruky a je jen na nich, zda o možnost odkladu požádají školu, kam je dítě 

zapsáno. Celý proces podlého správnímu procesu v režii školy a je na řediteli 

školy, zda odklad školní docházky povolí, či nikoliv. Naše zkušenost v tomto 

případě je taková, že většině dětí je OŠD povolen. Pokud rodiče neakceptují 

doporučení, často se k nám vrací děti s problémem nejen  při samotném 

zaškolení v první třídě, ale i s opožděním ve výuce, pseudovývojovou poruchou 

a občas také i psychickými problémy v adaptaci na školu, problémy vztahu se 

spolužáky. 

4. Myslíte si, že počty odkladů školní docházky narůstají? 

Nedomnívám se., že by procento odkladů školní docházky narůstalo, popř. se 

snižovalo.jen v posledních letech narůstá absolutní počet vzhledem, k tomu, že i 

počet dětí předškolního věku je vyšší spolu s narůstající demografickou křivkou. 

5. Jaké jsou nejčastější obtíže dětí na počátku školní docházky? 

Obtížné zapojení do školního režimu, potřeba individuálního přístupu, 

nezvládání role školáka, vývoj pseudoporuch ve smyslu vývojových poruch 

učení, kdy dítě není z hlediska funkcí  schopno „ naskočit“ do procesu výuky 



čtení a psaní, není schopno se soustředit na potřebnou dobu apod. Není to 

jednoduché jednoznačně soudit – řada faktorů pramení i z přístupu rodičů – ať 

už jejich ambicí, či ponechání  celé zodpovědnosti za školní vývoj dítěte na 

škole. Někdy ale je třeba reflektovat i to, že rodiče z různých důvodů nemohou 

dítěti poskytovat odpovídající podporu.



Příloha č. 4 Ukázka individuálního vzdělávacího plánu 

 



 



 

 



Příloha č. 5. Ukázka individuálního vzdělávacího plánu 

 

 



 



Příloha č. 6 Ukázka diagnostiky dětí 





 

 

 

 



Příloha č. 7 Ukázka diagnostiky dětí v mateřské škole 

 





 

 

 



Příloha č. 8 Ukázka diagnostického listu 

Věk dítěte: Jméno dítěte: Hodnocení 

Psychomotorické vlastnosti: 

Hrubá 

motorika 

 

Jemná 

motorika 

 

Sebeobsluha  

Kognitivní vývoj 

Paměť  

Soustředěnost  

Komunikace a řeč 

Výslovnost  

Slovní zásoba  

Afektivní vlastnosti 

Citová 

stabilita 

 

Socio-morální vlastnosti 

Chování ve 

skupině 

 

Hra  

 



Příloha č. 9 Pozorovací schéma k posuzování školní způsobilosti - O. Kondáš 

Schéma zachycuje údaje získané pozorováním 5 – 6tiletých dětí. Děti pozorujeme v 

každodenních činnostech, mimoto, požádáme dítě o splnění 3 úkolů. 

Hodnocení provádíme pomocí jednoduchého bodovacího systému (známkujeme od 1 – 

3  v každé ze 16ti oblastí).  Jednotlivé stupně jsou jasně odlišené. Schéma vyplňujeme 

tak, že v každé oblasti zakroužkujeme bod, který nejvýstižněji charakterizuje 

posuzované dítě. 

POZOROVACÍ SCHÉMA K POSUZOVÁNÍ ŠKOLNÍ ZPŮSOBILOSTI 

Pomocný záznamový arch 

Jméno dítěte:…………………………………………..Dat. narození:…………………... 

Adresa MŠ:……………………………………………………………………………….. 

Datum:…………………………………. 

OBLAST                                                                                                         BODY 

___________________________________________________________________ 

I. Řeč – výslovnost                                    …………… …………… …………… 

II. Řeč – komunikace                                 …………… …………… …………… 

III. Řeč – reprodukce obsahu                    …………… …………… …………… 

IV. Řeč – vyjadřovací schopnost               …………… …………… …………… 

V. Činnost a hra – vztah k nim a               …………… …………… …………… 

zájem o ně 

VI. Činnost a hra – osvojování nové        …………… …………… …………… 

činnosti a hry 

VII. Motorika – ovládání pohybové           …………… …………… …………… 

aktivity 

VIII. Motorika – zručnost, obratnost         …………… …………… …………… 

IX. Motorika při grafickém projevu             …………… …………… …………… 



X. Úroveň grafického projevu                    …………… …………… …………… 

XI. Sociabilita – běžné projevy                   …………… …………… …………… 

XII. Sociabilita – vyvolané chování            …………… …………… …………… 

XIII. Základní prvky sebeobsluhy              …………… …………… …………… 

XIV. Celkový dojem o emocionalitě          …………… …………… …………… 

XV. Celkový dojem o chování                   …………… …………… …………… 

XVI. Míra úspěšnosti při plnění vý-          …………… …………… …………… 

chovného programu 

Celkový součet bodů (známka)               …………… …………… …………… 

Řeč (součet bodů I –IV)                               …………… …………… …………… 

Motorika a graf. projev (VII – X)                 …………… …………… …………… 

Míra a sociabilita                                           …………… …………… …………… 

Další charakteristika dítěte (vždy uvést datum): 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat (datum): 

_________________________ 

podpis 

Pozn.: Písmena a obrázek může dítě kreslit na zadní straně tohoto listu (s datem) 

 

OBLAST A JEJÍ HODNOCENÍ BODY 

I. Řeč a její výslovnost: 

1. Porucha výslovnosti – nedokáže vyslovit některé hlásky nebo 

koktá…………..…….…..………1 

2. Občas nezřetelně artikuluje/mumlá nebo zadrhuje v řeči, občas 

zakoktává……………………………………………………………………………………………………………….…….

…..2 



3. Jasně a zřetelně vyslovuje všechny hlásky, mluví 

plynule…………………….……..............……...3 



II. Řeč a její komunikace: 

1. Je málomluvné, odpovídá většinou jednoslovně (ano x ne), nevyhledává 

řečový 

kontak………………………………………………………………………………………….………………....1 

2. Odpovídá po chvíli/případně polohlasně, vyhýbá se rozhovoru 

s dospělými, s dětmi však běžně 

mluví………………………………………………………………….….……….2 

3. Přiměřeně komunikuje s dětmi i 

dospělými………………………………………………………..………...3 

III. Řeč a reprodukce obsahu: 

Zadáme dítěti, aby vyprávělo obsah pohádky: 

1. Nedovede říct, o čem pohádka byla, uvede nanejvýš zcela bezvýznamný 

detail……………………………………………………………………………………………………..………………………

..1 

2. Dokáže uvést námět nebo nějakou část z pohádky/zejména, když mu 

někdo pomůže 

otázkou…………………………………….……………………………………………………….……..2 

3. Dokáže vyprávět podstatné části obsahu 

pohádky…………………………………………….…………3 

IV. Řeč a vyjadřovací schopnosti: 

1. Velmi těžkopádně se vyjadřuje a při mluvení dělá gramatické chyby, 

jeho čeština je 

primitivní…………………………………………………..………………………………..………...1 

2. Vyjadřuje se pomalu, málo pohotově, má poměrně chudý slovník, 

nemluví správně 

česky………………………………………….…………………………………………..…………..2 

3. Vyjadřuje se pohotově a správně, má dobrou slovní zásobu, přiměřeně 



stylizuje 

věty…………………………………………………………………………………………………………………..3 

V. Činnost a hra-vztah k nim a zájem o ně: 

1. O většinu hrových činností neprojevuje spontánní zájem, nesetrvá u nich, 

je třeba ho pro ně 

získávat………………………………………………….……….……………………………….1 

2. Do hry se zapojuje až po vyzvání, pak už v ní setrvá, obtížně přechází 

k jiné 

činnosti…………………………………………………………………………………..………………….…………2 

3. Sám se zapojuje do her a dokáže pro ně získat jiné 

děti……………………..………..…………...3 

VI. Činnost a hra-osvojování nové činnosti a hry: 

1. Dítě je třeba opakovaně seznamovat s pravidly nové 

hry………………………..……….……….1 

2. Novou činnost a pravidla se naučí po několikerém vysvětlení nebo 

ukázce……………………………………………………………………………………………..……………………………

2 

3. Novou činnost a hru si osvojí velmi rychle, brzy pochopí pravidla a 

počíná si bezchybně, případně radí jiným 

dětem…………………………………………………………..3 

VII. Motorika-ovládání pohybové aktivity: 

1. Je neposedný, vrtí se na židli, neustále pohybuje rukama, nohama, stále 

se rozhlíží kolem sebe nebo naopak je výrazně 

pasivní……………………………..…….……………1 

2. Občas vyskočí z místa, upozorňuje na sebe, často střídá pohybové 

činnosti, nedovede se 

zkáznit……………………………………………………..………………………..………2 

3. Jeho pohybová aktivita je přiměřená, má výdrž a ovládá se…………………………..…..…….3 



VIII. Motorika-zručnost, obratnost: 

1. Pohybové aktivity mu trvají nepřiměřeně dlouho, nejsou naučené, je 

neobratný, těžkopádný…………………………………….………………………………………………….……...1 

2. Pohybově je méně zdatný, někdy si počíná neobratně/př. při cvičení………….………....2 

3. Je pohybově obratné………………………………………………………….……………………….…………..3 

IX. Motorika při grafickém zpracování: 

Zadáme úkol, aby dítě obkreslilo: O, m, j, l, potom ať je nakreslí. 

1. Nesprávné držení tužky/v dlani, špatný sklon, přerušované tahy, zcela 

neusměrněný pohyb tužky………………………………………………………………………..………….…….1 

2. Drží tužku v prstech, dost tlačí a nedokonale usměrňuje pohyb tužky…………………....2 

3. Správně drží tužku, zručně a přiměřeně s ní zachází………………………………………….……3 

X. Úroveň grafického projevu podle úkolu IX.: 

1. Nekreslí požadované tvary, čmárá si nebo výrazně deformuje tvar 

písmen…………………………………………………………………………………………………………….………...1 

2. Písmena a obrázek obkreslí poněkud nepřesně………………………………….……….………….2 

3. Reprodukuje správné tvary písmen i obrázků………………………………..…………….………...3 

XI. Sociabilita-běžné projevy: 

1. Je samotář, nezajímá se o druhé děti, nebo je bezdůvodně ruší, kazí jim 

hru………………………………………………………………………………………….………………………..………..1 

2. S ostatními dětmi navazuje kontakt pouze na vyzvání, občas ruší děti při 

činnosti…………………………………………………………………..…………………………………………..……..2 

3. Je sociálně aktivní, navazuje kontakty spontánně, spolupracuje 

s ostatními dětmi, umí se podřídit……………………………………………………………………..……….3 

XII. Sociabilita – vyvolané chování: 

Učitelce něco upadne na zem – tužka, netrefí se do koše… 

1. Dítě nereaguje, nic nezvedne ani na vyzvání…………………………………………………………1 

2. Uposlechne, podá jeden nebo dva předměty……………………………………………….……….2 



3. Zvedne a podá tužku, papír bez vyzvání, nebo jen na naznačovanou 

výzvu (podej mi to prosím)………………………..…………………………………………….……….………3 

XIII. Základní prvky sebeobsluhy: 

1. Neumí se sám obléknout nebo obout, je nutné mu pomáhat, má těžkosti 

při sebeobsluze při jídle (je třeba ho krmit)………………………………………………………….…..1 

2. Umí se sám obléknout, je třeba mu zavázat kličku, zapnout knoflík, jí 

pouze lžící………………………………………………………………………………………………………….……..2 

3. Samostatně se obléká a jí, jí příborem…………………………………….…………………….……...3 

XIV. Celkový dojem o emocionalitě: 

1. Je ustrašené a plačtivé, na odebrání hračky, na odloučení od rodičů 

reaguje pláčem…………………………………………………………………………….…………………….…...1 

2. Je citově labilnější a přecitlivělé (všechno se ho snadno dotkne), 

nesmělé, ostýchavé, ztrémované……………………………………….……………………………….…...2 

3. Chová se spontánně, beze strachu, pláče a nervozity………………………………..….………3 

XV. Celkový dojem chování: 

1. Je závislé, nesamostatné, pasivní, nelze usměrnit, vyvolává konflikty, je 

vzdorovité, hravé………………………………………………………………………….………………………...1 

2. Je hravé, mívá výkyvy v poslušnosti, případně se obtížněji přizpůsobuje 

a občas je vzdorovité………………………………………………………………………………………….…….2 

3. Dobře spolupracuje, je přiměřeně disciplinované, je bez výkyvů 

v chování………………………………………………………………………………………………………….……...3 

XVI. Míra úspěšnosti při plnění výchovného programu: 

Hodnotíme úspěšnost při plnění výchovného programu Mš pomocí 

třístupňové klasifikace v obráceném pořadí než dosud: 

„jedničkář“ – 3 body 

„dvojkař“ – 2 body 

„trojkař“ – 1 bod 



1. Málo úspěšné, vyžaduje značnou individuální péči, docvičování a stejně 

selhává v různých činnostech, př. matematických představách………………………….……1 

2. Program plní přiměřeně, vyskytují se mírné obtíže v některých 

výchovných činnostech, občas hůře chápe……………………………………..……………….………2 

3. Úkoly programu plní velmi dobře, rychle chápe, pohotově si osvojuje………….……..3 

 

Další charakteristiky/celkový dojem o dítěti, jeho nadání, vytrvalosti a zájmech, o tom, 

jak získává vědomosti, v čem vyniká, v čem zaostává…: 

Podrobnější analýza testu-metodický pokyn: 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat: 

Zpracoval: 

 

 

 



Příloha č. 10 Ukázka zápisu o dítěti při zápisu do základní školy 

 



 



 



Příloha č. 11 Ukázka zápisu o dítěti při zápisu do základní školy

 







 

 

 

Příloha č. 12 Ukázka kresby lidské postavy (pozorování leden/pozorování červen) 



 

Příloha č. 13 Ukázka kresby lidské postavy (pozorování leden/pozorování červen) 

 

 

Příloha č. 14 Ukázka kresby lidské postavy (pozorování leden/pozorování červen) 



 

Příloha č. 15 Ukázka kresby lidské postavy (pozorování leden/pozorování červen) 

 

 


