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Cíl diplomové práce: Připravenost dítěte na vstup na ZS 

Často slýcháme či čteme, že předškolní věk je velmi náročné, dokonce nejzávažnější 

období v životě člověka. Čím je toto období v životě člověka tak významné? V tomto období 

se utvářejí základy lidské osobnosti. Je to etapa, kdy člověk projde ve svém vývoji 

nejbouřlivějšími a nejnápadnějšími změnami. 

Pro každé dítě představuje začátek školní docházky důležitý zlom v jeho životě. Dítě 

získává sociální roli, stává se školákem, což se projevuje často i v jeho výrazových projevech. 

Doposud si ještě bezstarostně hrálo, nyní však bude muset ukázněně pracovat. Doposud 

mohlo zanechat hry, když je přestala bavit, a přejít k j iné činnosti. Nyní se však bude muset 

soustředit a soustavně vyvíjet volní úsilí ke splnění pracovních úkolů, a to i těch, které je 

nebudou příliš zajímat. 

Samo dovršení šestého roku věku a posouzení tělesného vývoje dítěte neříká však nic 

významného o tom, jak se dítě ve škole pracovně a sociálně zařadí, jak bude celkově 

prospívat. Vážné obtíže či selhání na samém začátku školní dráhy srážejí dítě v jeho motivaci 

a ohrožují splnění podstatného úkolu školního věku, kterým je osvědčit výkonnost 

v konfrontaci s druhými. 

Proto, podle mého názoru, záleží na tom, aby byl pro děti přestup z mateřské do základní 

školy plynulý a co nejméně stresující. 

Jelikož jsem se během mé osmileté praxe ve školství, přesvědčila o tom, že to co jsem 

výše uvedla, ne zcela v našich školských zařízeních platí, rozhodla jsem se proto, této 

problematice věnovat. I když vím, že jsem v mé diplomové práci neuvedla všechna fakta a 

příklady, neboť by její obsah překračoval obvyklý rozsah diplomové práce, byla pro mě 

obrovským přínosem. 

Cílem mé diplomové práce je vyjasnit si základní pojmy vztahující se k předškolnímu 

věku dítěte a poukázat na důležitost v oblastech školní připravenosti a dalších jevů s ní 

spojených. Zvláště pak zaměřit se na problematiku návaznosti předškolního a základního 

vzdělávání, zamyslet se nad novým přístupem k předškolákům a vytvořit si o této 

problematice závěry a doporučení pro mou další pedagogickou praxi. 
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Úvod 

„Na dobrém počátku všechno záleží." Tato slova Jana Ámose Komenského platí také pro 

vstup a začátek školní docházky. Selhání či vážné obtíže na začátku školní dráhy srážejí dítě v 

jeho motivaci a ohrožují splnění podstatné části úkolu školního věku, kterým je zvládnout 

požadavky stanovené školou a osvědčit svou výkonnost v konfrontaci s druhými. 

„ Prvotní, základní a nejdůležitější je pro dítě jistě rodina, ve které si dítě osvojuje 

základy sociálních norem a hodnot. Jedním ze základních postojů je nápodoba členů rodiny. " 

(Janoušek 1988, str. 94) 

Rodina dítě formuje od nejútlejšího věku. Rodinné prostředí mu poskytuje citové, 

morální a etické prožitky a zážitky. 

Prvním velkým přelomem v životě dítěte je vstup do mateřské školy. Dítě si musí 

zvyknout na okolnost, že s matkou již netráví celý den. Jeho závislost na ní se úměrně 

zmenšuje, což v prvopočátcích může přinášet jisté obtíže. Velkou změnou je také vstup do 

kolektivu dětí, kde si musí vybudovat svou pozici a postavení. Nadále se poměrně velkou 

rychlostí rozvíjí nejen fyzicky, ale také duševně a to v oblasti kognitivní (myšlení a vnímání), 

sociální a emocionální. 

Za další velký životní předěl můžeme označit vstup do základní školy, kde se oproti 

mateřské škole zvyšují nároky na vzdělání a na pracovní výkonnost. Dítě, které vstupuje do 

školy, již musí splňovat určitá kritéria stanovená zápisem, která předpokládají určitou úroveň 

v oblasti mentální, emocionální, sociální a fyzické. 

Přestup z mateřské školy (dále jen MŠ) do základní školy (dále jen ZŠ) není pro dítě 

nijak jednoduchý a musí se s ním vyrovnat. Aby toto období zvládlo dobře a bez větších 

problémů, je potřeba mu pomoci. Rozvoj osobnosti dítěte, vzdělání a výchovu zajišťují 

především rodiče, mateřská škola a základní škola. Tyto tři základní pilíře dávají základ 

celému budoucímu směru vývoje jedince, proto by spolu měly spolupracovat a svou práci 

koordinovat tak, aby byl zaručen zdárný rozvoj celé osobnosti dítěte. 
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Základní škola po dítěti požaduje soustředěnost po delší časový úsek, zvyšují se nároky 

na aktivní pozornost, schopnost ovládat spontánní pohyblivost, se kterou souvisí dodržování 

pravidel školní kázně. 

Domnívám se, že dnešní literatura se dostatečně věnuje, jak dětem předškolním, tak i 

dětem školním. Na trhu se objevuje množství publikací, které popisují a informují, jakým 

způsobem dítě připravit na vstup do školy, vysvětlují pojmy školní způsobilosti a 

připravenosti. 

Některé publikace se orientují na posouzení toho, zda j e dítě zralé či nezralé pro vstup do 

ZŠ, jiné se zase zabývají tím, jak může rodina pomoci dítě připravit na vstup do školy. Další 

se věnují problému odkladu či předčasného nástupu do školního procesu, nebo komplexně 

řeší všechna tato témata. 

Avšak plynulý přechod dítěte z mateřské do základní školy zajišťují především konkrétní 

paní učitelky obou institucí. 

Na základě mé zkušenosti však panuje nejednotnost názorů mezi rodiči, školami i 

učitelkami ZŠ a MŠ, zda dítě cíleně připravovat na vstup do školy, či nikoliv. Jeden extrém 

vychází z představy, že dítě nastupující do školy má již umět číst, psát a počítat, jinak mu 

hrozí, že nebude úspěšné a neobstojí v současné konkurenci. Druhý extrém ponechává věci 

náhodě a volnému plynutí. Vychází z toho, že vše se dítě dozví až ve škole. Nové vědomosti 

jsou spíše na škodu, protože díky nim se dítě bude ve škole nudit a jeho pozornost nebude 

stoprocentní. Mezi těmito dvěma mezními polohami existuje široké spektrum dalších názorů. 

Ve své diplomové práci jsem se snažila proniknout do problematiky zlomového období 

dítěte, které představuje přechod z mateřské do základní školy a stanovit kritéria, do jaké míry 

a jakým způsobem dítě připravovat na vstup do základní školy. 

V teoretické části jsem charakterizovala významné období fyzického a psychického 

rozvoje předcházející - předškolní věk dítěte. Dále jsem nastínila pojem jako je hra, která má 

zásadní vliv na rozvoji řeči, protože nesmíme zapomínat, že jedním z nej kratších, avšak 

možná nej výstižnějších vymezení duševního zdraví, které máme, je stále definice Allportova 

(1961): Zdravý jedinec je ten, kdo dokáže úspěšně pracovat, hrát si a milovat. Abychom se 

lépe orientovali v problematice vstupu do ZŠ, objasnila jsem také některé základní pojmy, 

jako je školní zralost a kritéria školní zralosti, připravenost, způsobilost a s tím související 
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předčasný nástup nebo odklad školní docházky. V závěru teoretické části jsem se pokusila o 

stručné vysvětlení rozdílu mezi běžným a alternativním způsobem zápisu do první třídy. 

V praktické části jsem se zaměřila na spolupráci mezi mateřskými a základními školami. 

Věnuji se zde také rozboru výsledku výzkumu, který jsem prováděla dotazníkovou metodou 

mezi učitelkami vybraných mateřských a základních škol. Dále jsem se seznámila s 

přípravnou třídou, její úlohou a principem fungování. Poslední část práce je věnována 

závěrům a doporučením, k nimž jsem zpracováním této diplomové práce došla. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
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1 Dítě předškolního věku 

Při výchově je třeba respektovat období, která se vyznačují zvláštní citlivostí, vnímavostí 

pro podněty různého charakteru, a využít je při podněcování činnosti dítěte. 

V této kapitole se pokusím charakterizovat významné období fyzického a psychického 

rozvoje předcházející - předškolní věk dítěte. Nastíním pojem jako je hra, která má zásadní 

vliv nejen na rozvoj řeči, ale také lidskému jedinci přináší žádoucí fyziologický i 

psychologický prospěch. 

1.1 Fyzický rozvoj 

„Dítě od tří let je schopno výchovného školení ve skupině jiných dětí. Bývá proto užíváno 

pro děti tříleté až šestileté názvu dítě předškolní. " 

(Příhoda 1963, str. 208) 

V tomto období lidského života (mezi třetím a šestým rokem) probíhá intenzivní zrání 

organismu po stránce fyzické (v šesti letech dosahuje dítě třetiny své konečné váhy v 

dospělosti, více než dvou třetin tělesné výšky a 95% velikosti dospělého mozku). 

Všechny tělesné orgány jsou rozvinuty ve své anatomii i ve funkci, takže dítě je schopno 

konat s dostatečnou přesností všechny základní pohyby, zvláště lokomoční. Po třetím roce 

života jsou u dítěte stále patrnější individuální odlišnosti, které se postupnou diferenciací 

zvětšují. Chůze se jeví jako neohrabaná, dítě ještě plně nenašlapuje na chodidlo, ramena 

nejsou zcela vzpřímena, bříško při chůzi stále ještě vyčnívá. 

O věku tří let V. Příhoda (1963, str. 202) hovoří jako o období, kdy u dítěte končí období 

jeslí. Tato skutečnost v České republice není již zcela pravdivá. V 21. století je spíše trendem, 

že matka zůstává s dítětem doma nejméně do tří let (mateřská dovolená je ženám umožněna 

do čtyř let věku dítěte) a dítě vstupuje až do mateřské školy. 

Okolo čtvrtého roku dochází k větší motorické individualizaci, více se uplatňuje 

drobnější svalstvo, rozvíjí se jemná motorika. Končetiny se osamostatňují od současných 

pohybů celého těla a trupu. Motorika je celkově rytmičtější a souladnější. Chůze je více 

vyspělá, i když dítě ještě nenašlapuje nejdříve patou a poté špičkou (jako dospělý), ale celým 
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chodidlem. Čtyřleté dítě však koná ještě mnoho nadbytečných pohybů, jako např. při 

vystřihování, pohybuje jazykem. Má ještě sklon k vertikálnímu uchopování předmětů (bere 

kostky do ruky shora), což souvisí s rozvojem periferního vidění, které se rozvíjí okolo pátého 

roku života. 

V pátém roce se zlepšuje koordinace celého těla, stále se prohlubuje rozvoj jemné 

motoriky, sílí nervové spoje, upravuje se ovládání rovnováhy. Dítě rádo pracuje s drobnějšími 

nástroji. Svalstvo v tomto období sílí, jeho unavitelnost se zmenšuje. 

Dítě se neustále instinktivně pohybuje, protože tato činnost je funkčním podnětem pro 

vývoj jeho svalstva. 

1.2 Psychický rozvoj 

Po třetím roce je již dítě schopno sledovat delší vypravování, rozumí mu, vžívá se do 

děje a považuje jej za realitu. Dítě vyprávění plně prožívá. Nejen, že si při něm postupně 

rozšiřuje slovní zásobu, ale také se u něj tvoří a prohlubuje smysl pro dobro a zlo, pro jeho 

odlišení. 

Velmi důležitá je také komunikace mezi všemi členy rodiny, dítě je totiž ovlivňováno 

citovou atmosférou. Rodinná komunikace má dvě složky: obsahovou (tj. konkrétní sdělení 

nebo požadavek) a vztahovou (tj. jak je konkrétní sdělení doprovázeno - gesta, hlas). 

„ Velmi záleží na tom, jak rodiče s dítětem hovoří, jak je oslovují, význam zde má tón a 

zbarvení hlasu. Jestliže je rozpor mezi tím, co rodiče požadují a jakým tónem a gestem je 

požadavek doprovázen, nebo vycítí-li dítě lhostejnost, dochází k psychické dezorientaci, neboť 

dítě nemůže takové sdělení správně pochopit. " 

(Třesohlavová, Černá, Kňourková 1990, str. 47, 48) 

Duševní rozvoj dítěte můžeme mimo jiné pozorovat na vývoji kresby lidské postavy. V 

prvopočátcích kolem třetího roku se jedná o nereálné kresby, ve čtyřech letech dítě 

znázorňuje tzv. hlavonožce, v pěti letech přechází k propracovanější dvojdimenzionální 

kresbě. 
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„ Ve čtvrtém roce je pokrok dětské mentality tak značný, že se již dítě velmi blíží typu 

vyspělosti. Zároveň však vyspívá po všech stránkách i tělesně, ale tento rozvoj není pro 

pozorovatele tak překvapující jako rozvoj v intelektuálních schopnostech. " 

(Příhoda 1963, str. 209) 

U předškolního dítěte je vnímání ostré, avšak je zde ještě malá diferenciovanost 

vnímání. Děti zatím odhadují nepřesně čas (včera, předevčírem, zítra), prostor a vzdálenosti. 

Záměrná pozornost je krátkodobá, lépe je vyvinuta pozornost bezděčná. V myšlení se 

projevuje nekritičnost, iracionálnost (mezery si dítě doplňuje vlastní fantazií). Je zatím lépe 

rozvinuta paměť mechanická, než logická. Dítě v předškolním věku může být emočně labilní. 

Jsou u něj obvyklé časté změny nálady. „Předškoláci" bývají zvídaví, přímí i důvěřiví. Je u 

nich obvyklá nápodoba rodičů, jiných dospělých a ostatních dětí. 

V předškolním věku je též obvyklá konfabulace, která je někdy nesprávně označována 

jako dětská lež. Fantazie se uplatňuje nejen v myšlení, ale i v řeči, kdy samotné dítě 

neodlišuje skutečnost od smyšlených událostí. Vzniká dojem, jako by dítě žilo ve dvou 

světech, které se navzájem prolínají. Předměty a děje, se kterými se setkává vnímá velmi 

komplexně, všímá si toho, co je pro ně zajímavé, zachytí jen jednu část celkového dojmu, 

která je mu signálem celého předmětu či děje. 

„ Předškolní věk je obdobím, kdy si dítě na základě vrozených schopností osvojuje ony 

dovednosti a návyky nezbytné pro nástup školní docházky a výchova v rodině zde má své 

nenahraditelné místo. Prožitky tohoto období se promítají v citovém vývoji, formování 

osobnosti ve věku školním až do dospíváni." 

(Třesohlavová, Černá, Kňourková 1990, str.50) 

1.3 Psychické potřeby dítěte 

„Normální vývoj lidského jedince je od nejútlejšího věku spojen se zabezpečením 

základních psychických potřeb: pocitem jistoty, potřebou bezpečí, přiměřenou citovou 

odezvou, touhou volně se rozvíjet a s potřebou aktivní činnosti." 

(Třesohlavová, Černá, Kňourková 1990, str. 47) 
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K těmto citovaným základním psychickým potřebám můžeme také přiřadit další potřeby, 

které jsem čerpala z literatury pro děti se specifickými poruchami chování a pozornosti, 

domnívám se však, že tyto psychické potřeby jsou důležité i pro ostatní děti. 

1. Potřeba jasného obrazu světa 

Dítě potřebuje mít přesně vymezenu svou pozici mezi nejbližšími lidmi, svou rodinou. 

Potřebuje vědět, že se může spolehnout na své nejbližší v každé situaci. Ví, že za určitých 

okolností může očekávat stále stejné reakce. 

2. Potřeba životního cíle 

Dítě potřebuje vědět, že existují pravidla, která vznikla mimo něj a nelze o nich 

diskutovat. Potřebuje pocit, že se od něho něco očekává a toto očekávání je v jeho vlastním 

zájmu a také v zájmu ostatních členů jeho společnosti. 

3. Potřeba cítit se součástí dění 

Dítě potřebuje samo sebe vnímat jako součást celku, potřebuje znát svou pozici v tomto 

celku. Chce instinktivně někam patřit. 

4. Potřeba stimulace 

Dítě potřebuje neustálé podněty. Ty by měly rozvíjet všechny jeho dovednosti a zvyšovat 

schopnost abstraktního myšlení. Nuda může vést k závažným psychickým problémům dítěte. 

5. Potřeba cítit své „kořeny" 

Pro dítě je v nejrannějším věku nejsilnější pouto s matkou. Je základem k pozdějšímu 

vývoji, kdy se dítě stává nezávislou osobností se svobodnou vůlí a schopností sebekontroly. 

Chybí-li tato prvotní vazba, může být pro něj v budoucnu obtížné vytvořit vztah k jiným 

lidem. 

6. Potřeba lásky 

Láska je součástí vazby vytvářející se mezi dítětem a matkou. Takový vztah však může 

dítě navázat i s jinou osobou, která matku nahrazuje. 
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Láskou lze také označit péči a snahu o co nejlepší zajištění psychických a fyzických potřeb. 

(Train 1997, str.65-67) 

1.4 Dítě a hra 

Základním druhem činnosti v předškolním roku je především hra. V.Příhoda dělí dětskou 

hru následujícím způsobem: 

I. Hry nepodmíněné reflexivní (instinktivní) 

1. experimentační (cloumání předmětem, tahání, chňapání) 

2. lokomoční (pobíhání, skákání, plavání) 

3. lovecké (honičky, vyskakování na partnery, pohyby s fiktivní kořistí) 

4. agresivní a obranné (bojové zápasení, škádlení, hra na schovávanou) 

5. sexuální (dvoření, milostné zápasení, upejpání) 

6. sběratelské (sběr známek, předmětů) 

II. Hry senzomotorické 

1. dotykové a haptivní (uchopování a ohmatávání předmětů, trhání, olizování) 

2. motorické 

a) házení a vrhání 

b) neobvyklá lokomoce (lezení po stromech, chození po špičkách, přemety) 

c) manipulace předměty 

d) hry atletické 

e) hry rytmicko-taneční 

sluchové 

a) bubnování, troubení, zvonění 
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b)povykování 

c) výskání, povykování řev 

d) pískání 

e) hry hudebně rytmické 

4. zrakové 

a) dělání ohníčků 

b) zrcadlení a hra s paprskem 

c) hra s krásnohledem 

d) prohlížení obrázků 

III. Hry intelektuální 

1. funkční (houpání na dřevěném koni, hrabání tunelů, přikrývání nádoby pokličkou) 

2. námětové (na listonoše, na lékaře, na psa) 

3. napodobivé (mytí nádobí, utírání prachu, holení, nasazování brýlí) 

4. fantastické (hovor s vymyšlenou osobou, ošetřování loutky) 

5. hlavolomné a skládací (otvírání kouzelných skříněk, vymotávání kroužků z drátěné 

hračky) 

6. konstruktivní (stavění, vystřihování, dělání mýdlových bublin) 

7. kombinační (dáma, rébusy, šarády, křížovky) 

IV. Hry kolektivní 

1. soutěživé 

a) míčové 

b) akrobatické 
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c) lehkoatletické 

d) střílení do terče 

2. pospolité 

a) turnaje a manévry 

b) hry na spolek nebo klub 

c) hry na školu 

d) reje a taneční kola 

e) táboření 

f) hry dramatické 

3. rodinné 

a) hry na tatínka a maminku 

b) hra na domov 

c) mateřské hry s panenkou 

4. stolní 

a) loto, domino a jiné zábavy 

b) karetní a hazardní hry (ruleta, vrchcáby) 

c) ping-pong 

(Příhoda 1963, str. 229,230) 

Toto dělení her lze přijmout i v dnešní době, avšak některé hry děti v současné době již 

neprovozují, což je přirozené, neboť dětská hra je odrazem a nápodobou světa dospělých a 

také podléhá módním vlivům. 

Podle J. Klégrové „se v současnosti rozmáhají počítačové hry a mnozí rodiče nad nimi 

stojí v rozpacích. Děti většinou stráví u počítače více času, než rodiče považují za rozumné. 
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Nicméně i počítačové hry cvičí pozornost, pohotovost a vytrvalost, ale je třeba, aby se nestaly 

jedinou zábavou dítěte, takže čas u nich strávený by měli mít rodiče pod kontrolou. " 

(Klégrová 2003, str.29) 

Děti se ve svých hrách snaží včlenit do světa dospělých, napodobují jej, reprodukují 

pracovní život dospělých, vztahy mezi nimi. V předškolním věku je dětská fantazie veliká, 

což znamená, že se děti ve svých hrách pohybují zároveň např. v pohádkovém i reálném 

světě. 

Podle publikace „Dříve než půjde do školy" (Třesohlavová, Černá, Kňourková 1990) jsou 

charakteristické rysy hry: 

Symboličnost- vzniká nápodobou ve spojení s představami. 

Spontánnost - dítě není ke hře nuceno, vyrůstá z vnitřních potřeb dítěte. 

Citová účast - hraje činitelem prožívání citových stavů druhých lidí (hra na maminku). 

Dále hry dělí na imaginativní (představivé), imitativní (napodobivé), sociální a hudební. 

Hra má také zásadní vliv na rozvoj řeči. Zatímco v batolecím věku si dítě hraje samo, 

tzv. „hra vedle sebe", postupně s duševním rozvojem a rozvojem řeči se dítě zapojuje do hry s 

ostatními. Postupně dítě prochází hrou lokomoční, námětovou, konstruktivní, soutěživou, 

posléze hrou bez pravidel až po nejsložitější hry, hry s pravidly. Hry s pravidly již požadují 

určitou duševní, mentální, citovou a sociální úroveň dítěte, neboť se zde musí podřídit 

systému hry, musí jej přijmout a respektovat. 

Úkolem her je mimo vlastního obsahu, upevňování vztahu mezi rodičem a dítětem, tráví 

společně čas, mají zážitky a prožitky stejných událostí. Hry, které rodiče provozovali jako 

děti, velmi často přenáší na další generaci. 

Dnešní přetechnizovaná doba klade vyšší nároky na rodiče, protože svádí k zapnutí 

televize či počítače a může pak vyvstat mylný dojem, že dítě rozvíjí své schopnosti 

sledováním televize a nezlobí. Pasivní sledování však dítěti nepřináší patřičné podněty a 

nestimuluje jeho duševní rozvoj. Tento problém je pak možno sledovat u některých dětí v 

mateřských školkách a prvních ročnících základních škol, kdy dítě není schopno reprodukovat 

shlédnutou nebo přečtenou pohádku a má málo vyvinutou slovní zásobu. 
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Existuje však celá řada publikací, která je nápomocna rodičům při motivaci dítěte. Výběr 

některých z nich určených pro rodiče uvádím na str. 74 a 75. Například v publikaci „Dobrý 

staří do školy" autorky rozdělily hry do několika skupin podle různých zaměření, např. hry 

motorické, hry zaměřené na řeč a jazyk. Tato publikace je vhodná nejen pro předškolní děti, 

ale i pro děti ještě mladší. Je zde celá řada nápadů a rad, které usnadňují rodičům přístup k 

dětské hře. Tuto knihu jsem si se zájmem přečetla nejen jako podklad své diplomové práce, 

ale i jako učitelka první třídy. 

Rodiče si jsou vědomi významu vzdělání v životě člověka, v jeho profesní uplatnění, 

kulturní a hodnotové orientaci, postojích, v jeho socializaci. Chtějí tak předejít zbytečným 

komplikacím, kterých se na cestě za vzděláním u jejich dítěte vyskytne i tak dost, zvláště 

když sami vidí, že k optimální připravenosti dítěte a také školy ještě něco schází. 

Dítě nechce ráno vstávat, stěžuje si na bolesti břicha, odmítá chodit do školy, je unavené, 

nechce se připravovat na vyučování. Tyto problémy většinou v době prázdnin mizí nebo 

s předcházejícím víkendem. Příčinou však může být nedostatečná školní zralost nebo 

připravenost. Ale spousta rodičů si klade otázku. Co je to školní zralost, připravenost a 

způsobilost? A právě tyto pojmy bych chtěla objasnit v následujících kapitolách. 



2 Dítě způsobilé k zahájení školní docházky 

V této kapitole se pokusím vyjasnit některé pojmy vztahující se k oblasti školní 

připravenosti a dalších jevů s ní spojených. Budu se věnovat vymezení základních pojmů -

školní zralost a školní připravenost, dále charakterizuji dítě vstupující do školy z hlediska 

psychického a tělesného vývoje. 

v 
2.1 Školní zralost, připravenost, způsobilost 

V literatuře, kterou jsem prostudovala jsem se setkala s termíny školní zralost, školní 

připravenost, školní způsobilost, které však ve své podstatě objasňují stejný jev. Nejčastěji 

bývá uváděn termín školní zralost. 

V prvé řadě je třeba tyto termíny objasnit. Jsou totiž velmi frekventované v odborné 

literatuře a článcích, zabývajících se vstupem dítěte do školy. 

Termín školní zralost určitě není nový. Použil jej již J. A. Komenský ve svém díle Velká 

didaktika. Samotný termín „Schulreife" pochází z vídeňské psychologické školy Ch. 

Btihlerové z dvacátých let minulého století. Postupně se vžil i u nás a zhruba od 60. - 70. let 

minulého století je běžně užíván. 

Podstata těchto termínů je vysvětlována takto: 

v 

„Školní zralost je charakterizována jako stav dítěte, který zahrnuje jeho zdravotní, 

psychickou i sociální způsobilost začít školní docházku a zvládnout požadavky školní výuky. 

Jedná se o výsledek biologického zrání nervového systému a celé dosavadní zkušenosti 

dítěte." 

(http://www.obchod.studovna.cz/predskolni/vzdelavani/) 

„Školní zralost je definována jako zralost dítěte tělesná, duševní, emoční a sociální." 

(http://www.rodina.cz/clanek_634.htm/) 

20 

http://www.obchod.studovna.cz/predskolni/vzdelavani/
http://www.rodina.cz/clanek_634.htm/


„Školní připravenost je souborný název pro fyzickou a duševní připravenost dítěte pro 

vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte. Školní zralost umožňuje 

osvojovat si s úspěchem školní dovednosti a znalosti." 

(http://www.zakovska.skolaonline.cz/skolni_zralost_deti/) 

Obecně lze tedy říci, že za školní zralost (lze ji také nazvat školní způsobilostí či 

připraveností) můžeme považovat souhrn psychických a fyzických znaků, které jsou 

stanoveny jako základ pro úspěšný vstup do školy. 

2.2 Znaky školní zralosti 

Jak již bylo konstatováno školní zralost je souhrnný název pro připravenost různých 

duševních funkcí a dovedností ve spojitosti s přiměřeným fyzickým vývojem dítěte, které 

umožňují osvojovat si školní vědomosti a dovednosti. 

Snad žádné dítě nemá všechny dovednosti a znalosti na stejné úrovni a proto je třeba se 

věnovat jednotlivým dílčím částem, které dohromady tvoří školní zralost. 

Školní zralost je třeba zkoumat hned v několika oblastech, které jsou pro školní výuku 

důležité. J. Klégrová uvádí tyto druhy zralostí: 

Pracovní zralost 

Zahrnujeme sem takové předpoklady dítěte, které vytvářejí základní podmínky pro 

zvládnutí pracovních úkolů. Příkladem může být výdrž dítěte u jedné činnosti, jak ji 

vykonává, zda pracuje trpělivě a vytrvale, i když pro něj daná činnost není zábavná. Zda daný 

úkol splní, či zda předčasně neodchází. K posouzení pracovní znalosti zařazujeme i pracovní 

tempo, jak se dítě dokáže soustředit, jestli jej nerozptylují vedlejší podněty. V neposlední řadě 

sledujeme, jakým způsobem přímá autoritu dospělého, zda pochopí zadání úkolu napoprvé, 

neboje třeba několikerého vysvětlení. 
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Sociální zralost 

V tomto směru mají určitou výhodu děti, které navštěvují mateřskou školu. Sledujeme 

zde totiž, jak je dítě samostatné, jestli umí komunikovat se svým okolím, to znamená s 

dospělými a ostatními vrstevníky. Dítě by mělo jasně rozlišovat mezi dospělými a dětmi, 

mělo by vědět, jak se správně chovat (umět pozdravit, představit se, dospělému vykat). 

Řeč 

Škola klade na dítě zvýšené nároky v oblasti komunikace. Dítě musí umět porozumět a 

vyhovět různým pokynům, musí také jasněji a přesněji formulovat své myšlenky. Drobné 

vady řeči by se tedy v tomto věku již neměly vyskytovat. Děti by měly být v logopedické 

péči, či mít svou vadu odstraněnou. Důležitý je rozvoj slovní zásoby a způsob vyjadřování. Je 

třeba dítěti neustále obohacovat kapacitu jeho slovníku různými básničkami, říkadly, 

vyprávěním. Procvičuje se tak nejenom řeč, ale také paměť. 

Grafomotorika 

Základním pilířem školních dovedností je kromě čtení psaní. Pro psaní je důležité, aby 

dítě správně drželo tužku tzv. „špetkovým úchopem", aby byl uvolněn nejen ramenní kloub s 

kloubem zápěstním, ale také prsty. Předškolní děti většinou rády kreslí, proto je potřeba tuto 

činnost podporovat a upevňovat správný úchop. 

Lateralita 

Lateralita úzce souvisí s grafomotorikou. Před nástupem do školy by mělo být jasné, 

která ruka je dominantní, to znamená, kterou ruku bude dítě užívat ve škole při psaní. 

Zrakové vnímání 

Dítě při nástupu školní docházky dovede rozlišovat stále více detailů, dochází k 

rozlišování tvarů osově souměrných (přičemž napřed rozlišuje podle vodorovné osy, poté 

Podle souvislé osy). Toto rozlišení je důležité pro budoucí poznání a odlišování tvarů písmen. 

Sluchové funkce 

Jedná se o sluchové rozlišování, sluchovou analýzu a syntézu. Dítě má být již schopno 

sluchem rozlišovat jednotlivá slova, případně určit, zda se daná hláska ve slově vyskytuje. 
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Před nástupem do školy by mělo dítě umět odlišit počáteční hlásku ve slově, postupně i 

poslední hlásku. Tyto funkce však dozrávají postupně a v delším časovém období, proto se 

může stát, že jejich vývoj není ještě na začátku školní docházky zcela ustálený. 

Předčíselné představy, číselná představa 

Dítě by mělo být schopno určit: co je větší, menší, čeho je více či méně, co je kratší, co je 

delší. Toto rozlišení se týká předčíselné představy. Postupně dítě dozrává a orientuje se v 

číselné řadě, je schopen vyjmenovat čísla, jak jdou za sebou. Začíná se také orientovat v 

prostoru. Odlišuje vpředu, vzadu, nahoře, dole, vpravo, vlevo. 

(Klégrová 2003) 

2.3 Kritéria školní zralosti 

Pro dobrý start v nové životní etapě, kterou je nástup do základní školy, musí dítě 

splňovat jistá stanovená kritéria, při jejichž splnění se zvyšuje jeho celková úspěšnost. Tyto 

kritéria jsou stanovena v oblasti fyzické, percepční a kognitivní, sociální, emocionální a 

pracovní. 

2.3.1 Fyzické požadavky 

Do tohoto termínu můžeme zahrnout věk, výšku a váhu dítěte. 

Věk: 

Dítě musí dosáhnout k 31.8. daného kalendářního roku šestého roku života. (Mimo dětí, u 

kterých rodiče zvolili předčasný nástup do školy.) Dítě průměrně dozrává v šesti a půl letech, 

proto ve většině případů dětí narozených v měsících červenec a srpen je volen odklad školní 

docházky. 

Dle legislativy: 

Termín zápisu je dán vyhláškou MŠMT ČR č. 291/1991 Sb. paragraf 3 jej stanovuje na 

dobu od 15. ledna do 15. února. Přihlásit své dítě, které v daném kalendářním roce k 31.8. 

dovrší šesti let, je povinností rodičů, resp. dalších zákonných zástupců dítěte. Tu jim ukládá § 
3 6 školského zákona č. 29/1984 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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Výška a váha: 

Fyzické proporce šestiletého dítěte se v průměru pohybují u chlapců: výška 110 - 118 cm, 

váha 17 - 22 kg. U dívek: výška 105 - 115 cm, váha 1 9 - 2 3 kg. Nesmíme pak zapomínat na 

odchylky, které mohou být způsobené geneticky, například když jsou rodiče nadprůměrně 

vysocí, či naopak menšího vzrůstu. 

Tyto údaje mají stále stoupající hodnoty. V. Příhoda uvádí průměrnou výšku chlapců ve 

věku šesti let 114 cm a u dívek 113 cm (Příhoda 1963, str. 274), kdy většina dnešních 

prvňáčků dosahuje vyšších parametrů okolo cca 120 cm. 

Dochází k proměně tělesné stavby, proto se k ověření, zda dítě již dospělo do fáze, kdy je 

růstově způsobilé pro školu se používá tzv. „Filipínská míra" - při níž zjišťujeme, jestli si dítě 

dosáhne pravou rukou přes temeno hlavy na levý ušní boltec. Růstový věk zjišťujeme také 

tzv. „Kapalínův index", což je podíl výšky a váhy hmotnosti dítěte. 

V tomto období také začíná probíhat změna chrupu, mléčný chrup je nahrazován stálým, 

což může způsobit přechodné logopedické obtíže. Také se dokončuje osifikace kostry, tedy i 

zápěstních kůstek, což umožňuje vývoj jemné motoriky. Kolem pátého roku vrcholí 

diferenciace vrstev mozkové kůry a teprve po sedmém roce života se upravuje definitivní 

poměr velikostí mozkových laloků. 

V období pěti let také provádí pediatři preventivní prohlídku dítěte, která může ovlivnit 

případný odklad školní docházky z důvodů fyzické nezralosti dítěte. 

2.3.2 Percepční a kognitivní požadavky 

Do percepční oblasti můžeme zahrnout zrakové a sluchové vnímání, do kognitivní 

oblasti rozumové schopnosti, paměť, řeč, grafomotoriku a lateralitu. 

A. Zrakové vnímání 

1- dítě by mělo od sebe odlišovat různé tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník) 

2- mělo by umět odlišit rozdílné věci (najít, co do skupiny nepatří) 

vyhledávat rozdíly na zdánlivě stejných obrázcích 

vyhledat dva zcela stejné obrazce ve skupině podobných 
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5. v oblasti zrakové analýzy a syntézy umět složit a rozložit stavebnici či puzzle 

6. v prostorové orientaci umět procházet obrázkovými bludišti, orientovat se v prostoru 

B. Sluchové vnímání: 

1. dítě by mělo poznat první písmeno ve slově 

2. rozlišovat zvuky (zvuk hudebních nástrojů, přírodní zvuky) 

3. napodobit rytmus vytleskáváním 

C. Rozumové schopnosti: 

1 • orientace v čase (chronologické řazení děje: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer) 

2. třídění věcí podle daného kritéria (druhy, množství, velikost, délka) 

3. pravolevá orientace 

4. základní početní představy (kolik má nohou člověk, židle) 

5. základní početní dovednosti (umět přidat, ubrat daný počet - stačí do čísla 5) 

6. umět na prstech ukázat daný počet 

D. Paměť: 

1 • dítě má být schopno zapamatovat a reprodukovat větu 

2- znát básničku či písničku 

3. zaregistrovat a vykonat více příkazů (běž ke stolu, vezmi zelenou tužku, přines mi ji) 

E. Řeč: 

1 • dítě by mělo umět vyslovit všechny hlásky (při případné vadě již navštěvovat logopeda) 

2- mělo by mít bohatou slovní zásobu, umět používat přídavná jména 

zvládat základní gramatické jevy - správně skloňovat podstatná jména, časovat slovesa, 

umět určit správné pořadí slov ve větě 
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4. umět krátce povykládat prožitou příhodu, popsat určitou věc 

F. Grafomotorika: 

1. pro správné psaní je nutný správný špetkový úchop tužky 

2. dítě musí umět zobrazit figurální kresbu bohatou na detaily a jejich správnost (ruka s pěti 

prsty) 

3. být schopno napodobit základní geometrické tvary 

G. Lateralita: 

1. měla by již být určena dominance jedné ruky 

2. při zkřížené lateralitě (dominantní pravá ruka, levé oko či naopak) nebo nevyhraněné 

dominanci (používá obě ruce stejně) je potřeba psychologického vyšetření 

2.3.3 Sociální, emocionální a pracovní požadavky 

Sociální požadavky 

1 • dítě by mělo umět dospělého pozdravit, vykat mu, poprosit při žádosti 

2. musí se umět podřídit formě práce ve skupině a kooperovat v ní 

3. umí se samo obléci (včetně zavázání tkaniček u bot) 

4. má vštípeny hygienické návyky a je u nich samoobslužné 

5. umí se samo najíst příborem a obsloužit se u oběda 

Emocionální požadavky 

1- je emočně stabilní, je schopno se odloučit na kratší dobu od rodičů 

2- umí potlačit svou efektivitu 

nemá záchvaty vzteku, vztek ventiluje slovními výlevy, ne fyzickým napadáním 
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Pracovní požadavky 

1. dítě je schopno pracovat na méně zajímavém úkolu souvisle, bez odbíhání 

2. mělo by být schopno dokončit zadaný úkol 

3. sedí celou vyučovací hodinu, samovolně nevstává 

Samozřejmě velmi důležitou součástí je motivace dítěte. Ta musí probíhat jak v 

rodinném prostředí, tak v mateřské a později v základní škole. Dítě na vhodnou motivaci 

dobře reaguje.Také odměna a uznání je jedním z nejúčinnějších prostředků, jak motivovat dítě 

k další tvořivé činnosti. 

2.4 Předčasný nástup 

Dle legislativy: 

„Dítě, které dovrší šestý rok věku v době od počátku školního roku do konce 

kalendářního roku, může být přijato do školy, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to jeho zákonný zástupce." 

(§34, odst. 1, Zákon o soustavě základních...škol 29/84, až 258/96 Sb.) 

Od 1.1. 2005 vešel v platnost nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad; dítě, které dosáhne šestého 

roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k 

plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce." 

(§36, odst. 3, Zákon o předškolním, základním... 561/2004 Sb.) 

(http://www.msmt.cz/ramcovy.vzdelavaci.program/) 
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Znamená to tedy, že do školy může být přijato dítě, které dovrší šesti let teprve po 

nástupu do základní školy. 

Při přijetí takového dítě do školy si většinou ředitel vyžádá odborné posouzení v 

pedagogicko-psychologické poradně. Doporučit předčasný nástup není možné, pokud bychom 

nemohli předpokládat, že dítě bude ve škole úspěšné. 

O předčasný nástup většinou žádají rodiče, jejichž dítě je skutečně nadprůměrně 

psychicky vyspělé. Tento nástup je třeba pečlivě zvážit, abychom dítě předčasně nevystavili 

nárokům, na které ještě není připraveno a je třeba přihlédnout k názoru odborníků. 
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3 Dítě nezpůsobilé k zahájení školní docházky 

Kromě odpovědí na otázku, kdy má dítě nastoupit do školy, jaká má splňovat kritéria, se 

v posledních letech upíná pozornost též k vyhledávání dětí, u nichž hrozí riziko selhání, které 

může negativně ovlivnit nejen školní, ale též osobnostní vývoj jedince. Proto se této 

problematice jako je školní nezralost, důvody školní nezralosti, odklad školní docházky a 

rozvoji dítěte s odloženou školní docházkou budu věnovat v následující kapitole. 

3.1 Školní nezralost 

Školní nezralosti označujeme souhrnný název pro skupinu znaků, které mohou 

způsobovat včasné školní selhání dítěte. 

Je třeba stanovit příčinu nezralosti a doporučit rodičům do jaké míry je možné dosáhnout 

vyrovnání nebo alespoň zlepšení daného stavu. 

Příčiny které naznačuji školní nezralost: 

- dítě je neklidné, nebo naopak příliš utlumené 

• je nesoustředěné, odbíhá ke hře, nebo těká mezi jednotlivými činnostmi 

" je bázlivé, zakřiknuté až příliš plačtivé 

' je vzdorovité, neumí se podřídit autoritě, příliš agresivní 

" dítě je stažené, až negativistické, špatně navazuje kontakt 

" je neobratné, nesamostatné 

" je nadmíru impulsivní nebo naopak má příliš zdlouhavé projevy 

má malou slovní zásobu 

celkově se jeví jako příliš dětské a hravé 
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Pokud se u dítěte objeví některá z těchto příčin, či dokonce jejich kombinace, lze téměř s 

jistotou říci, že dítě zatím není pro školu zralé a je rozumnější mu umožnit odklad školní 

docházky. 

3.1.1 Důvody školní nezralosti 

Nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu 

„Dříve se psychomotorická hodnocení prováděla jednotně. Bohužel decentralizační 

opatření ve sféře zdravotnictví vnesla do provádění pediatrického pětiletého hodnocení 

nejednotnost. Jediným kritériem realizace je časový limit, kdy hodnocení musí být provedeno 

v rozmezí tří měsíců před nebo po dosažení 5. roku dítěte... Tyto lékařské zprávy obsahují 

mnoho cenných informací. Avšak objektivnost některých zaznamenaných odpovědí je 

diskutabilní, jelikož například některé dovednosti a návyky nejsou zkoumány prakticky, ale 

jsou založeny pouze na slovní výpovědi rodičů. (Například: „Umí dítě samostatně jíst 

příborem ?") 

(htpp://www.studovna.cz/kdyje dite pripraveno jit do školy/) 

U dítěte, které má celkově nižší odolnost organismu a je často nemocné je lepší realizovat 

odklad školní docházky, neboť při častějším a delším zameškávání výuky musí dítě vyvinout 

při rekonvalescenci zvýšené úsilí, aby dohnalo zameškanou látku, což organismus opět 

nepřiměřeně zatěžuje a vede k dalšímu onemocnění. 

Opožděný mentální vývoj 

U dětí, u kterých byly zjištěny smyslové vady většinou záleží na posouzení odborných 

lékařů, jak dalece bude smyslová vada ovlivňovat školní výuku a jaká opatření je třeba udělat, 

zda stačí jen odklad školní docházky, či zařazení do speciální školy. 

Děti, jejichž celková rozumová úroveň odpovídá širší normě (není nižší než lehký 

Podprůměr), bývají často nezpůsobilé pro školní docházku, avšak při pravidelné péči a po 

realizaci odkladu jsou v dalším školním roce schopny zvládnout vstup do školy. 

Neurotický vývoj 

Dnešní doba klade zvýšené nároky i na děti. Někteří rodiče své potomky ze strachu před 

Případným neúspěchem ve škole přetěžují intenzivním učením, školou je straší. U dítěte pak 
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může vzniknout negativní reakce na školu, jako je strach a úzkost z neznámého. Tyto reakce 

se pak mohou odrazit také v somatické oblasti a projevují se bolestmi břicha, zvracením či 

bolestí hlavy. 

Zanedbanost rodinného prostředí 

Na úspěšném vstupu dítěte do školy se podílí více faktorů. Jedním ze základních je však 

nesporně vliv rodinného prostředí. Pokud rodina dítě nestimuluje, nepodporuje je v poznávání 

nových skutečností a jevů, rodiče s dítětem nehovoří, nejsou mu čteny pohádky, pak jej 

mateřská škola i přes veškerou snahu nemůže kvalitně připravit pro vstup do nového školního 

prostředí. 

Nerovnoměrný vývoj a oslabení dílčích schopností 

V této oblasti se mohou vyskytnout problémy ve zrakovém nebo sluchovém rozlišování, 

které je důležité pro čtení a psaní. Na tento nerovnoměrný vývoj mohou mít vliv mozkové 

dysfunkce. 

3.1.2 Odklad školní docházky 

Dle legislativy: 

„Není-li dítě po dovršení šestého roku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-

li o to jeho zákonný zástupce (rodič, osoba či instituce, které bylo dítě svěřeno do péče), 

odloží mu ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden rok. Ředitel rozhodne na 

základě odborného posouzení lékaře, pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně 

Pedagogického centra." 

(§ 34, odst.2, Zákon o soustavě základních., .škol 29/84, až 258/96 Sb.) 

Od 1.1. 2005 vešel v platnost nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 

„Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

Požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

Příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Začátek povinné školní 

docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku." 
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(§37, odst. 1, Zákon o předškolním, základním... 561/2004 Sb.) 

(http://www.msmt.cz/ramcovy.vzdelavaci.program/) 

„ Postoj k odkladům školní docházky se v průběhu let měnil. V 80. letech jsme rodiče 

spíše přesvědčovali a přemlouvali, aby o odklad školní docházky požádali. Odklad byl chápán 

spíše jako stigma dítěte, které je „tak hloupé, že ani nemůže do školy nastoupit" a následně i 

jako stigma rodiny." 

(Klégrová 2003, str. 33) 

V devadesátých letech situace přešla do druhého extrému. Mnoho rodičů žádalo o odklad 

školní docházky, protože byli přesvědčeni, že dítě lépe zvládne školní povinnosti, bude-li 

starší. 

V současné době se zdá, že se situace začala vyrovnávat, k čemuž přispívá větší 

informovanost rodičů a lepší znalost dané problematiky. Vždy je však nutno respektovat 

individuální zvláštnosti dítěte a sledovat i podnětnost rodinného prostředí (vzdělání rodičů, 

kulturní úroveň rodiny, psychický rozvoj dítěte v rodině, životní styl). 

Dodatečný odklad školní docházky 

Dle legislativy: 

„Pokud se u žáka prvního ročníku základní školy v průběhu prvního pololetí projeví 

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce, může ředitel školy po 

Projednání se zákonnými zástupci dodatečně odložit plnění povinné školní docházky na 

následující školní rok." 

(§ 34, odst.3, Zákon o soustavě základních...škol29/84, až 258/96 Sb.) 

Od 1.1. 2005 vešel v platnost nový Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon): 

»Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

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

souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku, 

odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok." 
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(§37, odst. 3, Zákon o předškolním, základním... 561/2004 Sb.) 

(http://www.msmt.cz/rameovy.vzdelavaci.program/) 

Dodatečný odklad je tedy poslední možností, jak dítěti umožnit „nový" vstup do školy v 

následujícím školním roce. Dítě má možnost v časovém období, které mu bylo poskytnuto 

více vyspět, aby při dalším nástupu bylo úspěšné. 

Dodatečný odklad bývá využíván spíše zřídka a má za úkol chránit ty děti, u kterých se 

nepodařilo z nějakého důvodu dostatečně posoudit školní zralost a nastoupily do školy 

nepřipravené. 

Je lépe realizovat odklad školní docházky než dodatečný odkad, protože u něho hrozí, že 

se dítě bude hůře vyrovnávat s faktem, že bylo „vráceno" do mateřské školy. 

3.2 Rozvoj dítěte s odloženou školní docházkou 

Děti, u kterých byla školní docházka odložena by měly aktivně využít čas, který zbývá k 

nástupu do školy a rozvíjet ty oblasti, ve kterých zaostávají. 

Důležité je dítě nedeprimovat, nepřetěžovat jej, nežádat nápravu během krátké doby. 

Musíme si uvědomit, že v tomto období se dítěti tvoří budoucí vztah ke škole. Je tedy potřeba 

dítě stimulovat hravým způsobem. 

Je nutno s dítětem často hovořit, číst mu pohádky, čímž procvičujeme nejen jeho paměť, 

ale také obohacujeme slovní zásobu a podporujeme představivost. Zvláště v posledních 

několika letech se u dětí vyskytuje menší slovní zásoba a umění se slovně vyjádřit. Což může 
bÝt způsobeno relativně větší časovou zaneprázdněností rodičů, kteří se snaží svou 

nepřítomnost dítěti vykompenzovat videopohádkami. 

Rodiče by měli s dítětem často kreslit, vystřihovat, lepit a navlékat korálky, čímž se 

zdokonaluje obratnost rukou a souhra mezi činností očí a rukou, která je nezbytná pro nácvik 

psaní. Při společných činnostech rodiče a dítěte se také upevňuje jejich vzájemný vztah. 

Rozhovory rodičů s dětmi utvářejí jednak verbální komunikaci, kterou doprovázejí různé 

výrazové prostředky, jako jsou gesta a mimika, tj. neverbální komunikace, t a j e důležitá při 

navazování kontaktů s druhými lidmi. 
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Dítě by mělo být vedeno k přiměřené samostatnosti. Rodiče dítěti neusnadňují jeho vstup 

do školy, pokud ho ještě oblékají, či dokonce krmí. Dítě by mělo umět komunikovat s cizí 

dospělou osobou, mělo by znát celé své jméno, jména sourozenců, adresu bydliště, popřípadě 

jména rodičů a jejich zaměstnání. 

V tomto období vyvstává do popředí důležitost spolupráce mezi mateřskou školou a 

rodinou. 

V ideálním případě probíhá spolupráce mezi mateřskou školou a základní školou. Osobně 

jsem se setkala s tzv. přípravnými hodinami, které již několik let probíhají na základní škole, 

kde v současné době působím. 

Po zápisu, který probíhá dle legislativy v měsících leden a únor příslušného kalendářního 

roku, mají děti možnost navštěvovat jedenkrát týdně tzv. „přípravku". Zde se setkávají nejen 

se svou budoucí paní učitelkou, ale také s dětmi, se kterými budou navštěvovat první třídu. 

Poznávají blíže prostředí školy a třídy, seznamují se s budoucími spolužáky. S paní učitelkou 

procvičují své schopnosti a dovednosti. Podrobně popisuji přípravnou třídu v praktické části 

diplomové práce. 

Domnívám se, že v případě koordinace základní školy, mateřské školy a rodiny lze u 

některých dětí, které prokázaly horší vyspělost u zápisu, zlepšit jejich schopnosti a dovednosti 

do takové míry, že bez větších komplikací absolvují první ročník základní školy. 
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4 Vliv MŠ a rodiny na vstup dítěte do ZŠ 

V této kapitole se budu věnovat návaznosti předškolního a základního vzdělávání, kterým 

je možné úspěšně řešit neúspěchy dítěte při a po vstupu dítěte do školy. Přechod by měl být 

plynulý, dítě by mělo plynule navazovat na to, k čemu ve svých dovednostech na konci 

mateřské školy dospělo. To je možné díky velké spolupráci učitelů v mateřské škole a 

základní škole. Dále se pokusím vymezit pojem rodina, neboť hlavně rodina formuje dítě od 

nejútlejšího věku a připravuje dítě nejen po vědomostní a znalostní stránce. Dítě získává 

základní náhled na komunikaci, přístup, sociální vztahy a chování. 

4.1 Změny v mateřských školách 

Také mateřská škola prošla za pouhou jednu generaci velkými změnami. Před rokem 

1989 byla podřízena celkovému centrálnímu vedení, mateřská škola měla své osnovy a 

všechny děti dělaly společné úkoly. Vše bylo podřízeno průměrnosti, děti které např. pomaleji 

jedly byly popoháněny, všechny se musely podřídit odpolednímu spánku, i když některé starší 

děti tuto potřebu již neměly a při poledním klidu se tedy nudily. 

Se změnami ve společnosti po roce 1989 došlo také ke změnám chápání výchovy v 

mateřské škole. Z extrému přeorganizovaného vedení předcházejících let se přešlo k velmi 

volnému režimu, děti si mohly hrát podle libosti. Tento stav se ovšem neosvědčil a tak toto 

období bylo poměrně krátké. Ukázalo se totiž, že děti potřebují zaměstnání a určitý systém 

vedení. 

Jednotlivé mateřské školky si začaly vytvářet svou vlastní identitu, lišit se od sebe. V 

některých mateřských školách se zaměřili na kreslení, jinde na výuku cizího jazyka či jiné 

aktivity. Také vznikají různé odborné specializace jako je například logopedická prevence 
n e bo zdravotní cvičení. A díky menšímu procentu porodnosti se snížil počet dětí v 

jednotlivých třídách, což umožňuje individuální práci s dětmi. 

Nyní se v mateřských školách pracuje podle výchovně vzdělávacího programu z roku 

2001 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřské školy si na základě 

Požadavků RVP PV tvoří své vlastní školní vzdělávací programy. V tomto programu je 

Postaveno do popředí dítě a jeho přirozené potřeby. Mateřská škola má podle něj vést dítě 

svobodným a přirozeným způsobem a vychovávat je nejen pro školu, ale hlavně pro život. 
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V některých mateřských školách jsou děti rozděleny do jednotlivých oddělení podle 

věku, v jiných probíhá společná výchova, takže se zde setkávají společně starší a mladší děti, 

sourozenci bývají pohromadě. Obě uspořádání mají své přednosti a vyžadují rozdílný způsob 

práce s dětmi. Velmi záleží na kvalitě a přístupu učitelek mateřských škol. 

4.2 Působení MŠ na dítě 

Domnívám se, že dnešní mateřská škola se snaží v maximální míře a ve všech směrech 

působit na celkový fyzický i dušení rozvoj dítěte podle požadavků Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání, který probíhá od roku 2001. V roce 2004 byl 

aktualizován na základě tříletých zkušeností praxe a v důsledku postupu řešení problematiky 

byl pojmově i obsahově zpřesněn. 

Program je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, 

interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální. Tyto oblasti jsou nazvány: 

• Dítě a jeho tělo 

• Dítě a jeho psychika 

• Dítě a ten druhý 

• Dítě a společnost 

• Dítě a svět 

Každá z těchto oblastí je rozdělena na části: dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte 

Podporuje), vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí), očekávané výstupy (co dítě na 

konci předškolního období zpravidla dokáže), rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích 

Programů pedagoga). 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

1 • Kompetence k učení 

2- Kompetence k řešení problému 

Kompetence komunikativní 
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4. Kompetence sociální a personální 

5. Kompetence činnostní a občanské 

(http://www.msmt.cz/ramcovy.vzdelavaci.program/) 

Děti jsou nenásilnou a hravou formou vedeny jednak k samostatnosti, k utváření 

morálních hodnot a v neposlední řadě k rozvoji svých psychických schopností. 

Z cíleně zaměřených aktivit je poměrně velký čas věnován kresebným aktivitám, kde 

mimo volné kresby, vybarvování, dokreslování obrázků děti hledají obrázky, které k sobě 

patří podle určitého parametru, či se pokouší odlišovat různé geometrické tvary. 

Velký prostor je věnován rozvoji myšlení, rozšiřování slovní zásoby a správnému 

způsobu vyjadřování. Paní učitelka otvírá a rozvíjí jednotlivá témata, která může různě 

upravovat a přizpůsobovat konkrétní situaci. Například: ZIMA - Jaké oblečení si oblékáme v 

zimě? Co má v zimě stejnou barvu? Jakou známe básničku o zimě? Jaký je dnes den? Který 

den bude zítra? Která zvířátka můžeme v zimě potkat v lese? Kolik dětí dnes půjde ven? A 

podobně. 

Neméně důležitým je pravidelný kontakt rodičů s učitelkami, kdy mohou společně 

Prodiskutovat případné problémy dítěte a stanovit jednotný postup při jejich řešení. Také 

učitelky mateřské školy mohou být velmi nápomocny rodičům při posouzení školní zralosti 

dítěte. Dá se říci, že dítě poměrně dobře znají. Ví, jak se chová v kolektivu, případně mohou 

Porovnat jeho kvality se stejně starými dětmi. Toto srovnání většinou rodičům chybí, neboť 

mají buď jen jedno dítě, neboje mezi dětmi určitý věkový odstup. 

Vliv mateřské školky na dítě je nesporný. Naučí se odpoutat od rodinného prostředí, 

Pracovat a komunikovat v kolektivu ostatních dětí. Více se osamostatňuje a stává se 

sebeobslužným. Naučí se respektovat druhé, potlačit své momentální touhy a žádosti ve 

Prospěch kolektivu. Všechny tyto dovednosti pak dítěti usnadní vstup do základní školy. 
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4.3 Působení rodiny na dítě 

Dítě si na svět přináší vlohy, které jsou předem dané pro jeho fyzický i duševní rozvoj. 

Nicméně rodina, jako základní jednotka a prvotní společnost, se kterou se dítě setkává má 

nepopiratelný vliv na rozvoj duševních schopností a utváření morálních hodnot dítěte. 

Pokud snaha mateřské školy o duševní růst a vývoj dítěte zůstává bez odezvy rodinného 

prostředí, je téměř nemožné dítě kvalitně připravit nejen pro zápis do základní školy, ale také 

zajistit jeho zdravý duševní vývoj. 

Úkolem rodiny je dítě připravit nejen po vědomostní a znalostní stránce. Dítě v rodinném 

prostředí získává základní náhled na komunikaci, přístup, sociální vztahy a chování mezi 

jednotlivými členy rodiny. Ty v pozdějším věku aplikuje nejen ve své rodině, ale také ve 

společnosti a v neposlední řadě ji přenáší do rodiny, kterou založí. 

Proto je nesmírně důležitý způsob vzájemné komunikace rodičů před dítětem. Důležitá je 

jednotnost rodinné výchovy, která je určována vyrovnaností výchovných postojů rodičů k 

dítěti. Jak již bylo zmíněno, vzájemná rodinná komunikace je pro dítě modelovou situací, ve 

které si osvojuje vzory a získává svůj budoucí názor na ni. 

Způsob výchovy je v každé rodině jiný, nejčastěji jsou však uváděny tři typy výchovy: 

- styl autoritativní: po dítěti je požadováno bezpodmínečné uposlechnutí všech příkazů, 

dítě je nuceno poslechnout a podřídit se. Tento výchovný přístup nerespektuje 

individualitu dítěte. 

- styl liberální: rodiče se vyhýbají přímému příkazu či zákazu, vychází z toho, že se pro 

správné jednání rozhodne samo. Při tomto stylu výchovy je důležité, aby rodiče byli 

příkladem pro své dítě. 

" styl demokratický: jeho základem je partnerská spolupráce, v závažných rodinných 

otázkách se rozhoduje celá rodina, je přihlédnuto k názoru každého člena rodiny. Je zde 

vyzdvihována vzájemná pomoc, odpovědnost a soudržnost všech členů. 

Mezi těmito základními typy výchov existuje několik vzájemně se prolínajících 

kombinací, které si každá rodina uzpůsobí dle svých individuálních potřeb. 

38 



Při jakémkoliv typu výchovy by rodiče neměli zapomínat, že odměna a uznání jsou pro 

dítě účinnějšími výchovnými prostředky než tresty. 

„ Jednou z nejdůležitějších duševních potřeb je potřeba být akceptován, přijímán s 

pochopením, s uznáním individuálních vlastností osobnosti, neboť jedině pak bude i dítě 

akceptovat své rodiče." 

(Třesohlavová, Černá, Kňourková 1990, str. 49) 

5 Zápis do první třídy 

V poslední kapitole teoretické části se věnuji možnostem zápisu do první třídy. Stručně 

popisuji běžný a alternativní způsob zápisu. 

Zápis do první třídy je rodičům uložen jako povinnost ze zákona. Pro děti je důležitý, 

hovoří se o něm v mateřské škole i doma. Jak však tento akt pojmout? 

Někteří rodiče berou zápis jen jako formalitu, kterou musí s dítětem podstoupit, což je 

velká škoda hlavně pro budoucího prvňáčka. V den zápisu vyzvednou dítě z mateřské školy, 

jdou do základní školy a za poměrně krátkou dobu je celá věc vyřízena. 

Jiní rodiče si všímají, že je to pro dítě důležitý okamžik v jeho životě. O zápisu s dítětem 

Již delší dobu předem hovoří. V den zápisu se všichni slavnostně obléknou a po příchodu ze 

základní školy uspořádají malou slavnost. Dítě si uvědomí, že tento důležitý mezník v jeho 

životě s ním rodina sdílí. 

Příprava na zápis do školy má probíhat nejen několik dní před samotným zápisem, ale po 
Celou dobu předškolního období. Měla by se uskutečňovat nenásilnou a hravou formou, 

rozhodně ne jako pravidelná výuka. Tento přístup by mohl dítěti znechutit školu před 

samotným vstupem. Rodiče by neměli s dítětem předem nacvičovat některé úkoly, o kterých 
ví> že se u zápisu vyskytnou. Dítě by pak podalo zkreslený výkon a při případných 

nedostatcích by mu byla odebrána možnost odkladu školní docházky. 
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Zápis do školy je velkou událostí v životě dítěte. Zodpovědnost rodičů spatřuji v tom, že 

za dítě rozhodnou, do které konkrétní základní školy své dítě zapíší. 

5.1 Běžný způsob zápisu 

Při volbě běžného způsobu zápisu dítěte do první třídy vše probíhá v určené třídě, kde 

jeden učitel pracuje s dítětem a jiný zase s rodičem. 

Rodič vyplní dotazník sestavený konkrétní základní školou, ve které uvádí základní údaje 

dítěte a rodičů, či zákonných zástupců. Některé dotazníky bývají obohaceny o otázky týkající 

se zájmů dítěte, počtu sourozenců ve škole a případných mimořádných zdravotních obtížích 

dítěte. 

Dítě zatím ve spolupráci s paní učitelkou plní úkoly, které škola předem stanovila. Úkoly 

jednotlivých základních škol nejsou zcela identické, většinou však prověřují všeobecné 

vědomosti, početní představy, probíhá hodnocení řeči, paměti, zrakového a sluchového 

vnímání, grafomotoriky. Učitelka si všímá sociálního chování dítěte (zda umí komunikovat, 

představit se, zodpovědět jednoduché otázky) a posoudí jeho samostatnost, pozornost a 

vytrvalost při plnění stanovených úkolů. 

Pokud dítě významně selže v některé oblasti či ve více oblastech je doporučeno odborné 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na jehož základě lze pak realizovat případný 

odklad školní docházky. Údaje ze zápisu pak mohou být také využity při rozřazování dětí do 

jednotlivých tříd, aby byla zachována jejich vyváženost. 

5.2 Alternativní zápis 

Forma běžného způsobu zápisu má již dlouholetou tradici. Po změnách ve společnosti v 

roce 1989 se začíná stále více objevovat také nová forma zápisu dětí do první třídy -

alternativní zápis. 

Uvedené zápisy se od sebe navzájem liší. Jejich společným jmenovatelem je snaha 

přesvědčit se o schopnostech a znalostech dítěte co nejvíce hravou formou, aby dítě 

nepostřehlo, že je vlastně prověřováno. 

Zápisy většinou neprobíhají v jedné třídě a je potřeba spolupráce celé školy, často 

spolupracují učitelé i žáci vyšších ročníků. Děti neprověřuje jedna paní učitelka, ale v každé 
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třídě, či na každém stanovišti se setkají s jiným vyučujícím. Ten výkon dítěte je zaznamenán 

předem dohodnutou formou (různé barvy či značky) na předtištěný arch papíru, který dítě 

nosí s sebou. Pořadí jednotlivých úkolů většinou není stanoveno, takže rodič s dítětem si 

vybírá ty učebny, ve kterých je v danou chvíli volno. Cekání je tak sníženo na minimální 

dobu. 

Tato forma zápisu odbourá případný strach dítěte. Dítě má dojem, že koná dobrodružnou 

výpravu, či prochází pohádkou. Je tak minimalizován jeho ostych a proto může podat 

objektivní výkon neovlivněný trémou či obavou z neznámého prostředí. 

Stejně jako u běžného způsobu zápisu je při případných velkých nedostatcích v některé z 

prověřovaných oblastí doporučeno speciální vyšetření, které napomůže dalšímu rozhodování 

o případném odkladu školní docházky. 

V této teoretické části jsem se pokusila podat co nejúplnější pohled především na 

problematiku připravenosti dítěte na vstup do základní školy. Vymezila jsem spoustu pojmů, 

tak jak jsou popsané v odborné literatuře. Musím říci, že tato teoretická část byla velkým 

přínosem pro mou další praxi a zaujala mě tak, že bych se i nadále chtěla věnovat této 

problematice a rozvíjet si své znalosti a zkušenosti. 

41 



II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
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6 Metodologie výzkumu 

V praktické části jsem se zaměřila na spolupráci mezi mateřskými a základními školami. 

Věnuji se zde rozboru výsledku výzkumu, který jsem prováděla dotazníkovou metodou mezi 

učitelkami vybraných mateřských a základních škol. Dále zde popisuji přípravnou třídu, její 

úlohu a princip fungování. Poslední část práce je věnována závěrům a doporučením, k nimž 

jsem zpracováním této diplomové práce došla. 

Cílem výzkumu bylo zjistit: 

- zda dochází ke spolupráci mezi základní a mateřskou školou 

- jaké oblasti se případná spolupráce týká 

- zda vedou učitelky ZŠ a MŠ nějaké záznamy o dítěti 

- pokud záznamy existují, zda dochází k jejich předávání mezi ZŠ a MŠ 

- kam jsou umísťovány děti s odloženou školní docházkou ? 

- zda a jakou formou jsou rodiče informováni o vstupu dítěte do ZŠ 

6.1 Cíle výzkumu a hypotézy 

Hypotéza č. 1: 

Alespoň v polovině případů oslovených ZŠ a MS probíhá spolupráce, ať již ve formě 

Prohlídky školy, třídy či společných aktivit - besídky, karnevaly, divadlo, Den dětí a pod. 

Spolupráce je častěji realizována v menších městech a na vesnicích. 

Hypotéza č. 2: 

Učitelky MŠ na vesnicích téměř vždy ví, kterou konkrétní ZŠ budou děti navštěvovat a 

Probíhá zde také užší spolupráce. To znamená, že je zde větší frekvence vzájemných návštěv 

^ez i ZŠ a MŠ. 

%potéza č. 3: 

Učitelky základních škol ve většině případů nedostávají písemné materiály o dětech 
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z mateřské školy. 

Hypotéza č. 4: 

Test školní způsobilosti více využívají učitelky základních škol ve městech, protože mají 

minimální nebo žádné informace o dětech z MŠ. 

Hypotéza č. 5: 

Odklad školní docházky je nejčastěji realizován z důvodu školní nezralosti podložené 

vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny či u samotného zápisu. Dále z důvodů 

narození v měsících červenec a srpen příslušného roku a na žádost rodičů. Minimum odkladů 

školní docházky je realizováno na začátku první třídy jako dodatečný odklad. 

Hypotéza č. 6: 

Dítě s odloženou školní docházkou v naprosté většině nastupuje v dalším školním roce do 

stejné základní školy, kde absolvovalo zápis, či ze které bylo vráceno zpět do MŠ na začátku 

školního roku pro školní nezralost. 

Hypotéza č. 7: 

Alespoň v polovině případů oslovených základních škol se konají schůzky rodičů budoucích 

prvňáčků s učitelkami základní školy před nástupem dětí, to znamená nejpozději v měsíci 

červnu daného kalendářního roku. 

6.2 Charakteristika a popis vzorku 

Za pomocí dotazníků jsem oslovila celkem 29 základních a 29 mateřských škol. 

Jelikož jsem část mého života prožila v Třinci a v Praze, proto jsem oslovila tyto dvě 

oblasti. Snažila jsem se taktéž o srovnání úrovně školství v těchto oblastech. 

Výzkum jsem prováděla ve školním roce 2005/2006. V prosinci 1998 jsem se 

odstěhovala do Prahy, kde jsem začala působit ZŠ Špitálská, Praha 9, nyní působím na ZŠ 
v 

Zernosecká, Praha 8. Na obou školách probíhá tzv. „přípravka", která mě velmi zaujala a 

Proto jsem se rozhodla ji také zahrnout do své diplomové práce. 
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Konkrétně jsem oslovila tyto základní a mateřské školy: 

Oblast Moravskoslezská: 

Mateřské školy: 

Sedliště 

Hnoj nik 

Frýdek - Místek 

Kozlovice 

Třinec 

Oldřichovice 

Čeladná 

Bukovec 

Český Těšín 

Chlebovice 

Karviná 

Základní školy: 

Sedliště 

Hnoj nik 

Frýdek - Místek 

Kozlovice 

Třinec 

Oldřichovice 

Čeladná 

Bukovec 

Český Těšín 

Chlebovice 

Karviná 

Oblast Praha: 

Mateřské školy: 

Za invalidovnou 

Korycanská 

Šimůnková 

Angelovova 

Základní školy: 

Žernosecká 

Špitálská 

Táborská 

Angelovova 
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K železnici 

Dolákova 

Ke Kamýku 

Vítkova 

Protilehlá 

Drahaňská 

v 

Stíbrova 

Budínova 

Burešova 

Dolákova 

Slavětínská 

Na Korábe 

Zenklova 

Libčická 

Na Šutce 

Glowackého 

Oblast Praha-východ a Praha-západ: 

Mateřské školy 

Kojetice 

Husinec - Řež 

Sestajovice 

Jeneč 

Chrásťany 

Cisovice 

Základní školy 

Kojetice 

Husinec -Řež 

Toušeň 

Mníšek pod Brdy 

Chrásťany 

Štěchovice 

Návratnost dotazníků: 

Z celkem oslovených 29 základních škol se mi vrátily (nebo jsem si osobně vyzvedla) 

všechny dotazníky. To znamená, že návratnost byla 100 %. 
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Z celkem oslovených 29 mateřských škol se mi vrátilo celkem 21 dotazníků, což 

znamená, že návratnost byla 72,5 %. 

6.3 Použité metody 

Potřebné údaje jsem získala za pomocí dvou dotazníků - jeden byl určen učitelkám 

prvních tříd základních škol (dotazník je uveden v příloze č.9), druhý byl určen učitelkám 

působícím v předškolním oddělení mateřských škol (dotazník uveden v příloze č.10). 

Dotazníky obsahovaly jak položky uzavřené, které dále uvádím vyjádřené v procentech, 

tak položky otevřené, které dále uvádím v procentech a pro větší přehlednost také v 

porovnávacích sloupečcích. 

Během práce a shromažďování materiálů a příslušné odborné literatury jsem nastoupila 

do zaměstnání na základní školu ZŠ Žernosecká, kde je již několikaletou tradicí tzv. přípravná 

třída. Vedou ji paní učitelky, u kterých budou děti navštěvovat první ročník ZŠ. Tato 

přípravná třída se mi zdála natolik zajímavou, že jsem ji zahrnula do své práce. Zvolila jsem 

formu řízeného rozhovoru s paní učitelkou Mgr. Vernerovou, která mi také poskytla 

informace ke dvěma vybraným dětem, ke kterým jsem zpracovala kazuistiku. Dále mi 

poskytla jejich práce zrealizované v hodinách přípravné třídy a ty i předkládám v příloze. 
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7 Výsledky a jejich interpretace 

7.1 Dotazník pro mateřské školy 

Zaslaný dotazník vyplňovaly učitelky předškolních oddělení mateřských škol a obsahoval 

celkem 13 otázek. Otázky 1, 2, 5, 13 byly otevřené, bylo možno zvolit více variant. Otázky 

3,4,6,7,8,9,10,11,12,14 byly otázky uzavřené, bylo možno zvolit jako odpověď pouze jednu 

variantu. 

1. Jaká je Vaše mateřská škola? (Jc možno zvolit více odpovědí.) 

Zaměřuje se na činnost A - hudební, B - výtvarnou, C - sportovní, D - cizí jazyk, E -

dramatickou, F - jinou, G - není bližší specifikace. Zaměření mateřských škol znázorňuji v 

následujících sloupečcích: 

Grafč. 1 

Nejvíce mateřských škol 42,80 % se zaměřuje na hudební a výtvarnou činnost. 

Specializaci na cizí jazyk uvádí 33,30 % (Zajímavé je, že všechny MŠ uvedly anglický 

jazyk). Ve 28,60 % mateřských škol nemají bližší specifikaci. 28,60 % mateřských škol má 

jinou specifikaci jako je logopedická péče, základy PC, školka v přírodě, základy ekologie. 

Na sportovní činnost se zaměřuje 19 %. Nejméně - 14,28 % se ve své činnosti zaměřuje na 

dramatickou výchovu. 
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2. Jak si vedete záznam o dětech? (Je možno zvolit více odpovědí.) 

Graf č. 2 

B 

Jak vyplývá z uvedeného grafu, nejvíce mateřských škol si vede osobní anamnézu dítěte, 

kterou uvádí 80,95 % - A. Jen v 9,52 % si MŠ vedou rodinnou anamnézu dítěte - B. Záznamy 

o problémech dítěte (logopedické, fyzické a jiné) eviduje 33 % - C. V 9,52 % se jedná o jiné 

záznamy jako např. o vývoji a pokrocích dětí - D. 

3. Víte, do které základní školy půjdou děti po ukončení docházky v mateřské škole? 

V 85,70 % učitelky mateřských škol vědí, do které základní školy nastoupí Jej ich" děti. 

V 14,30 % případů to vědí z části. Žádná mateřská škola neuvedla možnost, že by nevěděla, 

do které mateřské školy půjdou jejich děti. 

4. Spolupracujete s některou základní školou? 

Kladnou odpověď uvedlo 95,20 % MŠ, zápornou odpověď uvedlo 4,80 % MŠ. 
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4. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděly ano, popište prosím formu spolupráce: (Je 

možno zvolit více odpovědí.) 

Graf č. 3 

4,76% 

25,00% 

19% 

31,00% 
33,33% 

28,57% 

B1 B2 B3 

A - společné výlety, BI - návštěva dětí MŠ v ZŠ jedenkrát ročně, B2 - návštěva dětí MŠ v ZŠ 

dvakrát ročně, B3 - návštěva dětí MŠ v ZŠ vícekrát ročně, C - společné besídky, D -jiné 

aktivity. 

Nejvíce respondentů 33,33 % uvedlo jiné zaměření a to zejména divadelní představení, 

prohlídka školy, návštěva výuky v 1. třídě, vítání jara, oslava Dne dětí, sportovní společné 

akce. 

6. Absolvují děti v závěru docházky v mateřské škole nějaký přípravný test na školní 

způsobilost? 

28,50 % učitelek uvedlo, že děti absolvují přípravný test. 71,50 % nepoužívá žádný test 

7. Pokud jste odpověděli v otázce ě. 6 ano, charakterizujte blíže obsah testu. 

V 83,30 % mateřských škol si test sestavují sami. V 16,60 % čerpají testy z literatury. 

Paní učitelky měly uvést konkrétní literaturu, ze které čerpají. Nedostala jsem však žádnou 

konkrétní odpověď. Všechny napsaly, že čerpají z „ověřených zdrojů a literatury". 
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8. Předává Vaše mateřská škola nějaké záznamy příslušné základní škole? 

Tato otázka mne překvapila nejvíce z celého dotazníku, protože 100 % dotázaných 

učitelek uvedlo, že nepředávají žádné záznamy základní škole. 

9. Mají některé děti pro letošní školní rok odloženu školní docházku? 

V 90,40 % mateřských škol se vyskytovaly děti s odloženou školní docházkou. Pouze v 

9,60 % mateřských škol nebyly děti s odloženou školní docházkou. 

10. Pokud jste v otázce ě. 9 odpověděly ano, napište prosím kolik dětí navštěvuje 
v 

předškolní oddělení MS a kolik dětí z tohoto počtu má odloženu školní docházku. 

Po statistickém zpracování dotazníků vyplynulo, že odklad má v oblasti Prahy 16,40 % 

dětí. V oblasti Moravskoslezské má odklad 18,70 % předškoláků. 

11. Kde budou umístěny děti s odloženou školní docházkou? 

Všechny děti budou navštěvovat svou mateřskou školu. Ve 4,70 % budou navíc 

absolvovat návštěvy v pedagogicko-psychologické poradně. Ve 9,50 % absolvují 

logopedickou nápravu (uvedeno pod možností jiné řešení). 

12. Pořádáte pro rodiče dětí besedu na téma: „ Zápis do 1. třídy"? 

57,20 % mateřských škol pořádá besedu na téma zápisu do 1. třídy. Žádné setkání 

ohledně zápisu dětí do prvních tříd naopak nepořádá 42,80 % MŠ. 

51 



13. Pokud jste v otázce č. 12 odpověděly ano, specifikujte prosím, čeho se beseda týká. 

Graf č. 4 

9,52% 

B 

Jak je patrno z výše uvedených sloupců: nejvíce besed - 57,14 % se týká témat co má dítě 

vědět a znát před vstupem do základní školy - A. Besedy se týkaly v 38,10 % tématu „co bude 

dítě potřebovat do základní školy" - B. V 9,52 % mateřských škol jsou tyto besedy doplněny 

jinými tématy jako např. nabídka odborné literatury, beseda s psychologem či spolupráce s 

odbornými pracovišti - C. 

v 

14. Jaký význam má pro Vás spolupráce se ZS? 

Polovina dotázaných uvedla, že spolupráce je dostatečná. Druhých 50 % se domnívá, ž 

spolupráce by se měla zlepšit. 
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7.2 Dotazník pro paní učitelky 1. třídy základní školy 

Dotazník vyplňovaly paní učitelky prvních tříd společně, vždy za každou školu pouze 

jeden. Obsahoval celkem 12 otázek. Otázky č. 2, 4, 10, 11 jsou položeny jako otázky 

otevřené, bylo možno zvolit jako odpověď více variant. Proto jsou pro lepší přehlednost 

uvedeny ve srovnávacích sloupečcích. Otázky č. 1 ,3 , 5, 6, 7, 8, 9, 12 jsou koncipovány jako 

otázky uzavřené, bylo možno zvolit jen jednu odpověď. 

1. Spolupracujete s některou mateřskou školou při přípravě dětí na vstup do ZŠ? 

Menší procento škol - 16,60 % uvedlo, že spolupráce mezi mateřskou a základní školou 

neprobíhá. Většina škol 83,40 % spolupracuje s mateřskou školou. 

3. Pokud jste odpověděly v otázce ě. 1 ano, popište prosím blíže spolupráci. (Je možno 

zvolit více odpovědí.) 

Graf č. 5 Graf č. 6 

B 

Nejvíce spolupráce probíhá formou návštěv v základní škole A - 86,60 %. Formy 

spolupráce jsou pro přehlednost roztříděny v druhém grafu. Prohlídku školy uvedlo 83,33 % 

dotazovaných - AI . Prohlídka třídy A2 - 76,66 % odpovědí. Návštěva ukázkové hodiny v 

první třídě A3 - 76,66 %. 

Dále probíhají různé společné akce jako např. karneval, akademie, divadlo, společné 

setkávaní na zahradě, den otevřených dveří, výchovné koncerty B - 60 %. Ve sloupci C-36,60 

% dotazovaných odpovědělo, že u nich probíhají další vzájemné aktivity jako návštěva 

prvňáčků v mateřské škole, žáci ZŠ připraví loutkové představení pro děti MŠ, společné 

vánoční a jarní výstavy, děti ZŠ připraví taneční vystoupení pro děti MŠ. 
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3. Dostáváte záznamy o dětech z mateřské školy? 

23,3 % učitelek základních škol potvrzuje, že dostávají záznamy o dětech. Žádné 

záznamy nezíská 76,7 % učitelek základních škol. 

4. Pokud jste v otázce ě. 3 odpověděly ano, prosím specifikujte záznamy, je možno 

zvolit více odpovědí. 

Graf č. 7 

B 

Záznamy v podobě osobní anamnézy získává 28,57 % učitelek - sloupec A. Rodinnou 

anamnézu má k dispozici 14,29 % - B. Záznamy o problémech dítěte má 71,43 % - C. 

V dotazníku jsem prosila o přiložení vzoru zápisu. Je zajímavé, že velké procento 

učitelek uvedlo, že tyto záznamy vlastní, nezískala jsem ovšem ani jeden exemplář tohoto 

záznamu. 

5. Provádíte s dětmi nějaký test na začátku školního roku? 

Na vesnicích na začátku školního roku provádí nějaký test 23 % škol, 77 % uvedlo 

zápornou odpověď. Městské školy provádí test na počátku školního roku ve 20 % případů a 

80 % učitelek ho neprovádí vůbec. 
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6. Pokud jste v otázce č. 5 odpověděly ano, popište blíže tento test. 

Test si sestavuje samostatně 66,30 % učitelek prvních tříd. 33,70 % test čerpá z publikací. 

Jako zdroj uvádí: Metodickou příručku pro 1. stupeň základních škol, Jiráskův test. Žádný 

dotazník neuvádí použití testů pedagogicko-psychologické poradny. 

6. Kdy je realizován odklad školní docházky? 

Graf č. 8 

82,00% 

3,00% 
1 l 

15,00% 

A B C 

Nejvyšší procento - A 82 % dotázaných učitelek uvádí, že odklad probíhá přímo u zápisu 

na základě samotného zápisu, nebo na žádost rodičů u zápisu. B - 3 % odkladů je 

uskutečňováno během začátku školního roku. A 15 % odkladů je j iž známo z mateřské školy. 

Jsou zde zahrnuty např. děti, které j iž byly vyšetřeny v pedagogicko-psychologické poradně, 

mají vážné logopedické vady, č i j e odklad doporučen pediatrem) - C. 

8. Nastupují děti s odloženou školní docházkou v dalším školním roce opět do Vaší ZŠ? 

V absolutní většině 96,60 % případů nastupují dětí do základní školy, kde již absolvovaly 

zápis. Jen 3,40 % dětí nastupuje do jiné základní školy, což může být zapříčiněno například 

změnou bydliště či rodinných poměrů. 
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9. Pořádáte setkání pro rodiče budoucích prvňáčků před zahájením školního roku? 

Setkání s rodiči uskutečňuje 63,30 % dotázaných základních škol, 36,70 % škol žádná 

podobná setkání před zahájením školního roku neorganizuje. 

10. Pokud jste v otázce č.9 odpověděly ano, popište prosím toto setkání, je možno zvolit 

více odpovědí. 

Graf č . 9 

A1 A2 B 

Všechny dotazované základní školy pořádají informační schůzku - A. Všichni na této 

schůzce podávají informace, co bude dítě potřebovat do základní školy - AI . 79 % škol také 

na této schůzce informuje o tom, co by mělo dítě znát při vstupu do ZŠ - A2. V 73,6 % je 

schůzka doplněna prohlídkou školy, třídy, družiny - B. Jiná doplnění informační schůzky 

uvedlo 11 % dotázaných - C. Toto doplnění však paní učitelky blíže nespecifikovaly. 

v 

11. Jaký význam má pro Vás spolupráce s MS? 

Názor, že spolupráce je dostatečná zastává 73,30 % dotázaných. O tom, že spolupráce je 

malá je přesvědčeno 16,60 %. Nulovou spolupráci uvedlo 6,60 % učitelek a 3,30 % 

nepovažuje spolupráci za potřebnou. 
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12. Chtěly byste spolupráci s MŠ v nějakém směru zlepšit? 

Většina dotazovaných - 60 % nechce spolupráci mezi základní a mateřskou školou 

zlepšovat, 40 % se domnívá, že by se spolupráce měla zlepšit. A to například větším 

zapojením rodičů, četnějším počtem společných akcí, návštěvou učitelek základní školy v 

mateřské škole, aby viděly své budoucí žáky v přirozeném prostředí. Některé také uvedly, že 

by chtěly spolupráci zlepšit, ale nemají představu, jakým způsobem to uskutečnit. 

7.3 Prokázání platnosti hypotéz 

Na základě zpracování a vyhodnocení obou dotazníků jsem došla k těmto závěrům: 

Hypotéza ě. 1: 

Hypotéza ě. 1 byla částečně potvrzena. Ke spolupráci se základní školou se hlásí 95,2 % 

mateřských škol. Ze strany základních škol dochází ke spolupráci s mateřskou školou 

v 83,4 %. Nespolupracuje 16,6 % základních škol. Spolupráce je rovnoměrně realizována jak 

na vesnických, tak na městských školách. Nebyla tedy potvrzena ta část hypotézy, ve které 

jsem předpokládala četnější spolupráci MŠ a ZŠ na vesnických školkách a školách. Učitelky 

základních škol uvedly, že spolupráce probíhá nejčastěji formou návštěvy dětí MŠ 

v ZŠ (86,6 %), přičemž nejvíce preferují prohlídku školy (83,3 %). Dále spolupráce probíhá 

ve stejné míře prohlídkou třídy a návštěvou ukázkové hodiny (76,6 %). 

Hypotéza č. 2: 

Hypotéza č. 2 byla také potvrzena jen částečně. Zde mne překvapily odpovědi učitelek 

mateřských škol - v žádném dotazníku (vesnických ani městských školek) nebyla zvolena 

možnost, že by nevěděly, do kterých škol nastoupí děti z jejich mateřské školy. V 85,7 % 

zcela přesně ví, kde budou děti navštěvovat první třídu. 14,3 % má tuto informaci alespoň 

částečnou. To znamená, že učitelky vesnických i městských mateřských škol mají velmi 

solidní přehled o základních školách, které budou děti navštěvovat. Tento přehled je tedy 

stejně vysoký nejen u vesnických, ale i městských MŠ. Také spolupráce probíhá téměř 

rovnoměrně jak na vesnicích, tak ve městech. Z uvedeného vyplývá, že spíše záleží na 

individuálním vztahu mezi základní a mateřskou školou. 
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Hypotéza č. 3: 

Hypotéza č. 3 byla potvrzena. Zde se projevila nejednotnost v odpovědích. Učitelky 

základních škol uvedly, že ve 23,3 % případů dostávají záznamy o dětech z MŠ. Na rozdíl od 

toho učitelky mateřských škol uvedly, že ve 100 % nepředávají záznamy příslušné základní 

škole. Tato nejednotnost dle mého názoru byla způsobena tím, že učitelky mateřských škol 

měly na mysli písemné materiály a učitelky základních škol porozuměly otázce ve smyslu, že 

záznam o dítěti z MS je také poznámka u seznamů dětí, které se dostaví k zápisu. Tyto 

poznámky jsem také viděla na záznamech z mateřské školy, ze které přichází děti na naši 

základní školu ve školním roce 2005/2006. Z tohoto usuzuji, že tato praxe je obvyklá i na 

jiných MŠ. 

Hypotéza č. 4: 

Hypotéza č. 4 nebyla potvrzena. Test školní zralosti oproti předpokladu používají více 

učitelky vesnických ZS - 23 %. Ve městě 20 % učitelek. Přesto daleko vyšší procento 

vesnických i městských škol nepoužívá žádný školní test. Na vesnici jej nevyužívá 77 % a ve 

městě 80 % škol. 

Hypotéza ě. 5: 

Hypotéza ě. 5 byla potvrzena. Podílem 82 % školy uvádí odklad z důvodu školní 

nezralosti prokázané u zápisu nebo na žádost rodičů, či vyšetřením v pedagogicko-

psychologické poradně. V 15 % je odklad již znám např. z důvodů fyzické nezralosti 

potvrzené lékařem. U 3 % dětí je odklad realizován během začátku školního roku. 

Hypotéza č. 6: 

Hypotéza ě. 6. byla potvrzena. Děti s odloženou školní docházkou v dalším školním roce 

nastupují do stejné základní školy v 96,6 % případů. Pouze ve 3,4 % případů je nástup školní 

docházky realizován v jiné základní škole. 

Hypotéza č. 7: 

Hypotéza ě. 7 byla potvrzena. Setkání s rodiči budoucích prvňáčků pořádá 63,3 % škol. 

Zbytek - 36,7 % žádné setkání nepořádá. Tyto setkání probíhají ve 100 % jako informační 

schůzka o tom „co bude dítě potřebovat do základní školy". Dále v 79 % případů je schůzka 
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rozšířena o informace „co by mělo dítě znát při vstupu do ZŠ". Další rozšíření bylo o 

prohlídku školy či třídy - uvedlo ji 73,6 % dotázaných. Školy setkání rozšiřují netradičním 

způsobem v 11 % případů, konkrétněji jej však nespecifikovali, což je škoda. 

7.4 Přípravné hodiny v ZŠ - rozhovor 

Ve školním roce 2000/2001 jsem začala působit jako učitelka na Základní škole 

Špitálská, Praha 9. Od roku 2005/2006 působím na ZŠ Žernosecká, Praha 8. Na této škole je 

již několikaletou tradicí tzv. přípravka, která spočívá v přípravě dětí mateřské školy na 

školní vyučování. Proto jsem se s touto „tradicí" detailněji i seznámila. 

Volila jsem řízený rozhovor s paní učitelkou Mgr. Evou Vernerovou, která má s 

přípravkou již několikaletou zkušenost. Také mi poskytla materiály (práce dětí) z těchto hodin 

a byla mi nápomocna při sestavování kazuistiky dvou vytipovaných dětí. Rozhovor je 

zaznamenán volnou formou, není doslovnou citací paní učitelky Mgr. Evy Vernerové. 

1. Popište, prosím, jak probíhá zápis do 1. třídy ZŠ na Vaší škole. Jaký volíte způsob a 

formu zápisu? 

Zápis na naší škole probíhá v zákonem stanoveném termínu, tedy na přelomu měsíců 

leden a únor příslušného roku v rozmezí dvou dnů. Děti se dostavují ve společnosti jednoho či 

obou rodičů. 

Do první učebny vstupuje společně dítě s rodičem, přičemž rodič nahlásí do počítače 

příslušné údaje potřebné k zápisu a zároveň prokáže svou totožnost. Zápisové lístky v 

písemné formě již nevedeme. Dítě mezi tím dostane výkres s úkolem, aby nakreslilo mužskou 

postavu. Výkres si bere s sebou k samotnému zápisu, kde jej odevzdá paní učitelce a ta výkres 

přiřadí k jeho složce. Ve druhé učebně probíhá samotný zápis, rodiče mezitím čekají v jiné 

místnosti. 

Dítě přistupuje k paní učitelce, která s ním odejde do třídy a zde poté plní a řeší společně 

jednotlivé úkoly, ve kterých předškolák prokazuje své znalosti a dovednosti. 
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2. Je podle Vás možné u zápisu diagnostikovat připravenost dítěte na školní docházku? 

Domnívám se, že z větší části lze diagnostikovat připravenost dítěte. Například podle 

jeho koncentrace u zápisu, podle řeči, podle paměti (výběr a znalost básně, či převyprávění 

pohádky), podle úspěšnosti plnění jednotlivých úkolů a celkového jednání, chování a 

vystupování dítěte. 

3. Jaká jsou pozitiva a negativa Vámi voleného zápisu? 

Pozitiva zápisu vidím ve volnosti výtvarného projevu dítěte (dítě kreslí obrázek bez 

pomoci a zcela dle své představivosti - má pouze zadáno, že se zde musí vyskytovat mužská 

postava), dále samotný zápis probíhá bez přítomnosti rodiče, což také považuji za klad. 

Vidíme, zda je dítě schopno samo komunikovat s cizím dospělým člověkem. Dítě samo - dle 

svého uvážení přednese báseň, či převypráví pohádku. Zde se ukáží případné logopedické 

vady, paměť a logické uvažování. Na závěr zápisu si vybírá dárek, který připravují a vyrábí 

žáci naší školy. 

Negativum zápisu vidím v délce čekání. I když zápis probíhá během dvou dnů, rodiče 

většinou volí stejný den i hodinu. Kapacita školy je však omezená, co se týká prostoru (počtu 

tříd), ale také počtem učitelek. Další zápor vidím při samotném aktu zápisu, kdy z 

technických důvodů probíhají naráz tři zápisy, tj. tři paní učitelky (každá u svého stolu) 

hovoří s budoucím prvňáčkem. Je tím ztížena jejich koncentrace. Nedostatky při zápisu se 

však odbourají v přípravných hodinách, kdy mám dostatečný čas a prostor dítě blíže poznat a 

to jak jeho výtvarný projev, tak i sociální chování, či duševní projev. 

4. Máte při zápisu k dispozici dokumentaci o dítěti? 

Aktivně nám mateřské školy podrobnější dokumentaci o dětech neposkytují, pouze po 

domluvě nám připisují k jednotlivým dětem poznámky jako např. „pracovitá", „stydlivý", 

„pomalejší" apod. 

5. Jak organizačně probíhá přípravka na Vaší škole? 

Přípravka má na naší škole několikaletou tradici. Vždy ji vedou paní učitelky, které 

budou učit budoucí prvňáčky. Účast na ní je samozřejmě ze strany dětí dobrovolná. Mohu 

říci, že přípravných hodin sc účastní asi 80 % budoucích školáků. Přípravku navštěvují také 

děti, které nechodí do mateřské školky. 
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Přípravka probíhá jednou týdně a je časově organizována ve spolupráci s mateřskou 

školou tak, že děti po obědě odvede paní učitelka mateřské školy do základní školy, kde si pro 

ně po skončení hodiny přichází rodiče. Tuto formu rodiče velmi vítají. Trvá celkem 90 minut. 

Je zde samozřejmě vloženo několik přestávek, které dle svého uvážení volí samotná učitelka. 

Pevně stanovená přestávka je po 40 minutách v délce 15 minut, během které se děti nasvačí. 

6. Jaké formy a metody volíte při přípravných hodinách? 

Při tomto druhu vyučování je samozřejmě velmi důležité často střídat činnosti. Pozornost 

dětí v tomto věku je ještě zcela určitě kratší, než u prvňáčků. Volíme různá jazyková cvičení 

např. jazykolamy, říkadla a básničky na zlepšení kvality řeči, dále volíme paměťová cvičení 

(např. hračky na stole - děti je chvíli sledují, poté je přikryji, ony je musí vyjmenovat, poté 

jednu odeberu, děti poznávají, která chybí atd. Skládáme spolu jídelní lístek. Každé dítě řekne 

své nejoblíbenější jídlo, další pokračuje, musí však zopakovat všechny pokrmy, které již byly 

jmenovány atd.). Nedílnou součástí jsou sluchová cvičení (rytmizace - vytleskávání, 

vyťukávání, sluchové rozlišování zvuků zvířat, věcí...), děti se učí hledat schovaný budík - k 

tomuto je zapotřebí absolutní ticho ve třídě. Hmatová cvičení provádíme za pomocí plastelíny 

- rozvíjí se zde jemná motorika, dále volíme stříhání a vystřihování. Abychom procvičili 

všechny lidské smysly, také se zaměřujeme na chuť a to tak, že ochutnáváme různá ovoce a 

zeleninu a zároveň toto ovoce pojmenováváme. Hodiny jsou prokládány uvolňovacími 

cvičeními jako je jóga, procvičování ramenního, zápěstního kloubu, cvičení prstů, 

tělovýchovnými chvilkami. Samozřejmě se věnujeme výtvarnému projevu dětí, kreslení a 

malování různými technikami a způsoby. Činností je nepřeberné množství, učitelky si 

navzájem vyměňují své poznatky a zkušenosti, takže soubor cvičení, která provádíme se nám 

neustále obohacuje. 

7. V čem vidíte pozitiva a negativa přípravných hodin? 

Velké a nesporné pozitivum vidím ve vzájemném seznámení učitelky a žáků. Máme 

možnost poznat děti nejen podle jmen, ale také jejich osobnost, což nesmírně pomáhá při 

jejich příchodu do první třídy. Kontakt mezi mnou a dítětem je již částečně utvořen a můžeme 

jej nadále prohlubovat a budovat. Také dítě nepřichází do neznámého prostředí. Ví, kde se 

přesně nachází jeho třída a šatna v budově školy. Ví, kde hledat sociální zařízení. Také zcela 

bezpečně pozná svou paní učitelku, dokáže pružně reagovat na její pokyny. 
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Negativum vidím v částečné nepřipravenosti dětí, které se neúčastní přípravky. Rozdíly 

mezi dítětem, které navštěvovalo přípravné hodiny a „novým" prvňáčkem se však časem 

srovnají. 

8. Můžete mi, prosím, poskytnout kazuistiku dětí, ke kterým jste mi dodala materiály? 

Samozřejmě. 

7.4.1 Kazuistiky dětí 

JANA pochází z málo motivujícího rodinného prostředí. Vyrůstá v neúplné rodině s 

rozvedenou matkou a starším bratrem. Žije v malém bytě v panelovém domě. Rodina má 

částečné finanční potíže kvůli neplacení výživného ze strany otce. Jana navštěvuje školní 

družinu, kde pobývá až do 17 hodiny. Odtud ji odvádí bratr, matka pracuje jako prodavačka v 

supermarketu do pozdních odpoledních hodin. Jana nenavštěvuje žádný zájmový kroužek. 

Maminka se na Janu ve škole informuje jen minimálně. 

Janička se mi v přípravce jevila zakřiknutě a částečně ustrašeně. Byla málomluvná, 

špatně navazovala kontakt se svým okolím. Také se u ní vyskytovala mírná logopedická vada. 

Nyní v pololetí první třídy ji mohu hodnotit jako velmi snaživou žákyňku. Přestala být 

zakřiknutá, navázala kamarádský kontakt se spolužáky (hlavně s děvčaty, se kterými společně 

navštěvuje družinu). Také její málomluvnost ustupuje. 

V matematice se soustředí, pracuje v tempu. V českém jazyce stále převládá tiché čtení, 

psaní je na průměrné úrovni. Také v prvouce je zvídavá, ráda se zapojuje. Hodnotím ji zatím 

samými jedničkami. Domnívám se, že později se u ní budou vyskytovat dvojky. 

PAVFX pochází Z Úplné rodiny. Je bez sourozence, žije v dvougeneračním rodinném 

domku společně s prarodiči. Je jediným vnukem obou prarodičů, proto se na něj soustřeďuje 

veškerá pozornost. Do školy jej vozí autem buď otec nebo babička. Pavel navštěvuje velmi 

mnoho kroužků, jako je fotbal, angličtina, flétna. Na Pavla se často informují rodiče i 
prarodiče. 
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Pavel byl již v přípravce velmi divoký, nesoustředěný, nerad pracoval dle pokynů. Nebyl 

téměř schopen práce ve skupince. Pavel je levák. 

Nyní v pololetí prvního ročníku má stále problémy s nalezením své pozice ve třídě. Má 

problém v komunikaci nejen s děvčaty, ale také s většinou chlapců. Je velmi svérázný, pokud 

není vše podle jeho představ je podrážděný, urážlivý. Domnívám se že přílišná domácí péče 

ze strany rodičů a prarodičů je mu spíše na škodu. Také množství zájmových kroužků jej 

přetěžuje. V matematice je nesoustředěný, neorientuje se v číselné řadě, zaměňuje znaménka 

plus a mínus. V českém jazyce se mi jeví jako dyslektik, zaměňuje písmena b,p,d, přehazuje 

hlásky. V psaní má stále špatné tvary písmen. V prvouce nejeví větší zájem, patří k slabším 

žákům. Hodnotím jej známkou dvě z matematiky, prvouky a českého jazyka. Domnívám se, 

že později u něj nejspíše dojde ke zhoršení prospěchu. 

7.4.2 Popis práce dětí 

Vlastní práce dětí předkládám v příloze na volných listech. Systém volných listů jsem 

volila z důvodu lepší manipulace s nimi. 

Vždy jsou přiloženy práce obou dětí v časovém odstupu, kdy je téměř vždy zřetelný 

pokrok v uvolňovacích cvičeních a také u jednotlivých kreseb. Datum vytvoření prací je 

uveden přímo na jednotlivých listech. 

Pracovní listy Jany jsou číslovány arabsky. Pracovní listy Pavla jsou číslovány římsky. 

Legenda k pracovním listům: 

Pracovní listy 1 a I 

Je zde jeden pracovní list, děti měly za úkol podle své fantazie nakreslit, jak kočka chytila 

myšku. Myška utíká všemi možnými směry. 

Pracovní listy 2 a 11 

Děti měly za úkol pomoci babičce postupně, jedním směrem, namotávat nitku na 

klubíčko. 
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Pracovní listy 3 a III 

Úkolem bylo pomoci mamince při zavařování. Některé švestky je třeba naskládat -

dokreslit do zavařovací sklenice a jiné pomoci mamince vyrovnat na misku. 

Pracovní listy 4 a IV 

Děti plnily zadání podle předepsaného textu na pracovním listu. 

Pracovní listy 5 a V 

Podle vyprávěné pohádky bylo úkolem nakreslit hlavní hrdiny - rodinu sněhuláků, nebo 

jejího některého člena. 

Pracovní listy 6 a VI 

Budoucí školáci kreslili podle vyprávění pohádky postavu čerta, kde zapojovali svou 

fantazii. 

7.5 Závěry a doporučení 

Z výsledků průzkumu za pomocí dotazníků vyplývá, že spolupráce mezi mateřskou a 

základní školou existuje. Ze strany mateřských škol spolupráci potvrdilo 95,2 % 

dotazovaných a 83,4 % základních škol. Toto procento je nad mé očekávání (stanovila jsem 

hypotézu, ve které předpokládám spolupráci alespoň v polovině ZŠ a MŠ). Na první pohled je 

tento výsledek velmi uspokojivý. Avšak při hlubším zkoumání se výsledky jeví jako 

zavádějící. Paní učitelky jak základních, tak mateřských škol uvedly spolupráci nejspíše jen z 

důvodu, aby se nějak nelišily od ostatních. Svou domněnku mohu potvrdit faktem, že 100 % 

mateřských škol nepředává žádné písemné záznamy o dítěti základní škole, což je velmi 

zarážející, avšak i tento poznatek může být pro někoho diskutabilní. Ještě více nepochopitelný 

se mi jeví fakt, že učitelky základních škol uvedly, že v 23,3 % případů dostávají záznamy o 

dítěti. Nejednotnost si vysvětluji různou interpretací mých dotazů. Učitelky mateřských škol 

měly zřejmě na mysli písemné materiály. Učitelky základních škol nejspíše porozuměly 

otázce ve smyslu, kdy za záznam o dítěti z MŠ je také považována poznámka u seznamů dětí, 

které se dostaví k zápisu. (Své vysvětlení uvádím již v hypotéze č. 3.) 
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Přitom v 85,7 % případů znají učitelky mateřských škol konkrétní základní školu, kterou 

budou jejich děti navštěvovat a 14,3 % to ví alespoň z části. Zde vidím dvě velké 

nesrovnalosti - na jedné straně výborně funguje informovanost o zařazení dítěte do příslušné 

základní školy, na straně druhé se však k učitelkám základních škol nedostanou žádné 

písemné materiály o dětech. To je podle mého názoru velká škoda, jelikož jakákoli zpráva o 

dítěti by zcela jistě pomohla paní učitelce jak při samotném zápisu, tak při seznamování se s 

prvňáčkem na začátku školního roku. Proč nedochází k předávání písemných materiálů z 

mateřských škol nedokáži určit. Z vlastní pedagogické činnosti však mohu říci, že paní 

učitelky mateřských škol mají obavu přesně identifikovat své děti. K seznamům dětí, které 

absolvují zápis připisují (na naši žádost) jen drobné poznámky tužkou, jako např. pomalejší, 

ustrašená, šikovný, fixován na matku. Tyto poznámky jsou pro nás velmi cenné, protože při 

zápisu přicházíme do kontaktu s dítětem, které neznáme a jakýkoliv poznatek o něm je pro 

nás přínosem. Stálo by jistě za zvážení, zda by nebylo vhodné zavést určité formuláře, které 

by poskytly základní informace o dítěti při vstupu do základní školy jako jsou osobní 

katalogové listy u žáků ZŠ, které zprostředkovávají jeho výsledky např. při přestupu na jinou 

Dále je z výsledků průzkumu zřejmé, že spolupráce mezi ZŠ a MŠ je spíše jen formální a 

probíhá ze strany mateřských škol především prohlídkou školy, návštěvou první třídy, 

různými oslavami jako například vítáním jara, Den dětí, sportovními akcemi, divadelními 

představeními. Tuto formu spolupráce uvedlo 33,3 % dotazovaných MŠ. Ze strany základních 

škol je spolupráce realizována formou návštěvy ZŠ a to v 86,6 %, prohlídkou první třídy v 

76,6 %, návštěva ukázkové hodiny v první třídě probíhá v 76,6 %. Nejcennější jsou dle mého 

názoru akce, které jsou méně formální a četnější. Například karnevaly, akademie, divadlo, 

setkávání na společné zahradě. Tuto formu spolupráce uvádí 60 % respondentů. Velkým 

přínosem jsou také jiné významné aktivity, do kterých byly zahrnuty návštěvy prvňáčků v 

mateřské škole, předvedení loutkového představení žáky ZŠ dětem MŠ. Zmíněné akce tvoří 

jakýsi „most" mezi oběma školami a napomáhají dětem přejít z jednoho zařízení do druhého. 

Myslím si, že tyto neformální akce by měly být podporovány jak základní, tak mateřskou 

školou. Návštěva školy, či ukázkové hodiny je jistě pro děti zajímavým zpestřením, avšak 

pouze ojedinělou akcí ve školním roce, která dítě nijak systematicky nepřipravuje na přechod 

do základní školy. 



Jistě nelze opomenout spolupráci ZŠ, MŠ a rodiny. Spolupráce je poměrně dobře 

rozvíjena. Z průzkumu vyplynulo, že 57,2 % mateřských škol pořádá besedu na téma zápis 

dětí do 1. třídy. Setkání s rodiči budoucích prvňáčků pořádá 63,3 % základních škol. Lze 

předpokládat, že beseda neprobíhá současně v mateřské a základní škol a existuje zde 

domluva mezi oběma subjekty, kdo tuto besedu uspořádá. Pokud by tato domněnka byla 

pravdivá, besedy by se uskutečňovaly ve 100 %. 

Zajímavé je také zjištění, že učitelky mateřských škol si mimo osobní anamnézu dítěte (ta 

je realizována v 80,9 %) vedou rodinnou anamnézu dítěte pouze v 9,5 % případů. Přitom 

rodinnou anamnézu dítěte lze považovat za stejně důležitou jako osobní anamnézu, neboť 

rodinné zázemí dítěte, jeho postavení v rodině a vztahy v rodině dítě značně ovlivňují a jsou 

důležitými faktory při jeho duševním vývoji. Pomáhají nám pochopit různé příčiny nezdarů či 

citových deprivací dítěte. 

Nej zajímavější a velmi systematickou přípravou dítěte na vstup do školy se mi jeví forma 

přípravných hodin, která je realizována na základní škole, kde v současné době působím. 

Zda přípravné třídy existují na všech školách, které jsem oslovila, nemohu říci, protože 

jsem tuto otázku nezahrnula do dotazníku. Mám pouze srovnání u škol, které jsem navštívila 

osobně a mohla jsem se tak seznámit s formou zápisů dětí do 1. třídy nebo s přípravným 

ročníkem. 
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8 Komentář k materiálům poskytnutým ZŠ a MŠ 

Při rozesílání dotazníků jsem žádala jednotlivé základní a mateřské školy, zda by mi 

mohly poskytnout materiály, které používají při své práci. Některé školy a školky na mou 

prosbu nereagovaly, jiné mi však zaslaly své formuláře. 

Ze základních škol to byly tyto typy dokumentů: 

1. Pozvánka. 

2. Zápisní lístek. 

3. List vyplňovaný dítětem při samotném zápisu. 

4. Žádost o odklad povinné školní docházky. 

5. Seznam pomůcek. 

6. Desatero pro prvňáčky a rodiče 

7. Pamětní list. 

Z mateřských škol to byl tento typ dokumentů: 

8. Diagnostický záznam dítěte. 

1. Pozvánka. 

Individuální pozvánku k zápisu vyhotovuje nejspíše jen malé procento škol, protože se mi 

podařilo získat pouze dvě pozvánky. Jedna pozvánka je koncipována formou omalovánky, 

druhá zve ke dni otevřených dveří. V příloze č.l A, B přikládám pozvánky. Obě byly 

vyrobeny jako rozkládací, pro účel diplomové práce jsou ofoceny na zvláštním listu složené i 

rozložené. 

2. Zápisní lístek. 

Zápisní lístek je samozřejmostí každé základní školy. Zjišťuje velmi podobné, téměř 

identické údaje. Jsou to nacionále o dítěti (jméno, datum a místo narození, rodné číslo, 

bydliště, národnost, občanství) a rodičích (jejich jména, bydliště, povolání, telefon). Dále 
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údaj, jestli dítě navštěvuje mateřskou školu, jeho zdravotní stav, zda bude navštěvovat školní 

družinu. 

Zápisové lístky se liší jen v drobnostech, jako například: některé obsahují jméno 

vyučujícího, který zápisní lístek vyplnil (což je přínosem při případných nesrovnalostech), 

zda má dítě ve škole nějaké sourozence, zájmy dítěte (toto může pomoci paní učitelce při 

poznávání dítěte), další sdělení o rodině a jejich poměrech jako například: „otec žije mimo 

rodinu" atd.). V příloze č.2 A,B přikládám dva typy zápisních lístků. 

3. List vyplňovaný dítětem při samotném zápisu. 

Pracovní listy se lišily na jednotlivých školách grafickým zpracováním. Zjišťují však u 

dítěte dovednosti jako je orientace v číslech, poznávání základních tvarů, porovnání velikostí 

věcí (větší - menší), srovnávání obrázků (nalezení shod či rozdílností), uvolněnost ruky -

úroveň jemné motoriky, rozlišení základních barev, případná znalost čtení. V příloze č.3 A,B 

přikládám dva různé pracovní listy. 

4. Žádost o odklad povinné školní docházky. 

Formuláře pro odklad školní docházky, které se mi podařilo získat, se odlišují jen 

minimálně, mají pouze různou úpravu. Všechny obsahovaly stejné náležitosti jako je jméno a 

příjmení dítěte, jeho datum a místo narození, trvalé bydliště, pro který školní rok je odklad 

žádán, jména a příjmení zákonných zástupců, jejich bydliště, důvod žádosti o odklad, zda dítě 

navštěvuje mateřskou školy, podpisy zákonných zástupců. V příloze č.4 A,B přikládám dva 

formuláře žádosti o odklad školní docházky. 

5. Seznam pomůcek. 

Seznam pomůcek, které bude dítě potřebovat školy poskytují ve většině případů u zápisu, 

což je dle mého názoru výhodné. Rodiče mají delší časový prostor k pořízení všech potřeb a 

vyhnou se nakupování nepotřebných pomůcek. V příloze č.5 A,B přikládám dva typy 

seznamů pomůcek pro první třídu. 

6. Desatero pro prvňáčky a rodiče. 

Tento informační leták je poměrně rozšířen, což usuzuji ze skutečnosti, že mi bylo 

zasláno několik těchto „desater". Všechna desatera jsou však velmi podobná a to jak desatero 
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pro prvňáčky, tak i desatero pro rodiče. Proto v příloze č.6 A,B uvádím pouze jedno 

„desatero" pro prvňáčky a jedno „desatero" pro rodiče. 

7. Pamětní list. 

Pamětní list je spíše raritou, než rutinním dokumentem. Podařilo se mi získat pouze jeden 

pamětní list a to ze základní školy, kde se konají netradiční zápisy do první třídy. Pamětní list 

jistě budoucího prvňáčka potěší a přispěje k jeho „těšení se na školu". Uvedeno v příloze č.7. 

8. Diagnostický záznam dítěte. 

Diagnostický záznam dítěte, nebo také jen záznam o dítěti si vede (jak vyplývá také z 

dotazníků) každá mateřská škola. Záznamy o dítěti, které se mi podařilo získat, mají formu 

osobní anamnézy dítěte. Jeden záznam, jak je možno vyčíst, je součástí dvojlistu. Paní 

učitelky mateřské školy mi však zaslaly pouze diagnostický záznam dítěte. Druhý záznam o 

dítěti je dle mého názoru již delší dobu používaným formulářem, který zcela nevyhovuje 

dnešním požadavkům - je příliš strohý a zároveň nepřehledný. Nenutí paní učitelku 

podrobněji vést záznam o dítěti jako například o jeho změnách v rodinném prostředí, 

somatickém vývoji, předpoklady pro úspěšný vstup do ZŠ atd. 

Zde přikládám i třetí exemplář nazvaný „Osobní list dítěte - pozorované kompetence", 

který se mi zdá naprosto nevhodný a předkládám ho spíše jako špatný příklad. Příloha č. 8 

A,B,C. 
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Závěr 

Na základě prostudované literatury, materiálů a vlastního výzkumu mohu vyslovit tyto 

závěry: 

Dítě prochází před vstupem do základní školy ohromnou fyzickou i psychickou 

proměnou. Mění se nejen jeho somatické proporce, ale také probíhá rozvoj jeho myšlení ve 

všech oblastech jako je mentální, kognitivní, morální, pracovní. 

Dítě mladšího školního věku musí zvládnout velké množství návyků a dovedností. 

Dnešní doba přináší vyšší technickou vyspělost, která je jistě výhodou, avšak nutí k 

rychlejšímu životnímu tempu, což se odráží i na dětech. Je otázka, zda nás tato 

přetechnizovanost nepohlcuje nad únosnou míru. 

Jistě lze konstatovat, že dětská hra odráží svět dospělých. Neměli bychom se tedy my, 

dospělí, trochu pozastavit a nahlédnout do zrcadla, které nám dětský svět nastavuje? Jaká 

bude naše výchova, taková bude nastávající generace. 

V literatuře, kterou jsem prostudovala, je velké množství rad a návodů, jak pracovat 

abychom co nejlépe připravili dítě na novou životní etapu, kterou je vstup do základní školy. 

Tyto informace lze také získat na internetových stránkách. 

Základní předpoklad pro dobrou přípravu na vstup do školy, ale také na celkový životní 

základ dává dítěti jeho rodina. Jestliže však v nějakém ohledu selže, má dítě ztížené 

podmínky ke svému zdravému duševnímu rozvoji. Nelze přijmout jednání některých rodičů, 

kteří se z důvodů časové zaneprázdněnosti nevěnují přiměřeně svému dítěti. Pokud rodiče 

neodhadnou tenkou hranici mezi „kupováním" si dětské přízně drahými dárky a přirozenou 

(časově náročnější) výchovou, pak se většinou naruší křehká rovnováha v citové oblasti 

dítěte. 

Na základě provedeného průzkumu mezi mateřskými a základními školami v oblasti 

Moravskoslezské a Prahy mohu říci, že téměř všechny MŠ mají informace, kterou ZŠ budou 

jejich děti navštěvovat. Tento fakt vytváří ideální podmínky pro spolupráci mezi mateřskou a 

základní školou. Spolupráci potvrdilo 83,4 % ZŠ a 95,2 % MŠ, což je velmi vysoké procento. 

Při bližším zkoumání je však patrné, jak již uvádím v diskusi, že spolupráce je spíše formální 
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a ve většině případů neplní svou hlavní úlohu, kterou je plynulý přechod dítěte z mateřské do 

základní školy. 

Velký rozpor je patrný z výsledků předávání materiálů o dítěti (MŠ tvrdí, že ve 100 % 

nepředává žádní materiály, naproti tomu ZŠ údajně přebírá záznamy ve 23,3 % případů). 

Výsledky ve mně vyvolávají pochybnosti o pravdivosti uvedených údajů. 

Ze strany učitelek základních škol je (dle jejich názoru) spolupráce dostatečná v 73,3%. 

Dokonce 3,3 % nepovažuje spolupráci s mateřskou školou za potřebnou. S tímto názorem 

rozhodně nesouhlasím. Na druhou stranu 16,6 % učitelek uvedlo spolupráci za malou a chtěly 

by ji v budoucnu zlepšit. Učitelky mateřských škol v 50 % uvádí spolupráci za dostatečnou. 

Druhá polovina se domnívá, že kooperace mezi oběma institucemi by se dala prohloubit. 

Celkově na základě zkoumaného vzorku lze konstatovat: učitelky základních i 

mateřských škol se ve většině případů domnívají, že jejich vzájemná spolupráce probíhá a je 

dostatečná. Avšak při podrobnější analýze všech jejich odpovědí se spolupráce jeví spíše jen 

jako formální. 

Samozřejmě takto nelze hodnotit všechny mateřské a základní školy. Zkoumaný vzorek 

nebyl tak veliký, abych mohla vyslovit všeobecně platné závěry. Situace v jiných regionech 

může být zcela odlišná. Záleží na individuálním přístupu každé ZŠ a MŠ. Někde (byť jen na 

základě dotazníků) byla patrna kvalitní spolupráce. U jiných byl dotazník vyplněn způsobem 

„něco tam zatrhneme, abychom se příliš nelišily". 

Velkou pozornost jsem věnovala přípravné třídě, o jejíž existenci a funkci jsem se 

dozvěděla až po nástupu do základní školy, která přípravku realizuje. Podle mého názoru je 

přípravka ohromným přínosem pro budoucí prvňáčky. 

Na závěr mohu říci, že přestup dítěte z mateřské do základní školy není určen jen 

samotným aktem zápisu dítěte, ale dlouhodobým procesem. Podílí se na něm rodina a také 

mateřská škola. Neméně důležitou úlohu „mostu" na této cestě tvoří spolupráce základní a 

mateřské školy. Vždy záleží na přístupu a jednání jednotlivých institucí na tom, jak budou 

dítěti nápomocny - zda mu pomohou vybudovat „mosty" na jeho cestě. 
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V „kapse" diplomové práce jsem zařadila praktické ukázky dětí z přípravné třídy. Tuto 

přílohu jsem neuvedla pod pořadovým číslem, práce jsou označeny dle legendy ze strany 63 a 

64. 
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Anotace 

Diplomová práce je v teoretické části zaměřena na dítě způsobilé a nezpůsobilé školní 

docházky, znaky a kritéria školní zralosti. Také zkoumá vliv rodiny a mateřské školy na vstup 

dítěte do základní školy. Věnuje se zápisu do první třídy běžnou a alternativní formou. Ve 

výzkumné části je zjišťována spolupráce mezi základní a mateřskou školou pomocí 

dotazníkové metody. Dále jsou zde uvedeny výsledky zkoumání a jejich interpretace. Zabývá 

se přípravnou třídou, jejím postavením při vstupu dítěte do základní školy. 

Klíčová slova: působení rodiny a MŠ na dítě, nástup dítěte do školy, školní zralost a nezralost, 

znaky školní zralost, běžný a alternativní způsob zápisu 

Annotation 

In its the theoretical part the diploma thesis discusses readiness and non-readiness for 

school attendance and characteristic and criteria of school maturity. It also deals with the 

influence of the family and pre-school attendance on the start of primary school attendance. It 

focuses on the enrolling in primary school in a usual or an alternative way. In its research part 

the cooperation between primary and secondary schools is surveyed via questionnaires. 

Results are stated and interpreted. Preparatory classes and their influence on the entry into 

primary schools are also dealt with. 

Key words: influence of the family and pre-school attendance on the child, entry into primary 

school, school maturity and immaturity, characteristic of school maturity, usual and 

alternative enrolment in primary school 
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Přijdte se k nám podívat! 
Odpoledne otevřených dveří 

pro budoucí školáky 
ve čtvrtek 16. ledna 2003 

od 14 do 18 hodin. 
Vezměte maminku a tatínka 

a zavítejte k nám. 



Přijďte se k nám podívat! 

Z a p i š m a m e 

v pátek 17. ledna 2003 
od 14 do 18 hodin 

a v sobotu 18. ledna 2003 
od 9 do 12 hodin. 

Těšíme se na Vás! 



z á p i s n í l í s t e k 

Školní rok : 2003/2004 

Jméno a příjmení 
dítěte: 

Datum narození Rodné číslo 

Místo narození 

Bydliště Národnost 

Občanství 

Otec: J m é n o a příjmení 

Bydliště 

Adresa pracoviště 

Matka: Jméno a příjmení 

Bydliště 

Adresa pracoviště 

Zdravotní stav dítěte / vada zraku, řeči, Leváctví.../ 

Navštěvuje MŠ: ano - ne Kde 

Zájmy dítěte 

Stravování ve škole: ano - ne 
Bude navštěvovat ŠD : ano - ne 

Další sdělení k rodině 

Budu žádat o odklad školní docházky : ano - ne 

Zařazení: 

1. Po odkladu školní docházky 
2. Sourozenci na škole 
3. Dítě pracovníka školy 
4. Patří do obvodu 
5. Jiné důvody - jaké? Zapsala 

Povolání 

Telefon _ 

Telefon _ 

Povolání 

Telefon _ 

Telefon 



cú 

r->J 

Příjmení a jméno Místo narození Datum Rodné číslo Národnost 

Trvalé bydliště Telefon domů Jméno otce Jméno matky i rodné 

Nejvyšší dosažené vzdělání Nynější zaměstnání Zaměstnavatel 
Otec Matka Otec Matka Otec Matka 

Telefon Rok narození 
Chodí do MŠ Vady řeči 

Otec Matka Otec Matka 
Chodí do MŠ Vady řeči 

Bude chodit Poznámky o rodině, SD, zdrav, stavu 
ŠJ ŠD 



3 .A 

Základní škola 
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Žádost o odklad povinné školní docházky 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum a místo narození: 

Trvalé bydliště: 

Pro školní rok: 

Odůvodnění žádosti: 

i 

Jména a příjmení rodičů (zákonných zástupců) : 

Adresa: 

3odpisy: 



Sádá.m o o d k l a d š k o i n í d o c h á z k y p r o : 

v Žádost o odklad povinné školní docházky 

v 

Sádá.m o o d k l a d S k o i n í d o c h á z k y p r o : 

Jméno a příjmení dítěte: 

Datum n a r : By d l i š t ě : 

Jméno a příjmení otce: 

B y d l i š t ě : T e l e í . č : 

Jméno a příjmení matky: 

B y d l i š t ě : T e l e í . č : 

D í t ě c h o d í - n e c h o d í d o m a t e ř s k é š k o l k y ( u v e ď t e a d r e s u MŠ): 

Podpisy rodičů. 



POMŮCKY PRO 1.TŘÍDU 

Plnící pero 2 ks 
Tužka č.2 2 ks 
Guma měkká . 1 ks 
Fólie malá 1 ks 
Fólie velká 1 ks 

• Zásobník na číslice 
• Zásobník na písmena 
• Štětec č.6 + č.8 
• Igelitový ubrus na lavici 2 ks 
• Nůžky 
• Pastelky 
• Plastový kelímek 
• Cvičební úbor, Jarmilky 
• Přezůvky s pevnou patou 
• Malý ručník s poutkem 
• Plátěný ubrousek na svačinu 
• Plastová láliev na nápoj 
• Desky na sešity 
• Desky na výkresy A3 
• Pouzdro 
• Strouhátko 
• Obaly na sešity (formát A4, A5) 
• Obaly na učebnice (formát A4) 

Prosíme všechny potřeby i oděv zřetelně označit iniciálami nebo jménem 



POMŮCKY PRO 1. C : 

/ L J ^ í l ^ 

Polštářek k relaxaci na koberci - nahradí židle při hrách, pastelky, 2 - 3 obyčejné tužky 
střední velikosti (ostrouhané každý den) , guma, lepidlo, nůžky, plastelína, voskové pastely, 
suché pastely, vodové barvy, štětec kulatý číslo 8 a štětec plochý číslo 12, kelímek od jogurtu 
na vodu, černá tuš, starou košili nebo plášť do výtvarné výchovy, složku barevných papírů, 
zobcová flétna, noty na flétnu zakoupí škola, a le je nutné škole zaplatit částku 55 Kč,100 Kč 
do třídního fondu, 50 Kč - dar škole (není povinný ), špejle nebo dřívko na kresbu tuší, složky 
na písmena a číslice, cvičební úbor: tepláková nebo šusťáková souprava, kraťasy, tričko, 
cvičky do tělocvičny, tenisky na hřiště - to vše podepsané a vložit do pytlíku na stáhnutí se 
Šňůrkou popřípadě do igelitové tašky ( rychle se trhají ucha ), papuče podepsané - nenechávat 
v šatně musí se nosit domů, aktovka podepsaná, ručník podepsaný, pouzdro podepsané, stará 
krabice na uložení věcí do lavice o rozměrech: na výšku: ,na šířku: , na 
délku: , deníček na úkoly a známky dostanou od školy. 

Telefon do školy: 

Na naši spolupráci se těší třídní učitelka K. Konvalinová. 



O <a s a . t <e- r o p * r o § 3 r v n - é t o 

1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče. 

2. Umim se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to 

tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. 

Umím na tkaničce udělat mašličku. 

3. Umim uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří. 

4. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami. 

5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a 

černou. 

6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou. 

7. Dovedu si připravit svačinu na ubrousek a po jidle si umýt 

ruce. 

8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu. 

9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a 

povidám si o nich s rodiči. 

10.Do aktovky si sám uložim věci, a to tam, kam patři. 



6 . B 

Desatero pro rodiče 

1. Každý den kontroluji aktovku za přítomnosti svého prvňáčka. 

2. Každý den ostrouhám tužky.Ditě jich má mit v zásobě několik. 

3. Pomáhám ditěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek 

za jeho přítomnosti, společně je dáváme do aktovky. 

4. Školní pomůcky koupím raději až po poradě s vyučujícím. 

5. Přípravu na vyučováni rozdělím ditěti na kratší časové intervaly, 

nejlépe dvakrát 15 minut. 
t 

6. Příprava na vyučováni by měla probíhat v klidném a příjemném 

prostředí, aby se dltě mohlo soustředit na svou práci. 

7. Příprava na vyučováni má být pravidelná, aby si ditě upevnilo 

pracovní návyky. 

8. V klidu si povídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se 

odpovědět na jeho dotazy. 

9. O společných kulturních zážitcích( rozhlas,televize, kino, divadlo 

koncerty) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit,čemu 

n e r o z u m ě l o . T i m rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímáni. 

10.Své ditě raději pohladím, pochválím 2 a drobné úspěchy. Snažím se 

nezlobit se, když se mu něco ve škole nedaří. 



PAttí 1 N í L I S T z e z á p i s u d o 1 . t ř í d y 

p r o 

d n e 



Z á m a m o d í t ě f c i 

IA 

.Jméno a pří jn Dal. nar. 

Zdr avctni stív 

Rodinné prostředí 

S p o l u p r á c e rodičů s M S 

Výr lovnoi f lilásek 

a ó r d e f g h r h i j M m n c p r ř s š 
( ( U V X y Z 2 

Představa o čulecK 

1 2 3 4 5 6 

* oeo m eometrická [vary: 

pasivně — I J (J) / 

aktivně — l i O / 

•• I I 
\ I i 

Barvy: 

červená, modrá, bílá, íerná 

žlutá, relená 

oranžová, fialová, 

hnědá, Sedá 

Odstíny : 

Samostatnost v hygieně 

A n o — N< 

Zavazuje tkaničky: 

Kouziva u jídla 

— lžičku 

— vidličku, nůř 

A n o — N e 

Samostatnost v oblékání 

A n o — Ne 

Motorika ruky 

— toporná, průměrná, uvolněná 

Rozlišuje: p r a v á — levá 

ťsk • iif. sn" Mr;: 



Diagnosticky záznam dítěte 

J m é n o d í t ě t e : P ř í j m e n í d í t ě t e : 

Datum nar. dítěte : Jméno matky : 

D a t u m p ř i j e t í d í t ě t e n a M Š : 

Alergie : 

Smyslové, tělesné, psychické potíže, omezení : 

Lateralita ruky : 

b r žení těla : 

Motorika ruky : 

Sociální chování: 

k dětem : 

k učitelce : 

k rodičům : 

řečový projev: 

V ý s l o v n o s t : 



P ř e d s t a v a o Čís lech , č i s . r a d ě : 

le todické nokvnv k vedení diagnostického záznamu: 

•cnio iíai diagnostického záznamu o ditěii j e soucá- ii f-vojiistu. kde učitelKa slovně zachycuje 
^oblemaiiku zejména : Adaptace dítěte 

Typ rodiny , zájem rodičů o dítě, spolupráce s rodinou 
M i m o ř á d n é události v životě dítěte / nemoc, rozvod, úraz ... 
Specifikuje abnormální stav ve vývoji dítěte / somaticky, men-
tální, sociální, smyslový vývoj, nemocnost / 
"úroveň sebeobsli.>ay, celkové spolupráce s uč. 
Předpoklady pro úspěšný vstup dítěte do ZS 
Spolupráce s PPI-', psychologem ap"d. 



í.t 

Osobni lisl ditčlc - pozorované kompetence 

člunem a iincno dnčic D.num naroseni Adresa. konudiv 

Dnlum zizruimu 

Dispozice Cclkcm/jkór 

" obratnost 
zručnost 

^ smyslová citlivost 
^ dbalost 
^ znalosti o těle, pohybu a zdrávi 

jazyk, rozlišováni a porozumění 
^ jazyková paměť 
J jazyková učenlivost 
^ výrazová obratnost, tvořivost 
^ citlivost pro jazykový výraz 
1 komunikační dovednost 

porozumění znakům 
čtenářský zájem 
poznávací zaujetí 

^ pozornost a vnímavost 
' intelekt 

v matematizace i 
' tvořivost 

samostatnost SL. .— 
odpovědnost 
sebehodnocení 

' vůle 
^ zážitková a výrazova citlivost 
' sociální obratnost 

v sociální ohleduplnost 
; odvaha v mezilidských vztazích 

, morální vědomí 

v morální návyky 
sociální přizpůsobivost 

v kulturní vnímavost 

kulturní tvořivost 
kulturní znalosti — 

znalosti a orientace v prostfedí 
ekoloqické vědomí 
ekologické svédomi 

- i . . . -

'ckvnicc, sr kterou sc projevila dan« konipele 
~ Vždy 

T é m ě ř v ž d y 
Č a s t o 

Málokdy 
N i k d y 



i 

Dotazník pro paní učitelky 1. třídy základní školy 

1. Spolupracujete s některou mateřskou školou při přípravě dětí na vstup do ZS? 

a) ano 
b) ne 

2. Pokud jste odpověděly v otázce č. 1 ano, popište prosím blíže: 
(Je možno zvolit více odpovědí.) 

a) děti z MŠ navštěvují ZŠ: 1. formou prohlídky školy 
2. formou prohlídky třídy 
3. návštěva ukázkové hodiny 

b) společné akce: jaké? 

c) další aktivity 

3. Dostáváte záznamy o dětech z mateřské školy? 
a) ano 

x b) ne 

4. Pokud jste v otázce ě. 3 odpověděly ano, prosím specifikujte (zakroužkujte i ví 

odpovědí): 
a) osobní anamnézu 
b) rodinnou anamnézu . 
c) záznamy o problémech dítěte (př.logopedické, fyzické...). Konkretizujte 

problém dítěte, přiložte prosím vzor záznamu. 

5. Provádíte s dětmi na zaěátku školního roku nějaký test školní zralosti? 
a) ano 
b) ne 

6. Pokud jste v otázce ě. 5 odpověděly ano, popište prosím blíže test: 
a) test si sestavujeme samy 
b) test čerpáme z publikace (napište prosím název a autora publikace) 

c) test máme z pedagogicko-psychologické poradny 

Pokud je to možné, přiložte prosím Váš test. 

7. Kdy je realizován odklad školní docházky? a) zjistíme ho přímo u zápisu 
b) během začátku školního roku , 
c) víme o plánování odkladu z MŠ (děti již byly vyšetřeny p e d i a t r e m , l o g o p e d e m , 

psychologem...) 



8. Nastupují děti s odloženou školní docházkou v dalším školním roce do Vaší ZŠ? 
a) ano 
b) ne 

9. Pořádáte setkání pro rodiěe budoucích prvňáčků před zahájením školního roku? 
a) ano 
b) ne 

10. Pokud jste v otázce ě. 9 odpověděly ano, popište prosím toto setkání (je možné zvolit 
více odpovědí): 

a) je to informační schůzka: 1. co bude dítě potřebovat do základní školy 
2: co by mělo dítě znát při vstupu do zákl. školy 

b) je to prohlídka školy (popřípadě třídy, družiny, j ídelny.. .) 
c) jiné: popište prosím jaké: 

i 

11. Jaký význam má pro Vás spolupráce se MŠ? 
a) je dostatečná 
b) spolupracujeme málo 
c) nespolupracujeme 
d) není zapotřebí 

12. Chtěly by jste spolupráci s MŠ v nějakém směru zlepšit? 
a) ne 
b) ano - napište prosím jak: 



40. 

Dotazník pro mateřské školy 

1. Jaká je Vaše mateřská škola? (Je možno zvolit více odpovědí.) 
Zaměřujeme se na činnost: 

a) hudební 
b) výtvarnou 
c) sportovní 
d) cizí jazyk: který? 
e) dramatickou 
f) jinou: jakou? 
g) nemáme bližší specifikaci 

2. Jaké si vedete záznamy o dětech? (Je možno zvolit více odpovědí.) 
a) osobní anamnéza dítěte 
b) rodinná anamnéza 
c) záznamy o problémech dítěte ( např. logopedické, fyzické.,),vypište jaké: 

i 
d) jiné záznamy, vypište prosím jaké: 

Pokud je to možné, přiložte prosím takovouto anamnézu. 

3. Víte, do které základní školy půjdou děti po ukončení docházky v mateřské škole? 
a) ano 
b) z části ano 
c) spíše ne 
d) ne 

4. Spolupracujete s některou základní školou? 
a) ano 
b) ne 

5. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděly ano, popište prosím formu spolupráce: 
(Je možno zvolit více odpovědí.) 

a) společné výlety 
b) návštěvy dětí mateřské školy v základní škole: ^ v 

- jedenkrát ročně - dvakrát ročně - vícekrát rocne 
c) společné besídky 
d) jiné aktivity (vypište jaké): 

6. Absolvují děti v závěru docházky v mateřské škole nějaký přípravný test 
školní způsobilost? 

a) ano 
b) ne 



7. Pokud jste v otázce č. 6 odpověděly ano, charakterizujte blíže obsah testu. 
Test si sestavíme: 
a) sami 
b) používáme test z literatury (Uveďte prosím publikaci a autora.) 

8. Předává Vaše mateřská škola nějaké záznamy příslušní základní škole? 
a) ne 
b) ano - přiložte prosím takový záznam, či jeho kopii 

9. Mají některé děti pro letošní školní rok odloženu školní docházku? 
a) ano 
b) ne 

10. Pokud jste v otázce č. 9 odpověděly ano, napište prosím: 
a) kolik dětí navštěvuje předškolní oddělení MŠ: 
b) kolik dětí z tohoto počtu má odloženou škol.docházku Z jakých důvodů? 

11. Kde budou umístěny děti s odloženou školní docházkou? 
a) zpět do naší MŠ 
b) do speciální MŠ 
c) budou navštěvovat pedagogicko-psychologickou poradnu 
d) nevíme 
e) jiné řešení, napište prosím jaké: 

12. Pořádáte pro rodiče dětí besedu na téma :„Zápis do 1. třídy"? 
a) ano 
b) ne 

13. P o k u d jste v otázce ě. 12 odpovědě ly ano, spec i f ikujte pros ím, čeho se beseda 
týká: (Je m o ž n o zvolit více odpovědí . ) 

a) co má dítě vědět a znát před vstupem do základní školy 
b) co bude dítě potřebovat do základní školy 
c) jiné t é m a - j a k é ? 

14 Jaký význam má pro Vás spolupráce se základní školou? 
a ) je dostatečná 
b) chtěly bychom ji zlepšit (napište prosím jak) 


