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Anotoce 

Předkládaná práce se zaměřuje na téma přechodu dítěte z mateřské do 

základní školy. Důležitým činitelem, který o výběru a o nástupu do školy 

rozhoduje, je přístup rodiče. Práce zjišťuje, které faktory sledují rodiče při 

výběru základní školy, jaké je jejich aktivita. Hlavními metodami výzkumného 

šetření jsou rozhovor a dotazník. 
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Presented dissertation focuses on the theme of transfer of the child from 

the kindergarten to the primary school . The substantial factor which decides 

on the type of the school and on the entrance to classwork is parent's attitude. 

The diploma work investigates the factors which are observed by the parents 

when they are choosing the primary school and watches their activities. The 

basic method applied in the thesis for observational survey is an evaluation of 

the list of questions and an interview. 
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ÚVOD 

Předkládaná práce je zaměřena na zjištění faktorů ovlivňujících přechod 

dítěte z mateřské do základní školy. Nástupu dítěte do základní školy se 

neúčastí jen dítě a škola, ale důležitým činitelem, který o nástupu a o výběru 

školy rozhoduje, je rodič. 

Předmětem práce je tedy zjištění, jaké faktory sledují rodiče při výběru 

školy, jak jsou aktivní, odpovědní za vzdělávání svých dětí, jak využívají 

možnost výběru, kterou jim dává vzdělávací systém v České republice. Dále 

pak zjištění, jaké názory na školní připravenost mají učitelé mateřských a zá-

kladních škol. V neposlední řadě i zjištění, jak se jeví přechod z mateřské do 

základní školy samotnému dítěti. 

Teoretická část je zaměřena na problematiku přechodu dítěte z mateřské 

do základní školy, především pak na popsání složek činných v nástupu dítěte 

do povinné školní docházky a popis výčtu lidských potřeb. 

Získané výsledky mohou posloužit k naznačení cesty pro snadnější 

přechod dítěte z mateřské do základní školy. 

Veškeré uvedené poznatky z rozhovorů a dotazníků jsou uveřejněny se 

souhlasem osob, kterých se týkají. 
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TEORETICKÁ ČÁST 
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1 VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 

Vzdělávací systém v České republice vychází z dlouhé tradice 

počínající rokem 1774, kdy byla zavedena povinná školní docházka. Dnes 

fungují v ČR všechny typy vzdělávání - od předškolního přes základní, střední, 

vysoké, postgraduální až po celoživotní. 

Vzdělávací systém v České republice je nastaven tak, aby umožňoval 

neustálé prohlubování dříve získaných znalostí a dovedností. Od dobrovolné 

předškolní výchovy, kde si děti do šesti let věku zvykají na nové kamarády, 

přes základní školy, kde si osvojují normy společenského chování a získají 

všeobecné vzdělání. Dále přes střední školy až po školy vysoké, kde se studenti 

specializují na vybraný obor. 

Základní školství je bezplatné a konkrétní školu vybírají pro své dítě 

rodiče s ohledem na její umístění, renomé nebo specializaci. 

1. 1 Reforma regionálního školství 

Dne 1. ledna 2005 nabyly účinnosti tři zákony, které ve svém souhrnu 

znamenají legislativní zakotvení nej významnější reformy v oblasti 

regionálního školství za poslední období: zákon č. 561/2004 Sb., o před-

školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, a konečně zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím školského zákona. Představují tak významnou 

reformu v oblasti školské legislativy. 
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1. 2 Školský zákon 

Školský zákon vychází z Národního programu rozvoje vzdělávání 

v Ceskě republice z roku 2001 (tzv. Bílé knihy), Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje výchovně-vzdělávací soustavy České republiky z roku 

2002, z Programového prohlášení vlády České republiky z července 2002, 

z mezinárodních úmluv (např. Úmluva o právech dítěte, Úmluva o ochraně 

práv národnostních menšin, apod.), ze závazných předpisů Evropské unie, 

ale i z dalších předpisů. Zákon z roku 2004 nahradil tři předešlé zákony 

upravující příslušné oblasti školství. 

Školský zákon je komplexní právní normou, která postihuje oblast 

regionálního školství od předškolního vzdělávání přes základní a střední 

vzdělávání až po vyšší odborné vzdělávání, včetně vzdělávání zájmového, 

základního uměleckého a jazykového. Tento zákon sice neupravuje v celé šíři 

problematiku celoživotního vzdělávání, ale výrazně otevírá prostor pro vzá-

jemnou prostupnost vzdělávání „počátečního" se vzděláváním „dalším", 

umožňuje přijímat výsledky vzdělání dosaženého mimo formální vzdělávací 

systém. 

1. 3 Změny, které přinesl nový školský zákon 

V současné době je uplatňován nový dvoustupňový systém 

kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy vydává rámcové vzdělávací programy pro 

každý obor základního a středního vzdělávání a pro předškolní, základní 

umělecké a jazykové vzdělávání v jazykových školách s právem státní 

jazykové zkoušky. Rámcový vzdělávací program (RVP) je základním 

pedagogickým dokumentem a vymezuje státem stanovený povinný rámec 

vzdělávání. Každá škola pak následně připravuje svůj školní vzdělávací 
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program (ŠVP), který vychází z príslušného RVP, specifikuje vzdělávání na 

dané škole a posiluje autonomii školy. ŠVP zohledňují konkrétní podmínky 

a zaměření každé školy a rozpracovávají RVP do vlastního učebního plánu 

a osnov. Školy mají také možnost využít integrace vzdělávacích oborů a vlastní 

specifické profilace, obvykle svázané s ekonomicko-společenskými pod-

mínkami oblasti, ve které působí. 

Co se týče mateřských škol, v současné době již v podstatě všechny MŠ 

pracují podle svých školních vzdělávacích programů. 

Nyní se pilotné ověřují programy na základních školách a gymnáziích. 

Předpokládá se, že všechny 1. a 6. ročníky základní školy začnou vyučovat 

podle ŠVP od roku 2007/8 (s postupným zapojováním dalších ročníků), 

gymnázia pak od roku 2009. 

Nově je pojímáno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, zejména uplatněním jejich práva na vzdělávání pomocí 

specifických forem a metod a na vytvoření zvláštních podmínek, které jejich 

vzdělávání umožní. Odlišují se speciální vzdělávací potřeby žáků zdravotně 

postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných. 

Výraznou změnou v této souvislosti je, že zákon podporuje propojení 

speciálního školství se školami běžného typu a významně posiluje tendenci 

k individuální integraci handicapovaných žáků, ať již do běžných škol nebo 

speciálních tříd. Pro tyto žáky mohou být upraveny vzdělávací programy podle 

jejich potřeb. Zákon dále počítá s podpůrnými opatřeními ve prospěch těchto 

žáků, např. s asistenty pedagogů. Zákon zároveň ponechává možnost, aby 

v odůvodněných případech mohly být i nadále zřizovány samostatné školy, 

popř. třídy pro žáky se zdravotním postižením. 
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Zákon výslovně upravuje možnosti podpory rozvoje nadání dětí, žáků 

a studentů ve školách. Výslovně jsou na rozdíl od předchozí právní úpravy 

upravena práva a povinnosti dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců, 

např. právo na informace o vzdělávání, právo vyjadřovat se ke všem 

rozhodnutím, která se jich týkají, právo na žákovskou samosprávu apod., a to 

v souladu s Úmluvou o právech dítěte a dalšími mezinárodními úmluvami. 

Zákon zaručuje právo dítěte v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky na přijetí k předškolnímu vzdělávání a bezplatnost tohoto 

vzdělávání. 

V systému povinné školní docházky dochází k několika změnám -

zákon nově definuje způsoby jiného plnění povinné školní docházky, a to tzv. 

individuálním vzděláváním (v rámci prvního stupně základní školy), které 

doposud probíhalo v rámci pokusného ověřování ministerstva jako „domácí 

vzdělávání"; za jiný způsob plnění povinné školní docházky je považováno 

i vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením. 

Novým prvkem v základním vzdělávání je systém postupu žáků do 

vyšších ročníků s tím, že žáci budou moci opakovat ročník pouze jedenkrát 

v rámci každého stupně základní školy. 

1. 4 Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání je chápáno jako doplněk výchovy v rodině, děti 

ho mohou absolvovat ještě před započetím povinné školní docházky. Do 

předškolního vzdělávání jsou tedy zapojovány děti do 6 let věku. Jejich 

výchově a vzdělávání slouží jednak jesle, jednak mateřské školy. Tyto instituce 

jsou určeny k vypěstování základních návyků v učení a také zajištění 
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sociálního kontaktu mezi dětmi. Obojí je důležité pro hladký nástup dětí do 

základních škol. Děti se ve spolupráci s rodiči a vychovateli učí logicky 

uvažovat a diskutovat, procvičují svou paměť i fantazii. Tyto dovednosti jsou 

zároveň důležité pro posouzení intelektuální a výchovné úrovně dítěte před 

nástupem na základní školu. 

Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu. 

Zároveň má pomoci zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných 

podnětů k aktivnímu rozvoji a učení. Děti v mateřských školkách získávají 

důležitý sociální kontakt mezi svými vrstevníky. 

Předškolní vzdělávání má také obohacovat denní program dítěte v prů-

běhu jeho předškolních let a poskytovat odbornou péči. Čas prožitý v mateřské 

škole by měl být pro každé dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem 

dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. 

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré 

předpoklady pro pokračování ve vzdělávání a podporovat individuální 

rozvojové možnosti dětí. Jde zejména o to, aby přechod dítěte z mateřské 

školky na základní školu byl snadný a příjemný. 

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči 

může předškolní vzdělávání plnit i úkol diagnostický (zejména ve vztahu 

k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami). Dětem, které to potřebují 

(dětem s nerovnoměrnostmi ve vývoji, dětem se zdravotním postižením, se 

zdravotním a sociálním znevýhodněním), poskytuje předškolní vzdělávání 

speciálně pedagogickou péči a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance. 
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Předškolní vzdělávání má velký význam pro rozvoj osobnosti dítěte. Je 

zabezpečováno především mateřskými školami, mateřskými školami pro děti 

se zdravotním postižením a mateřskými školami při zařízeních pro výkon 

ústavní-ochranné výchovy. Do systému předškolního vzdělávání lze zařadit 

i docházku do přípravných tříd pro děti se sociálním znevýhodněním, jejichž 

hlavním úkolem je připravit děti s horší sociální adaptací na vstup do školského 

prostředí. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání představuje 

zásadní východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů v předškolních 

institucích a formuluje obecné cíle předškolního vzdělávání, podmínky a jeho 

rámcový obsah (v oblastech biologické, psychologické, interpersonální, 

sociálněkulturní a environmentálni). Tvorba školního vzdělávacího programu 

je plně v kompetenci ředitelky mateřské školy. 

Mateřské školy navštěvují děti ve věku zpravidla od tří let do šesti let. 

Mimořádně jsou přijímány i děti mladší než tři roky a děti starší šesti let, 

kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Snahou Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy je zajistit co nejvyšší účast dětí v předškolním 

vzdělávání včetně organizačního opatření tak, aby nebyly z docházky 

vyřazovány děti, jejichž matky jsou na mateřské dovolené nebo nezaměstnané. 

Podle §123 odst. 2 školského zákona se vzdělávání v posledním ročníku 

mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a v pří-

pravné třídě základní školy poskytuje bezúplatně. Bezúplatné předškolní 

vzdělávání je zřizováno proto, aby se před vstupem do základní školy 

vyrovnaly rozdíly v komunikativních dovednostech a myšlení, rozvíjela se 

tvořivost a fantazie dětí a v neposlední řadě aby se docházkou do předškolního 

vzdělávání pomohlo dětem překonávat či zmírnit různé handicapy, které u nich 

mohou způsobovat problémy po vstupu do základní školy. 
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Počet mateřských škol v posledních letech klesá, i když s o něco menší 

dynamikou, než vykazuje pokles populace 3-51etých dětí - ve školním roce 

2004/05 bylo v ČR 4 776 mateřských škol, v roce 2005/06 již jen 4 710 škol. 

Pokles počtu mateřských škol je způsoben jednak jejich rušením, jednak 

slučováním více škol pod jeden právní subjekt. 

Docházka do mateřské školy je nepovinná, přesto navštěvuje mateřské 

školy 74 % všech tříletých dětí, 89 % čtyřletých a 95 % všech pětiletých dětí. 

V posledních čtyřech letech rostl i podíl dětí šestiletých s odkladem povinné 

školní docházky navštěvujících mateřské školy - v roce 2005/06 se růst 

zastavil - jednalo se o 22 % šestiletých dětí. 

Pro děti se zdravotním postižením se zřizují mateřské školy s upra-

venými vzdělávacími programy (122 škol v roce 2005/06 s 3,7 tis. zapsaných 

dětí). Děti mohou navštěvovat také mateřské školy při dětských domovech 

(3 školy s 18 dětmi v roce 2005/06). Kromě toho mohou být děti se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním a sociálním znevýhodněním 

integrovány i do běžných škol, ať už do běžných tříd (1515 dětí), nebo do spe-

ciálních a specializovaných tříd (3 706 dětí). Celkově děti se zdravotním 

postižením v roce 2005/06 tvořily 1,6 % všech dětí zapsaných do běžných 

mateřských škol. 

Do systému předškolního vzdělávání je možné zařadit i přípravné třídy 

pro děti se sociálním znevýhodněním. V roce 2005/06 bylo zřízeno celkem 123 

tříd (79 v základních a 44 ve speciálních základních školách), které 

navštěvovalo celkem 1 441 dětí. 
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1. 5 Povinná školní docházka 

Od roku 1995 je povinná školní docházka devítiletá a žáci ji plní 

zejména na základní škole (93,9 %), určitou variantou pro nadané žáky jsou 

víceletá gymnázia, případně osmiletý obor tanec na konzervatořích. Žáci se 

zdravotním a mentálním postižením mohou být integrováni do speciálních tříd 

na běžných základních školách nebo do běžných tříd základních škol, nebo 

jsou pro ně určeny školy zaměřené primárně na výuku žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Pro děti s hlubokým mentálním postižením platí jiný 

způsob plnění povinné školní docházky (§ 40 školského zákona). Podle § 42 

školského zákona stanoví krajský úřad místně příslušný podle místa trvalého 

pobytu dítěte dítěti s hlubokým mentálním postižením (se souhlasem 

zákonného zástupce dítěte) takový způsob vzdělávání, který odpovídá 

duševním a fyzickým možnostem dítěte, a to na základě doporučujícího 

posouzení odborného lékaře a školského poradenského zařízení. 

Po několika letech pokusného ověřování byla do školského zákona 

zařazena možnost využít na 1. stupni základní školy tzv. individuální 

vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve vyučování ve škole. 

Individuální vzdělávání lze povolit pouze žákovi prvního stupně základní 

školy. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z pří-

slušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní 

docházky. 

Povinná školní docházka začíná zpravidla v šesti letech věku dítěte, 

v posledních letech rodiče ve stále větší míře pro své děti využívají možnost 

odkladu povinné školní docházky o jeden rok na základě doporučení lékaře 

a školského poradenského zařízení. V roce 2005 nastoupila s odkladem 

povinné školní docházky do základních škol 24 % dětí starších šesti let 

v porovnání ke všem přijatým žákům do 1. ročníků. 
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1. 6 Základní školství 

Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie 

učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili 

tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy, účinně komunikovat a spo-

lupracovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní 

prostředí, být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturním 

a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplat-

ňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své 

další životní dráze a svém profesním uplatnění. 

Síť základních škol je v České republice poměrně hustá, i když v pos-

lední době počet základních škol stále klesá a v roce 2005/06 se snižuje 

na 3 741 základních škol. 

Integrace postižených dětí do běžných základních škol umožňuje těmto 

dětem mnohem lepší adaptaci do běžného života, navíc uvolňuje i prostor 

školám pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které se mohou ve 

větší míře věnovat dětem s těžšími formami zdravotního, případně mentálního 

postižení. V posledních deseti letech stále narůstá počet zdravotně postižených 

žáků na základních školách. V roce 2005/06 tvořili tito žáci 6,3 % všech žáků 

základních škol. Nárůst nastal především v podílu počtu žáků individuálně 

integrovaných do běžných tříd (od roku 1995/96 z 3 % na 5,2 % v roce 

2005/06), podíl žáků ve speciálních třídách se ustálil na 1,1 %. 

Pro část populace, která nedosáhla základního vzdělání, nabízejí 

základní, základní speciální a střední školy kurzy pro doplnění základního 

vzdělání. Zájem o tyto kurzy stále klesá (411 frekventantů v roce 2005/06). 
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Síť základních škol v jednotlivých krajích České republiky odpovídá 

potřebám základního vzdělávání populace od šesti let do dovršení patnácti let 

věku a vychází i z celkového charakteru regionu - v regionech s vyšší 

koncentrací malých obcí je pochopitelně více malých škol, v regionech s vyšší 

koncentrací větších měst existuje více škol velkých. V průměru v České 

republice připadá na 100 dětí ve věku 6-14 let 0,42 základní školy. Obecně se 

však dá říci, že dostupnost základního vzdělání je v jednotlivých krajích dobrá. 

Jednotlivé kraje se v oblasti základního školství liší v podílu 

soukromých a církevních základních škol (nejvyšší podíl v Praze - 4,7 % 

nestátních škol s 1,6 % žáků, v Karlovarském kraji - 3,1 % škol s 1,0 % žáků 

a v Královéhradeckém kraji - 2,8 % škol s 1,4 % žáků). 

Jednotlivé kraje se liší i mírou odkladů povinné školní docházky, která 

je v průměru 23,9 %. Nejnižší míru odkladů povinné školní docházky 

pozorujeme v kraji Vysočina (19,5 % sedmiletých) a v Moravskoslezském 

kraji (21,3 %). Naprostá většina krajů vykazuje míru odkladů povinné školní 

docházky mezi 22,0 % až 25,7 %. Nejvyšší míra odkladů se ve školním roce 

2005/06 projevuje v Praze (27,1 %) a v Ústeckém kraji (26,8 %). 

1. 7 Péče o děti a žáky mimo vyučování 

Hlavním úkolem zařízení, která poskytují péči o děti mimo vyučování, 

je rozvoj vědomostí a dovedností dětí, posílení jejich orientace na hodnotné 

zájmy a dále i působení výchovné a socializační. Významná je i funkce 

výpomoci zaměstnaným rodičům v péči o potomka. 

Školní družiny jsou určeny přednostně pro žáky prvního stupně 

základní školy a odpovídajících ročníků škol speciálních. K pravidelné denní 

docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího 
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stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků 

osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati 

k činnosti klubu. Družina zabezpečuje výchovnou, vzdělávací, zájmovou a te-

matickou rekreační činnost, nabízí spontánní činnosti, dále jsou využívány 

odpočinkové činnosti a příprava na vyučování. Družiny jsou většinou 

zřizovány přímo v základních školách, v základních školách speciálních, 

existují však i školní družiny při mateřských školách a mohou být zřízeny 

i školní družiny samostatné. Oproti roku 2000/01 počet školních družin poklesl 

o necelých tři sta a ve školním roce 2005/06 činil 3 946. Vzhledem ke klesající 

demografické křivce však podíl zapsaných žáků na počtu žáků 1. stupně 

v témže období plynule rostl (z 36,8 % v roce 2000/01 na 43,1 % v roce 

2005/06) a v roce 2005/06 činil 215,7 tis. 
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2 DÍTĚ 

Dítětem zpravidla nazýváme lidský organismus v údobí růstu a vývoje 

od narození do 15 let. Dětský věk se rozděluje na období novorozenecké (od 

narození do 28 dnů), kojenecké (do konce 1. roku), batolivé (2. až 3. rok), 

předškolní (4.-5. rok) a věk školní (mladší 6.-11., starší 12.-15. rok). Jednotlivá 

období jsou charakterizována různou reaktívností centrální nervové soustavy, 

určitým stadiem tělesného a psychického vývoje 

Dítě potřebuje více pozornosti během mnohem delší doby než mládě 

jakéhokoliv jiného živočišného druhu. Nervový systém pokračuje se svém 

vývoji i po narození, dále se zvětšuje mozek, a velká část nervových vláken 

získává myelinové pochvy. Tato myelinizace pravděpodobně souvisí 

s rostoucími motorickými i senzorickými schopnostmi a je nejspíše důsledkem 

stimulace nervů reakcemi dítěte na stále se rozšiřující dětský svět. U nej-

menších dětí dominuje reflexní chování. S dalším vývojem mozek začíná nad 

reflexy převažovat. Při druhých narozeninách lze už v dětském organismu 

zaznamenat myelinizaci všech struktur míchy, mozkového kmene i mozečku. 

Dítě dovede chodit i běhat a také manipulovat s nejrůznějšími předměty. 

Rovněž duševní procesy jsou v této době značně pokročilé. Dvouleté dítě tvoří 

a vyslovuje celé věty, a dovede také řešit problémy na základě dřívějších 

zkušeností. Končí období nejranějšího dětství a třebaže nervový systém se i na-

dále vyvíjí, jde již spíše o přizpůsobování se novým potřebám než o rozvoj 

úplně nových schopností. Tak to ostatně probíhat již po celý zbytek života. 

S přibývajícími schopnostmi komunikace vstupují děti do vývojové 

fáze, kdy díky řeči mohou uvažovat, argumentovat, vysvětlovat samy sebe. 

Ačkoliv všechny stále potřebují bezpečí, zajišťované dospělými, získávají stále 

větší schopnost vlastní sebekontroly. Někdy se dětská přání a představy 

dostávají do konfliktu s představami dospělých, což může vyvolávat 

21 



konfrontaci a nejasnosti, čí potřeby mají mít přednost. Příliš mnoho kontroly 

omezuje schopnost dítěte přijímat vlastní rozhodnutí a narušuje jeho práva. 

Dítě se musí učit přizpůsobovat se společnosti a brát ohledy na práva druhých. 

Skutečnost je taková, že po zahájení školní docházky usiluje většina dětí o to, 

aby byla přijata určitou skupinou svých vrstevníků. 

Kritickým obdobím je rané dětství (první dva až tři roky života), kdy se 

vytvářejí základy duševního života člověka v procesu socializace. Vstupem do 

školy po dosažení 6. roku věku končí období typického dětství, vyznačující se 

zvláštním pojetím světa, svérázným myšlením, cítěním i fyzickým vzhledem 

dítěte, spontaneitou, bezprostřední expresivitou, charakteristickou hravostí a re-

lativní bezstarostností. 

2. 1 Činitelé ovlivňující vývoj dítěte 

Dítě přichází na svět s určitými genetickými předpoklady. Tyto dědičné 

dispozice, získané po rodičích, se mohou uplatňovat různými způsoby a v růz-

né míře. Přitom velmi záleží na působení vnějšího prostředí. Vliv obou faktorů 

a jejich poměr je individuální a závisí na mnoha dalších podmínkách, přičemž 

genetická výbava jedince má své hranice a vliv prostředí je velmi specifický 

a individuální. 

Vágnerová (2000, s. 19-20) uvádí, že z vnějších vlivů je pro psychický 

vývoj nej významnější sociokulturní vliv - podněty, které působí na jedince 

v rámci jeho začleňování do společnosti - proces socializace. Základní a nej-

důležitější sociální skupina je pro malé dítě rodina. Rodina dítě vychovává 

a postupně mu zprostředkovává poznání a kontakt se širším okolím, tím rozvíjí 

celou jeho osobnost. 
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Postupem času začíná dítč získávat podněty i z širšího světa, dítě 

vstupuje do systému vzdělávání. Aby se dítě mohlo plně rozvíjet na základě 

svých schopností, je nezbytné, v každém věku, dbát na naplňování jeho potřeb. 

2. 2 Dětství 

Podle Alana (1989, s. 77-78) je dětství vstupní a bohatě členitá etapa 

lidského života. Je to období, ve kterém se rozhoduje o formování osobnosti 

a kdy se budují sociální základy dalšího života jedince. Člověk je takový, jaké 

bylo jeho dětství. Rané zkušenosti jsou považovány za těžiště budoucího 

rozvoje osobnosti, dětství za období nej významnější pro strukturní utváření 

individuálních vlastností. Dětství je takové, jaká je společnost (nebo prostředí), 

v níž dětství probíhá . 

I dětství je dobou starostí a povinností, i dítě se chová instrumentálně 

a plánovitě, je vážné, jeho vztahy k okolí jsou výběrové. Jenomže to vše 

uplatňuje vůči vlastnímu světu, nikoli vůči světu, jak ho vidí a chápou dospělí, 

kteří pro něj představují sice zdroj ochrany a uspokojování mnohých potřeb, 

ale také zdroj autoritárních nároků. V tomto pohledu je svět dětství daleko 

složitější, náročnější, bohatší, neboť je „několikanásobný", mnohovrstevný. 

Dítě svůj svět neredukuje na smyslově či rozumově uchopitelnou realitu, ale 

začleňuje do něj i imaginární svět pohádkových bytostí, fantazií, snů. Svět 

dítěte je svět možného a i když jeho hranice vytyčují dospělí, kteří nakonec 

rozhodují o rozumnosti a nesmyslu, o pravdě a lži, podvodu a klamu, uvnitř 

těchto hranic se odehrává osobitý život dítěte. (Alan, 1989, s. 135) 
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3 ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTREBY 

V Kurikulu podpory zdraví v mateřské škole se uvádí, že potřeba je 

subjektivní pocit, který je nutný určitým způsobem naplňovat. Při 

nenaplňování potřeb dochází u jedince k frustraci, tedy nedostatečnému 

uspokojení určité potřeby. Tento pocti vytváří u dítěte i dospělého negativní 

citový zážitek, který je zejména pro dítě velmi nevhodným pro jeho psychický 

vývoj. "Potřeba je nárokem jednotlivce vůči prostředí. Potřebou je člověk 

motivován. Potřeby nám pomáhají udržet základní životní funkce a žít 

plnohodnotný život. Neuspokojování potřeb (nebo některé potřeby) vede 

k omezení nebo narušení výměny hodnot - jakýchkoliv - což má za následek 

negativní citový prožitek, kterému se říká frustrace". (Havlínová, Vencálková, 

Havlová a kol., 2000, s. 27) 

Vágnerová (2000, s. 25-26) říká, že jednotlivé potřeby mají v průběhu 

života různý význam i způsob jejich uspokojování a jsou mezi sebou 

v interakci. Jejich uspokojování se může vzájemně i tlumit, nebo pokud není 

některé potřeba dostatečně uspokojována, může se změnit způsob jejího 

uspokojení. Samotný vývoj jedince a jeho dynamika je ovlivňovány vztahem 

mezi potřebou jistoty a bezpečí a potřebou změny, která je pohonným motorem 

dalšího vývoje. Potřeba jistoty se objevuje u jedince, který se tak chrání před 

nepřiměřenou zátěží, kterou není schopen vdané chvíli zvládnout. Potřeba 

změny znamená, že jedinec je připraven přijímat nové podněty a to je 

předpoklad dalšího vývoje. 

3.1 Potřeby a jejich modely 

Abychom mohli jednotlivé potřeby dostatečně naplňovat a předešli tak 

frustraci, je nutné je znát. Jednotlivé potřeby se dají zařadit do modelových 
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skupin. Sestavením takových modelů lidských potřeb se zabývalo mnoho 

autorů. 

3.1.1 Maslowova hierarchie všeobecných lidských potřeb 

Nejznámější a nej univerzálnějším uspořádáním potřeb je tzv. Mas-

lowova hierarchie všeobecných lidských, potřeb, která je modelem obecným, 

tedy platným pro každého člověka. Je sestavena hierarchicky do formy 

pyramidy postupující od nejnižších potřeb k nejvyšším. Podle Maslowa fungují 

všechny potřeby u každého člověka souběžně a do popředí se dostává ta, která 

je pro určité podmínky a čas dominantní. Nejprve ale musí být uspokojeny 

potřeby v nižších patrech, potom teprve potřeby vyšší. To je patrné zejména 

v dětském věku, kde často vzniká frustrace z neuspokojování potřeb v nižších 

patrech a pak se těžko uspokojují potřeby vyšší, kam obvykle výchovné 

působení směruje. 

Hierarchie potřeb podle A. Maslowa (od nejnižších k nejvyšším): 

/ Potřeby \ 
/ sebereal izace: \ 

/ sebenaplnění, \ 
/ potřeba uskutečnit \ 

/ to, čím daná osoba \ 
/ potenciálně je \ 

/ Potřeby uznání: \ 
/ sebedůvěry, sebeúcty, prestiže \ 

/ Potřeby sounálež i tost i : \ 
/ lásky, náklonnosti, shody a ztotožnění, \ 

/ potřeba někam patřit \ 

/ Potřeby bezpečí: \ 
/ jistoty, stálosti, spolehlivosti; struktury, pořádku, \ 

/ pravidel a mezí; osvobození od strachu, úzkosti a chaosu \ 

/ Fyziologické potřeby: \ 
potřeba potravy, tekutin, vyměšování, kyslíku; přiměřené teploty, ^ 

pohybu, spánku a odpočinku; sexuálního uspokojení; vyhnutí se bolesti 

(In Havlínová, Vencálková, Havlová a kol., 2000, s. 28) 
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3.1.2. Model potřeb používaný v systému globální výchovy -

Čtverec nebo kolečko potřeb pro každého 

Autoři této teorie kladou důraz na jedinečnost osobnosti každého 

člověka - lidé mají sice shodné základní potřeby, ale velmi se liší ve 

způsobech, intenzitě a formách jejich naplňování. Znamená to, že u každého 

člověka je nutné sledovat, co právě jemu vyhovuje - co uspokojuje jeho 

potřeby. Jedná se o tyto potřeby, které nejsou nijak hierarchicky uspořádány: 

láska: náležet někomu 

svoboda: mít volbu 

význam: být důležitý 

zábava: prožívat radost 

(In Havlínová, Vencálková, Havlová a kol., 2000, s. 29) 

Někteří tvůrci modelů potřeby se zabývali zvlášť potřebami dětskými, 

protože si uvědomovali specifičnost potřeb dětí předškolního věku. Vycházeli 

z toho, že dlouhodobé neuspokojování některých potřeb u dětí vytváří větší 

množnost ke vzniku frustrace než u dospělého, je to např. potřeba lásky, která 

je u dětí nenahraditelná a velmi intenzivní. Takové modely vytvořil Langmeier 

a Matějček a Skiera. 

3.1.3 Model potřeb malého dítěte podle Langmeiera a Matějčka 

Tvůrci modelu vycházeli ze svého dlouholetého studia psychické 

deprivace dětí a vyvodili určité závěry jejího vzniku. Psychická deprivace je 

podle nich psychický stav, který vzniká v životních situacích, kdy daný člověk 

nemůže uspokojovat některé ze svých základních psychických potřeb v dos-

tatečné míře nebo po dostatečnou dobu (In Matějček, Dytrych, 1994, s. 196) 
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Langmeier a Matějček dále uvádějí (In Opravilová, Gebhartová, 1998, s. 17-

20), že mimo základní potřeby biologické existují i základní potřeby psychické, 

které musí být dostatečně uspokojovány, aby se dítě mohlo zdravě vyvíjet. 

Tyto potřeby shrnuli do pěti skupin, přičemž postup je od nejobecnější potřeby, 

která platí pro celou živočišnou říši, až k páté potřebě, která je specificky 

lidská: 

1. Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějšího prostředí. 

Potřeba vyjadřuje, že dítě by mělo být prostředím, ve kterém se pohybuje, stále 

motivováno k určité spontánní činnosti, která bude podporovat jeho přiměřený 

vývoj. Je úkolem vychovatelů najít správnou míru podnětů tak, aby dítě nebylo 

zbytečně přetěžováno, ale ani aby se nenudilo a zbytečně se tak vývoj 

nezpomaloval. 

2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech. 

Je to potřeba, která dítěti pomáhá orientovat se v okolním světe. Neznamená to 

omezení dítěte, ale naopak vytvoření pro něj opěrných bodů, které mu budou 

umožňovat se na ně spolehnout a utvrzovat ho, že věci dělá správně a umí je. 

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. vztahů k osobám 

prvotních vychovatelů. 

Tyto potřeby jsou uspokojovány především v rodině a to osobou dítěte 

nejbližší (obvykle matka). Postupem času ale do života dítěte vstupuje také 

učitelka a její role jako dalšího důležitého vychovatele, ke kterému dítě také 

navazuje specifický vztah. Také se tu objevují další děti, které ve školce 

a škole tráví mnoho společného času. Je tedy nezbytnou potřebou, aby se dítě 

cítilo ve škole příjemně, aby nacházelo u učitelky oporu, jistotu a bezpečí a aby 

dokázalo žít v kolektivu ostatních dětí. 
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4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské 

hodnoty. 

Každý z nás chce mít určitou hodnotu, uplatnění a postavení ve skupině 

a společnosti, ve které žije. I malé děti si budují svou pozici v kolektivu, ve 

kterém se pohybují. Je proto důležité, aby měly možnost si tuto svou roli 

vybudovat na základě svých skutečných individuálních rysů a schopností. 

Každý by měl mít šanci přiměřeně vyniknout a uplatnit se, utvořit si zdravé 

sebevědomí a uvědomit si svou hodnotu. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy. 

Pro dítě je důležité, aby mělo před sebou něco, za čím může jít, kam směřovat. 

To je to, co nás všechny žene dopředu - něco nás čeká, něčeho chceme 

dosáhnout. Můžeme toho dosáhnout tím, že dítěti umožníme samostatné 

rozhodování, necháme ho si ověřovat, co vše již dovede a dáme mu možnost 

jednat tvořivě. 

3.1.4 Model potřeb Ehrenharda Skiery 

Model můžeme využít jako představu o potřebách dětí ve škole: 

Potřeby dítěte a škola 

Potřeba 1. citová podpora, bezpečí, jistota 

důvěra v sebe, ve svět, v ostatní lidi, sebevědomí 

Potřeba 2. ocenění, zvyšování pocitu vlastní hodnoty a sebejistoty 

Potřeba 3. aktivní střetávání s realitou, poznávání a nabývání nových 

zkušeností, znalostí a dovedností 

sebevědomí, sebezáchova, sebeobrana, vlastní pravomoc, 

kulturní, sociální, řečově komunikativní, racionálně kritické, 

politické, věcné a instrumentálně technické kompetence 
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Potřeba 4. autorství, sebedůvěra, stabilizace vlastní identity a vědomí 

smyslu 

Potřeba 5. vlastní zodpovědnost a spoluzodpovědnost, samostatnost 

uvědomění si smyslu, morálky, kompetence, transcendence 

Potřeba 6. estetické prožitky a záliby 

emocionálně založený souhlas se světem 

Potřeba 7. spontánní vyjadřování vnitřních pocitů, vnímání sebe sama, 

přístup k hlubším vrstvám emocionality 

(In Havlínová a kol., 1995. s. 38) 

3.2 Porovnání modelů potřeb 

Když bychom porovnali uvedené modely potřeb, našli bychom ve 

většině znich shodné nebo alespoň podobné potřeby. Autoři jednotlivých 

modelů ale zvolily odlišné zpracování. Maslowova teorie je postavena 

hierarchicky - vzestupně a vyjadřuje, že jednotlivé potřeby jsou na sobě závislé 

a že je nutné, aby byly naplňovány vzestupně, zejména u malého dítěte. 

Kolečko nebo čtverec pro každého neurčuje, která potřeba je prvotní, ale 

naopak zdůrazňuje, že všechny potřeby jsou všudypřítomné a jejich váha je 

shodná a zároveň klade důraz na individuální prožívání pocitu potřeby. Model 

autorů Langmeiera a Matějčka předpokládá existenci biologických potřeb 

a nutnost jejich naplnění pro přežití. Jejich model se věnuje potřebám 

psychickým, důležitým pro zdravý psychický vývoj. Tyto potřeby jsou 

sestaveny také v určité hierarchii, podle jejich obecnosti v živočišné říši. 

Skicrova teorie ukazuje potřeby dětí ve škole, které se nejeví jako postupně 

uspořádané. 
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Jak je patrné, ve většině bodů se uvedené modely v podstatě shodují. 

Pokud chce škola poskytovat dítěti optimální podmínky pro jeho rozvoj, je 

nutné, aby vycházela ze základních potřeb dítěte a ty dostatečně naplňovala. 
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4. RODINA 

Rodina je historickou kategorií. V počátcích vývoje prvobytné 

společnosti pravděpodobně neexistovala. V dnešní době vychází rodina ze 

zrovnoprávnění ženy ve všech oblastech života a zakládá se na principech 

lásky, vzájemné úcty a péče o výchovu dětí. 

Rodina je jako primární skupina a zároveň sociální instituce 

považována za základ lidské společnosti. Její funkce spočívá v zajištění 

reprodukce lidského rodu po stránce biologické i kulturní. Je to malá 

společenská skupina založená na manželství či pokrevním příbuzenství. Její 

členové jsou spojeni společným soužitím, vzájemnou morální odpovědností 

a vzájemnou pomocí. Rodina je nej důležitější formou organizace soukromého 

života. Její formy a funkce však závisí na výrobně společenských vztazích 

a kulturní úrovni společnosti. 

4.1 Význam rodinného prostředí 

"Rodina je nejstarší společenská instituce... Současné pojetí tenduje 

k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním 

prostoru - domově, uspokojující potřeby, poskytující péči a základní jistoty 

dětem" (Pedagogický slovník, 1998, s. 211) 

Prekopová (1993, s. 5-8) se domnívá, že člověk potřebuje lásku a řád. 

Lásku nezištnou, takovou, ve které je milován a přijímán takový jaký je. Tato 

láska vytváří určitý základ pro dítě, ve kterém se pak může pohybovat. Zároveň 

je mu pak umožněno poznávat a začleňovat se do okolního světa, spoluvytvářet 

ho, poznávat vlastní možnosti - získávat určitý řád, který pomáhá vytvářet ve 
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výchově rovnováhu tak, aby dítě dosáhlo takové svobody, která nebude 

omezovat nikoho jiného. 

Život rodiny je charakterizován specifickým spojením biologických, 

hospodářských, morálních, psychologických, právních a jiných procesů, 

v nichž se realizují jednotlivé funkce rodiny: reprodukční, ekonomická, 

výchovná, ochranná a další. Rodina zpětně působí na společenský život zvláště 

prostřednictvím výchovy mladé generace, ovlivňováním vývoje osobnosti 

členů rodiny a prací v domácnosti. 

Alan (1989, s. 263) uvádí, že rodina představuje typ vysoce flexibilní 

sociální skupiny, která v situaci, kdy se každá generace vždy znovu musí 

adaptovat na nové životní podmínky, je nejvhodnější zárukou takové adaptace. 

Rodina je vlastně specifickým přírodním jevem, který se vyvinul díky 

dlouhodobé závislosti dětí na rodičích. 

4. 2 Rodičovská odpovědnost 

Rodičovská odpovědnost je souhrn práv a povinností rodičů při péči 

o nezletilé dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj. Při výkonu rodičovské odpovědnosti, mají rodiče 

právo užívat přiměřených výchovných prostředků tak, aby nebyla dotčena 

důstojnost dítěte a jakkoliv ohroženo jeho zdraví, jeho tělesný, citový, 

rozumový a mravní vývoj. Rodiče mají být svým osobním životem a chováním 

příkladem svým dětem. 

Fyzická péče o potomky je v rodině spojena s jejich výchovou, kterou 

provází socializace. Tento proces, jeho základní podoby, se přenášejí 

z generace na generaci, a s tím i kulturní vzory a tradice. 
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Rodiče jsou dnes pokládáni za první a nejvýznamnější učitele dítěte. 

Měli by respektovat zájem dítěte o oblasti, podle jeho vlastního výběru 

a vycházet mu tak vstříc v uspokojování svých potřeb. 

Výzkumy potvrdily, že ve všech společnostech žijí lidé v rodinách 

a všude je významnou institucí, i když má různé podoby. Rodina je sice 

stabilizačním prvkem společnosti, ale není neměnná, co se týče vnitřní dělby 

rolí i funkcí ve společnosti. 
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5. UČITEL 

Skoro každý má ve vzpomínkách uloženého učitele, jako toho, kdo 

vyloží látku, procvičí ji a pak vyzkouší na známky. Umět vysvětlit druhému 

podstatu věci je důležitou dovedností. Není to však nej efektivnější způsob 

učení. 

Učitel by měl využívat, obzvláště vraném školním věku multi-

senzoriální výuku. Velkou roli hraje také to, jakým smyslovým kanálem 

vnímáme podněty nejsnadněji, např. sluchový typ je nejméně početný. 

Důležitou dovedností učitele je využívat různé metody, postupy a cel-

kovou organizací výuky sledovat dosažení kompetencí určených pro dítě 

v daném věku. Důležité je uvědomění si, že množství vědomostí je stejně 

důležité jako schopnost aktivně a samostatně vyhledávat informace, řešit 

problémy, hledat souvislosti, vyvozovat pravidla, tvořit si vlastní názory 

a umět je obhajovat. 

Na konci prvního stupně je myšlení dítěte skoro totožné s myšlením 

dospělého, jen chybí zkušenosti v životních situacích. Učitel by měl využít 

prostředí školy, také k tomu, aby naučil děti spolupracovat. Je to klíčová 

kompetence pro uspokojivé uplatnění v dalším životě. 

Učitel na prvním stupni základní školy přispívá i k budování vztahu 

k celoživotnímu učení. 
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6. PŘECHOD DÍTĚTE Z MATEŘSKÉ DO ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

První třída má z psychologického hlediska jiný význam než pozdější 

ročníky školy. Platí to pro dítě , ale i pro rodiče. Po vstupu do základní školy se 

mění životní styl dítěte i celé rodiny. Role školáka může mít pro dítě různý 

význam v závislosti na názorech a postojích rodičů. Od školáka se již očekává, 

že bude dodržovat běžné normy chování. Pro výchovně zanedbané dítě, které 

normy nezná, nebo pro dítě sociálně nezralé, které je sice zná, ale jedná 

impulzivně, egocentricky, je pak adaptace na školu spojena se značnou zátěží. 

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní 

docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má 

dítě zahájit povinnou školní docházku. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka 

zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je 

především kapacita školy. 

Dítě chodí do školy, aby se něco naučilo, ne aby bylo srovnáváno. 

V našich zemích je však stále na většině škol srovnáváno systémem známek 

s pěti body. Problém známkování ve škole vede k otázkám, které se dotýkají 

i celé oblasti formování sociokulturních zdrojů a motivací životních plánů dětí. 

Sama „známka" jako smysl a cíl učení může být počátkem i trvalejších poruch 

- ať jde o nedorozumění okolo vztahu vědomostí a známek, o dlouhodobé 

zaměňování kritérií úspěchu v různých životních situacích apod. Proto systém 

komplexního hodnocení žáka představuje perspektivní nástroj hlubších proměn 

vztahu k učení a vzdělávání vůbec. 

Naše školství dostalo silný impuls. Děti by se měli odklonit od memo-

rování a naučit se pracovat s informacemi, tedy naučit se učit. Ideální je škola, 

která k dětem přistupuje co nejindividuálněji. To je důležité zejména na prvním 
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stupni, kde se rozhoduje o vztahu dětí ke škole a kde je důležité se pokusit 

vyrovnat handicapy, které si některé děti přinášejí z rodiny. 

Výchova a vzdělávání založené na porozumění dětským potřebám a vý-

vojovým zvláštnostem, je zárukou správného vývoje celé společnosti. 

6.1 . Význam předškolního období 

Předškolní období trvá od 3 přibližně do 6 let. Myšlení dítěte je stále 

ještě prelogické a egocentrické. Konec tohoto období je určen sociálně, 

nástupem do školy. Dítě by mělo mít osvojené běžné normy chování, znát 

obsah rolí a jeho komunikační dovednosti by měly být na přijatelné úrovni. 

V životě dítěte je předškolní období významnou vývojovou etapou. Se 

školou však toto období nemá mnoho společného. Matějček (2000, s. 47) říká, 

že jen kulturní a civilizační tlak byl tak silný, že dal tomuto období jméno 

podle společenské vzdělávací instituce, do niž dítě jednou vstoupí. Celé toto 

období není jen přípravou na školu. Dnešní význam mateřské školy je docela 

jinde. Při hře s druhými dětmi se rozvíjí schopnost spolupráce a přátelství. Dítě 

po dovršení třetího roku se začíná za normálních okolností odpoutávat od 

svého nejbližšího rodinného okruhu. Do jeho života přibude významný prvek -

vztah ke svým vrstevníkům. 

První roky života jsou podstatné pro utváření základních rysů osobnosti 

dítěte a dávají mu do budoucna pevný základ pro vytváření žádoucích 

dovedností, návyků a kompetencí. Je to období, z jehož prožití bude dítě čerpat 

a vycházet ve svém budoucím životě. Je proto velmi významné, v jakém 

prostředí dítě žije, jak se k němu chovají lidé v jeho okolí a jaké podněty jsou 

mu dávány k dispozici. 
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Jedná se o klíčové období, kdy to, jak s dítětem jednáme, jaké mu 

poskytujeme podmínky k životu, jak se mu věnujeme, jak s ním hovoříme, 

vysvětluje mu, dáváme mu svou pozornost, jistotu, lásku a zázemí, ovlivňuje 

celou jeho osobnost. 

Příhoda (1966, s. 42) říká, že úkolem raného dětství je vytvářet základní 

struktury individuality člověka, které se tvoří každým podpořením nebo 

zabráněním činnosti, reakcemi lidí, kteří s dítětem jednají. Odpovědnost za 

výchovu v tomto období je výraznější než v dalších obdobích, protože výsledná 

povaha člověka je v podstatě určena do šestého roku - vytváří se základní 

charakter člověka. 

"První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, 

psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije 

a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že rané zkušenosti, které 

dítě získává v rodinném i mimorodinném prostředí se v jeho životě -

třeba i daleko později - zhodnotí a najdou své uplatnění." (Rámcový program 

pro předškolní vzdělávání, 2001, s. 5) 

6. 2 Cíle základního vzdělávání 

V průběhu povinné školní docházky by měli získat žáci základy 

kvalitního, funkčního a moderního všeobecného vzdělání. Žáci by po 

absolvování základní školy měli dobře ovládat český jazyk a také částečně 

jeden jazyk cizí. Vedle toho by měli mít všeobecný přehled o světových i čes-

kých dějinách, zeměpise, biologii a chemii, fyzice a matematice i základech 

společenských věd. 

37 



Základní vzdělání má navíc kultivovat osobnost žáků po stránce 

rozumové, emocionální i volní, čímž stejně jako vzdělání předškolní doplňuje 

výchovu v rodině v otázce životních, duchovních a mravních hodnot. Kromě 

toho nesmí opomíjet rozvoj tělesné zdatnosti a pohyblivosti dětí. 

Povinná školní docházka by také měla připravit děti pro aktivní 

občanský život v demokratické společnosti. To znamená, že v nich rozvíjí 

schopnosti samostatného myšlení a rozhodování v základních životních 

otázkách. 

6.3 Zápis do školy 

Samotný zápis lze považovat za jednu z forem depistáže školní 

připravenosti. Je velice důležitým okamžikem, neboť se často jedná o první 

styk dítěte i rodiče s prostředím základní školy. Zápis do první třídy by měl být 

kvalitní a splňovat důležitá hlediska. Jsou to hlediska odborná, obsahová, 

metodicko-organizační a pedagogicko - osvětová. 

Cílem zápisu by mělo být bližší poznání dítěte a v součinnosti 

s hodnocením rodičů zvážení, zdaje vývojová úroveň dítěte pro vstup do školy 

postačující. Toto je velice důležitý okamžik zápisu, neboť převážně rodiče 

dítěte, které nenavštěvovalo mateřskou školu, mohou mít nesprávný odhad 

úrovně připravenosti. Na některých základních školách využívají určitých 

modifikací testů školní zralosti, ale někde od nich upouštějí a samotný zápis je 

realizován jako slavností akt. 
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6. 4 Role školáka 

Role školáka není pro dítě výběrová, dítě ji získává automaticky, a to po 

dosažení určitého věku a jemu odpovídající úrovně. Zařazení dítěte do školy 

znamená pro rodiče do jisté míry i potvrzení jeho normality. 

Nejznámějším hlavním kritériem pro vstup do 1. třídy základní školy je 

věk dítěte. Ve všech vyspělých zemích je věková hranice pro nástup dětí od 

pěti do sedmi let věku. 

Empiricky stanovená věková hranice šestého roku má v našem školství 

dlouholetou tradici a lze ji do jisté míry považovat za vyhovující. Přihlášení 

dítěte do základní školy je povinností rodičů. Většina dětí, které dovrší šestý 

rok života před zahájením školního roku, je schopna bez větších problémů 

zahájit školní docházku a přijmout novou roli školáka. V případě, že dítě není 

po dovršení šesti let fyzicky, psychicky a sociálně přiměřeně zralé a při-

pravené, může mu být vzdělávací povinnost o jeden rok odložena. 

Nová role školáka přináší dítěti nejenom vyšší sociální prestiž, ale zároveň 

změnu životního stylu a zvýšení nároku. Sociálně adekvátně vyspělé dítě by 

mělo být schopné přiměřeným způsobem komunikovat s učitelem a spolužáky, 

umět diferencovat roli žáka-spolužáka i učitele jako autority. 

v 

6. 5 Školní zralost 

Zavedení a propagace myšlenky zjišťování školní zralosti jsou u nás 

spojeny se jménem dětského psychologa J. Jiráska, jehož kniha Psychologická 

hlediska předškolních prohlídek (spolu sJ . Tichou, 1967) se na dlouhá léta 

stala dominujícím zdrojem názorů na vstup dítěte do základní školy. 
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Zhruba třetina populace dětí před zahájením povinné školní docházky 

vyžaduje speciální odborné posouzení školní připravenosti, čímž se potvrzuje 

nutnost předškolních prohlídek (ověřování školní zralosti) jako prevence školní 

neúspěšnosti. Odborné posouzení školní zralosti dítěte realizují pracovníci 

pedagogicko-psychologických poraden, avšak záleží na rodičích, zda 

doporučenou možnost využijí či ne. 

Při posuzování odkladu školní docházky je vhodné věnovat pozornost 

i nárokům, které na dítě bude klást škola vzhledem k jeho individualitě. 

Důležitou roli sehrává tzv. zralost školy a učitele, která např. zahrnuje osobnost 

učitele či klima třídy. 

6. 5 .1 Pedagogická diagnostika v MŠ 

Skutečnost, že většina dětí před vstupem do základní školy navštěvuje 

mateřskou školu, dává učitelkám mateřské školy možnost na základě srovnání 

a průběžné pedagogické diagnostiky rozhodovat o školní připravenosti dítěte 

pro vstup do základní školy. Učitelky školky jako nezaujaté osoby dokážou 

diagnostikovat varovné faktory nedostatečné školní zralosti a připravenosti. 

Oproti poradenským pracovníkům a pediatrům mají jednu velikou výhodu -

každodenní kontakt s dítětem a srovnání s ostatními vrstevníky. 

Průběžnou pedagogickou diagnostikou dokáže učitelka odhalit např. 

drobné smyslové vady, neurózy, poruchy chování i upozornit na možné 

poruchy učení a v neposlední řadě posoudit úroveň školní zralosti jako je 

rozumová vyspělost, emocionální reakce, sociální zralost, pracovní zralost i fy-

zická zralost. 

Při vstupu dítěte do školy hraje významnou roli školní zralost a školní 

připravenost. Na vstup dítěte do školy musí být nejenom zralé a připravené 
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dítě, ale hodně záleží na tom, jak je na tento okamžik připravena jeho rodina 

i základní škola. Péče o děti a jejich výchova je výsadním právem rodičů 

a tudíž rodič má konečné právo se rozhodnout o tom, zda bude souhlasit 

s odkladem školní docházky pro své dítě. Je nutno si uvědomit, že významnou 

roli zde sehrává i koncepce předškolního a primárního vzdělávání a skutečnost, 

že rodičovská veřejnost nadále očekává, že mateřská škola bude připravovat 

děti pro snadnější vstup do základní školy. 

Uvádí se, že prakticky každé šestileté dítě je vzdělavatelné, pokud 

odpovídajícím způsobem upravíme obsah a formu vzdělávání a přizpůsobíme 

přiměřeným způsobem podmínky vzdělávání. 

6.5.2 Předpoklady školní připravenosti 

V současnosti můžeme pojímat školní připravenost jako výslednici 

charakteristik dítěte, přání a očekávání rodičů, kvality domácího prostředí, 

kvality působení mateřské školy a charakteristik a požadavků základní školy, 

zejména kvality učitele v 1. třídě. 

6. 5. 2 .1 Předpoklady na straně dítěte 

Z jednotlivých charakteristik, které podle zkušeností výrazně ovlivňují 

dobré výsledky žáka na počátku školní docházky v běžné základní škole je 

často zdůrazňován: 

Věk dítěte při vstupu do základní školy - děti narozené v posledním 

trimestru (červen, červenec, srpen) se v prvních třídách vyskytují minimálně. 

Vysoký počet odkladů mění věkovou strukturu třídy. Pak se může stát, že 
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nejmladší děti jsou pokládány na nezralé přesto, že jejich vývoj probíhá zcela 

přiměřeně. 

Rozvoj řečových dovedností - problém představuje výraznější patlavost, 

chabá pasivní i aktivní slovní zásoba, slabší použití řeči v sociálním kontaktu, 

úroveň fenologického uvědomění. 

Intelektové předpoklady - na počátku školní docházky nejsou požadavky na 

inteligenci natolik vysoké, aby je nemohlo zvládnou i dítě intelektově 

podprůměrné. V této souvislosti bývá diskutována otázka, zda má cenu u dětí 

s podprůměrným rozvojem inteligence doporučovat odklad. Nelze totiž 

předpokládat, že by se v průběhu roku změnila intelektová kapacita. Jenže za 

rok bude dítě vyspělejší a bude porovnáváno s dětmi o rok mladšími, takže 

jeho pozice bude nesporně lepší. 

Charakteristiky tradiční pracovní zralosti - pro základní školu je 

charakteristické, že dítě musí pracovat na vyzvání, bez ohledu na lákavost, 

přitažlivost úkolu, musí pracovat poměrně samostatně a i nepřitažlivý úkol 

musí dokončit v předepsaném termínu. Současně se musí vždy snažit podat 

maximální výkon. 

Psychomotorické tempo - děti výrazně pomalé často mívají výukové 

problémy. Psychomotorické tempo je trvale obtížně ovlivnitelná 

charakteristika, nejde o výchovný nedostatek. 

Soustředění - schopnost se na přiměřeně dlouhou dobu zaměřit na plnění 

zadaného úkolu. 

Dovednost prosadit se - dítě odpovídá na otázky, je aktivní, hlásí se, nebojí se 

položit otázku, dokáže požádat o pomoc, vysloví přání. 
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Grafický projev - jemná motorika, grafomotorika. 

Zdravotní stav - u dětí častěji nemocných se zvyšuje pravděpodobnost, že ne-

budou zvládat požadavky školy. 

6. 5. 2. 2 Předpoklady na straně rodiny 

Rodiče mohou významně pomoci dítěti při vstupu do školy. Mohou dítě 

motivovat. Mohou se účastnit akcí, které zajistí seznámení se školou. Zároveň 

každý rodič ovlivňuje dítě svými představami a očekáváními ohledně 

vzdělávacích výsledků. 

Podnětnost rodinného prostředí - dlouhodobá úroveň stimulace dítěte 

v rodině je rozhodujícím faktorem jeho následující školní úspěšnosti. Jde 

o podněty v oblastech, které jsou důležité z hlediska požadavků školy. 

Rodinné klima - je významné to, jaké místo hraje v hierarchii hodnot rodičů 

vzdělání. Zájem rodičů o to, co dítě dělá ve škole, co se učí, i faktická podpora 

a pomoc mají velký vliv na to, jak přistupuje ke vzdělání samo dítě. Důležité je 

stabilní rodinné prostředí, které dává dítěti pocit jistoty, uvolňuje mu síly 

k poznávání nových věcí. Za rizikový faktor lze pokládat rodinný rozvrat. 

Socioekonomický status rodiny - je všeobecně pojímaný fakt, že chudoba 

rodiny představuje faktor nepříznivě ovlivňující vzdělávací rozvoj dítěte. 

Nepochybně nepůsobí sama o sobě, ale vždy v kombinaci s dalšími faktory. 

Očekávání ohledně vzdělávacích výsledků - každý rodič klade v souvislosti 

se školní docházkou svého dítěte důraz na jiné skutečnosti. Toto očekávání 
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ovlivní hodnocení vzdělávacích výsledků. Důležitá je i představa rodičů o výz-

namu vzdělávání a rozdělení kompetencí mezi rodinu a vzdělávací instituci. 

6. 5. 2. 3 Předpoklady na straně mateřské školy 

V předškolním období je uznáváno dominující výchovné a vzdělávací 

působení rodiny. To nevylučuje významný vliv mimorodinné institucionální 

výchovy. Instituce má určité přednosti před rodinou, nabízí přirozeným 

způsobem vliv kolektivu vrstevníků i působení v oblastech, kde se např. rodina 

neangažuje. V případech, kdy rodina neposkytuje dostatečné odpovídající 

podněty, to může být právě institucionální působení, které dominuje a pos-

kytuje dítěti potřebné vývojové podněty. 

Profesní kompetence učitelek - učitelka svými charakteristikami osobnosti 

i výchovné práce ovlivňuje výsledky dětí. 

6. 5. 2. 4 Předpoklady na straně základní školy 

Školský systém - politika státu a jeho přístup ke vzdělání. 

Podmínky ve škole - počet dětí v prvním ročníku, složení dětí ve třídě, 

dostupnost podpůrných služeb (např. speciální pedagog). 

Osobnost učitelky - její vzdělání, dosavadní praxe, komunikace učitelky 

s rodiči, množství požadavků na rodičovskou pomoc, organizace a průběh 

vyučování ve třídě. 
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6.6 Odklad školní docházky 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky je velmi závažným 

krokem v životě dítěte. Vždy je nutno respektovat individuální zvláštnosti 

dítěte a sledovat i podnětnost rodinného prostředí (např. životní styl, vzdělání 

rodičů, kulturní úroveň rodiny). 

Veškeré zásahy spojené se vstupem dítěte do- základní školy se týkají 

výlučně dítěte. Ze všech tří rozhodujících proměnných (dítě, rodina, škola) tak 

manipulujeme pouze proměnnou dítě. 

Počet odkladů školní docházky vcelku plynule narůstá od konce 60. let 

minulého století. Zatímco na počátku 70. let nastupovalo o rok později do první 

třídy přibližně jedno procento populace, v současnosti vstupuje do první třídy 

se zpožděním nejméně jednoho roku skoro čtvrtina dětí. 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti 

rodičů a na podkladě pediatrického vyšetření a odborného posouzení 

pedagogicko-psychologické poradny. 

Podle zákona však existuie ieštč 
J e d n a možnost, a to tzv. dodatečný 

odklad, který se může udělit v případě, že v průběhu pxvního pololetí se u dí-

těte projevila nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost ke školní docházce. 
Před dodatečným odkladem školní docházkv vřou • 

uocnazky vsak varuji nejenom pedagogové, 
ale i psychologové, neboť návrat dítěte 7r,M . v , , vt ť e l e z P e t d o materské školy v průběhu 
školního rokuje pro dítě traumatizující. 

Existuje i možnost předčasného nástupu do základní školy, která j 

určena dětem s předčasně rozvinutými školními dovednostmi, avšak jen n 

doporučení pedagogicko-psychologické poradny. 
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Zvyšující se počty žádostí rodičů o odložení školní docházky z důvodu 

prodloužit dítěti jeho dětství představují nebezpečí, že nebude využit okamžik, 

kdy je dítě připraveno na vstup do školy. Stále více rodičů preferuje u svého 

dítěte pozdější zahájení školní docházky a žádají ředitelství základních škol 

o její odklad. Procento odkladů školní docházky je vnáší zemi poměrně 

vysoké. 

Škody pramenící z neoprávněného odkladu školní docházky jsou 

nepoměrně menší než škody, které vzniknou dětem, které do základní školy 

nastoupí, neuspějí a jsou případně dodatečně vraceny do mateřské školy. 

6. 7 Složky školní připravenosti 

Školní připravenost závisí více S méné intenzivně na řadě dispozie 

které se diagnosticky sledují jako složky připravenosti. š k o | n í p f á c e ^ 

připraveného pro škola odpovídá jeho potenciáli,ám „ ebo se od nich výrazně 

neliší. To znamená, že školní připravenost -i si-niní - -
1 a v e n o s t školní uspesnost v počátečních 

třídách spolu úzce souvisejí. 

Klasifikace složek školní n r i n r a , ™ ^ ' 
pripravenosti není zatím systematická. 

V učebnicích vývojové psychologie i v pedagogický praxi se převážně pracuje 

s konvenčními kategoriemi - uvádějí se tyto složky školní připravenosti: 

Kognitivní - rozvoj vnímání, představivosti, pozornosti, paměti, myšlení 

Emocionálně-sociáíní - přijetí nové role školáka, schopnost respektovat školní 

normy chování, způsob komunikace s učitelem a spolužáky aj. 
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Pracovní - dítě by mělo převzít nejen pracovní úkoly, ale také u nich určitou 

dobu setrvat 

Somatické - posuzuje pediatr s ohledem na zdravý vývoj dítěte 

6. 8 Charakteristiky dítěte nedostatečně připraveného na školu 

V odborné literatuře můžeme najít společné charakteristiky dítěte 

nedostatečně připraveného na vstup do základní školy. Jedná se o děti výrazně 

retardované, u nichž psychická struktura osobnosti výrazně zaostává za úrovní 

a proporcemi normy. Jedná se o úplnou nezralost a nepřipravenost pro vstup do 

základní školy. Děti s mírně podprůměrně rozvinutými dispozicemi, s celkově 

pomalým tempem dozrávání a pravděpodobně nižším perspektivním celkovým 

stupněm rozvoje, zvláště v kognitivní oblasti. Zjištěná nižší úroveň školní 

připravenosti odpovídá jejich intelektuálním schopnostem. Děti, u kterých 

neproběhla kvalitativní vývojová změna funkčních i morfologických 

charakteristik relevantních pro Školu. Nejvýraznčjší charakteristikou 

potvrzenou v odborných studií je nižší fyzický věk v rámci roční populace. 

Jedná se o děti - zvláště chlapce - narozené v červnu a srpnu. Děti 

s nerovnoměrným vývojem jednotlivých psychických funkcí. Nevyrovnaný 

profil dispozic se může týkat všech složek osobnosti. 

6. 9 Dítě na počátku školní docházky 

Učení žáka je úzce propojeno s vyučovací činností učitele. Jeho učební 

výsledky jsou závislé na možnosti kooperace s učitelem, ten by měl 

přizpůsobovat učební aktivity individuálním zvláštnostem každého dítěte. 

47 



Proces učení je silně závislý na afektivních složkách vztahu k učiteli. 

Žák vyžaduje více osobní odezvy a citové opory. 

Naše škola preferuje konvergentní přístup k řešení úkolů - tzn. dítě 

hledá správnou odpověď, tato odpověď je obecně platná, tedy i pozitivně 

hodnocena. Moderní vyučování by mělo klást důraz i na rozvoj myšlení 

divergentního - hledat, vymýšlet různé způsoby řešení téhož problému. 

Rozvoj vnímání má na počátku školního učení prvořadý význam, je 

základem poznání, zdrojem bezprostřední zkušenosti. Zralost sluchového i zra-

kového rozlišování je potřebná pro výuku čtení a psaní. V případě 

nedostatečných kognitivních výkonů, u kterých nedojde v průběhu času ke 

zlepšení, jsou ve 2. nebo 3. ročníku diagnostikovány u některých dětí 

specifické poruchy učení. 

Rozvoj pozornosti úzce souvisí se zralostí centrální nervové soustavy. 

Na počátku školní výuky u dítěte stále převládají procesy vzruchu nad procesy 

útlumu, což se projevuje častými výkyvy v pozornosti. Žáci v počátečních 

třídách ještě nemají vytvořeny vnitřní autoregulační mechanismy, proto musí 

učitel střídat druhy učebních činností tak, aby se dítě příliš nevyčerpalo a ne-

unavilo. Pozornost je spojena s veškerými psychickými procesy, je tedy 

podstatnou podmínkou úspěšné školní práce. 

Představivost postupně ztrácí svoji spontaneitu a nezáměrnost. 

Sedmileté děti již dovedou rozlišovat mezi skutečností a fantazií. Svět představ 

má však pro ně i nadáJe své kouzlo a vracejí se k němu ve hře a četbě. Děti 

umějí již lépe umístit vlastní představy v čase i prostoru oproti předškolnímu 

věku. 
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Dítě na počátku školní docházky má stále tendenci zapamatovat si doslovně 

výrazné, emocionálně působivé události, popisy. 

Nikdo nemůže s jistotou určit, zda a jak bude skutečně dítě úspěšné ve 

škole. Do výsledného úspěchu či neúspěchu se zapojuje mnoho faktorů. 

Podnětné prostředí doma a v mateřské škole, respektování individuality dítěte, 

empatie, učení dítěte prožitkem v předškolním a mladším školním věku však 

vedou k dobrému startu do života. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 
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7 CÍL 

Cílem diplomové práce je deskripce vybraných faktorů, ovlivňujících 

přechod dítěte z mateřské do základní školy. Půjde tedy o zjištění kritérií, 

kterými se rodiče řídí při výběru základní školy, dále pak o zjištění jejich 

názorů i názorů učitelů mateřských a základních škol na školní připravenost 

a v neposlední řadě i o zjištění, jak se jeví přechod do základní školy 

samotným dětem. 
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8 METODY 

Hlavní metodou výzkumného šetření se stal dotazník pro rodiče, který 

se zaměřoval na zmapování důvodů k výběru určité základní školy, zjištění 

úsilí a aktivity vynaložené při tomto výběru, zjištění názorů na školní 

připravenost a očekávání rodičů. 

Dále byl uskutečněn rozhovor s předškolními dětmi v mateřské škole, 

rozhovor s rodiči žáků první třídy a s učiteli z mateřské a základní školy. 
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9 VLASTNÍ VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ 

9.1 Průběh výzkumného šetření 

Pro účely výzkumného šetření jsem si vybrala pražskou mateřskou 

školu. Tato škola je na hranici dvou městských částí, na jedné z hlavních 

silnic. Umístění školy zajišťuje pestré složení rodin dětí. Po domluvě 

s ředitelkou školy byl výzkum zahájen v červnu 2006. Dotazníky pro rodiče 

byly rozdány v pěti třídách, čtyřiceti pěti rodičům. Ve čtyřech třídách se 

dotazníky vrátily téměř bez komplikací, pouze tři rodiče odmítli odpovědět na 

dané otázky, popřípadě dotazník nevrátili. V jedné třídě se vrátil pouze jeden 

dotazník ze třinácti. Důvodem byla neochota třídních učitelek spolupracovat. 

Dotazníky pro rodiče byly rozdávány až poslední měsíc školního roku. 

Snažila jsem se tím minimalizovat nerozhodnost rodičů při výběru školy. 

Rodiče často vybírají školu a přemýšlí o odkladu školní docházky i delší dobu 

po zápisu do základní školy, který byl začátkem kalendářního roku. 

V závěru školního roku 2006/2007 se uskutečnilo v každé z pěti tříd 

výzkumné šetření s jedním až osmi dětmi. Jednalo se o individuální rozhovor 

s otevřenými otázkami. Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon. 

V lednu 2007 proběhly individuální rozhovory se třemi učitelkami ze dvou 

základních škol a třemi učitelkami ze dvou mateřských škol. Rozhovory 

s rodiči dítěte v první třídě proběhly v únoru 2007, kdy jejich dítě mělo za 

sebou první pololetí. 

Dotazováno bylo 10 dospělých osob. Všem zúčastněným osobám byla 

nabídnuta možnost nahrávání rozhovoru na diktafon nebo zapisování. Pouze tři 

dotazované osoby souhlasili s nahráváním rozhovoru, ostatní zvolili formu 

zapisování rozhovoru. Jedna z učitelek mateřské školy chtěla dodatečně 
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upřesnit své odpovědi. Při rozhovoru s dětmi žádný problém nenastal, všechny 

ochotně odpovídaly na diktafon. 

9.2 Výsledky výzkumného šetření 

9.2.1 Dotazník pro rodiče předškoláků 

Otázky dotazníku byly zaměřeny na zjištění faktorů, které určují výběr 

základní školy, aktivitu rodičů při výběru školy, jejich názory na školní zralost 

a očekávání. Zpracováno bylo 29 dotazníků. Rodiče odpovídali stručně, nikdo 

nevyužil přiložený papír, který sloužil pro delší odpovědi. 

Při vyhodnocování dotazníku byly odpovědi rozděleny do skupin se 

stejným nebo velmi blízký významem. Následně byly vyhodnoceny četnosti 

odpovědí a zaznamenány do tabulek. 

9.2.1.1 Základní údaje rodinách a rodičích 

Úplnou rodinu má 23 dotazovaných a 6 případech je rodina neúplná, 

dítě vyrůstá s matkou. Nejvíce rodin má dvě děti, je jich 12, 10 rodin 

vychovává jedináčka a ve 3 rodinách jsou tři děti, ve 4 případech není počet 

dětí uveden. 

Průměrný věk maminky předškoláka je 33 let (věkové rozpětí matek je 

24-40 let), průměrný věk tatínka předškoláka je 36 let (věkové rozpětí otců 27-

45 let). 

Ve většině případů mají rodiče dokončené středoškolské vzdělání, jedná 

se o 17 matek a 12 otců. Vysokoškolské vzdělání má 11 matek a 9 otců. 
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Dokončené základní vzdělání má 1 matka a 2 otcové. V šesti případech není 

vzdělání uvedeno, je to většinou u neúplných rodin, kde se na výchově podílí 

pouze matka a tak vzdělání otce nebylo uvedeno. 

Dotazník ve 23 případech vyplnila matka, v 5 případech matka i otec 

společně a 1 krát je odpověď neuvedena. 

9.2.1.2 Otázky a odpovědi 

Otázka č. 1 

Uvažovali, vybírali jste z více škol? Z kolika? 

V odpovědích se vyskytka pětkrát odpověď ne. Rodiče neodpověděli poč 

znamená to, že uvažovali jen od jedné škole, nevybírali z více škol. 

Tabulka č. 1 

Počet škol ze kterých rodiče vybírali 

Počet škol Počet odpovědí~ 
1 14 

2 1 0 

3 5 

Otázka č. 2 

Mohli byste blíže popsat, co vše rozhodlo o výběru ZŠ? 

Ve skupině odpovědí nazvané jiné, rodiče uvádějí tyto důvody výběru základní 
školy: 

studijní plány, 

všeobecná myšlenka školy, 
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odchod z družiny, 

velikost základní školy - raději menší, 

vím, že tato škola je dobrá, 

klade důraz na vzdělání. 

Tabulka č. 2 

Co vše rozhodlo o výběru ZŠ 

Odpověď Počet odpovědí 
Vzdálenost od bydliště 19 
Pověst školy 11 
Osobní kontakt s pedagogy ZS 10 
Sourozenec navštěvuje tuto ZŠ 6 
Vybavení školy 6 
Nabídka jazyků 4 
Spolužákem bude známé dítě 3 
Kroužky 2 
Rodič chodil do této školy 2 
Jiné 6 

Otázka č. 3 

Která skutečnost byla nejdůležitější? 

Ve třech případech nebyla odpovéí uvedena a zároveň „a príslušnou 
oíázku t 1 uvedli jcu jednu odpověď. To r a m e n á , ž e n e j d ů l c ž i t ě j j . 

je shodná s předchozí odpovědí Ve vč^k L v, , 
V S c c h t r e c h případech je to malá 

vzdálenost od bydliště. 
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Tabulka č. 3 

Nejdůležitější skutečnost při výběru základní školy 

Odpověď Počet odpovědí 

Vzdálenost od bydliště 15 
Pověst školy 6 
Osobnost učitele 2 
Osobní zkušenost se školou, rodič je bývalý žák 2 
Kroužky, vybavení 2 
Vše dohromady 2 

Otázka č. 4 

Znáte vzdělávací program, metody práce ZŠ? 

Odpověď ano uvedlo 20 rodičů. Odpoveď ne se vyskytla čtyřikrát. 

Čtyři rodiče uvádí, že znají metody práce a vzdělávací program částečně. 

V jednom případě není odpověď uveden. 

Otázka č. 5 

Zúčastnili jste se nějaké akce pořádané školou? 

Při vyhodnocování odpovědí není 2 a p „ č í t á v á n ^ j a k o k | a d „ á 

odpověď, vzhledem k tomu, že jím prošli vSichni dotazovaní. 13 rodiěů uvádí, 

že se nezúčastnilo žádné akce pořádané školou 

V kategorii jiné akce je uvedeno následující: 

rozhovor s ředitelem, ukázková hodina pro rodiče a čarodějnice 
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Jedna odpověď se nevztahuje k dítěti. Rodič se seznámil s prostředím 

školy při svém vzdělávání a sportovních aktivitách. 7 rodin navštívilo dvě akce 

pořádané školou. 

Tabulka č. 4 

Akce, kterých se rodiče s dětmi zúčastnili 

Typ akce Počet odpovědí 

Den otevřených dveří 9 

Setkání s třídní učitelkou 6 

Akademie 4 

Jiné 3 

Otázka č. 6 

Poznali jste budoucí učitelku vašeho dítěte? Při jaké příležitosti? 

Odpověď ano se vyskytuje v 18 případech. Nejčastěji jde o mladšího 

sourozence, který nastupuje do stejné školy jako starší dítě (6 případů). 

Tabulka č. 5 

Při jaké příležitosti jste poznali budoucí učitelku vašeho dítěte 

Příležitost Počet odpovědí 

Sourozenec již navštěvuje tuto školu 6 

Zápis 4 

Schůzky 4 

Den otevřených dveří 3 

Přípravka na školu 1 

V 11 případech rodiče ani dítě neviděli svou budoucí učitelku. 
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Otázka č. 7 

S kým vším jste řešili nástup dítěte do ZŠ? 

Stejně jako u předchozí otázky je v 11 případech uvedeno ví< 

odpovědí. 

Tabulka ě. 6 

S kým řešili rodiče nástup dítěte do školy 

Odpověď Počet odpovědí 
S nikým 4 
S rodinou (manžel, prarodiče) 14 
S učitelkou v MS 10 
S psycholog nebo logopedem 7 
S vedení základní školy 5 
S přáteli a spolupracovníky 4 

Otázka ě. 8 

Co si myslíte, že je nejdůležitější při vstupu dítěte do ZŠ? 

Dva dotazníky něměji vyplněnu odpověď na tuto otázku, rozdělení 
ostatních odpovědí je v tabulce. 

Tabulka č. 7 

Co je nejdůležitější při vstupu dítěte do ZŠ 

Odpověď Počet odpovědí 
Učitel a jeho přístup k dítěti 10 
Zralost 7 
Motivace 6 
Kolektiv, prostředí 3 
Příprava v MS 1 
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Otázka č. 9 

Jak je vaše dítě pripraveno na vstup do ZŠ? 

Tabulka ě. 8 

Připravenost dítěte 

Odpověď Počet odpovědí 
Umí trochu číst, psát, počítat 11 
Samostatnost 4 
Poslušnost 3 
Zvídavost 3 
Dítě je kamarádské 1 

— 

Otázka č. 10 

Mohli byste něco napsat o zápisu do ZŠ, nějaký zážitek? 

Kladně hodnotí zápis 11 odnovprtí u a-* . 
i oapovedi. Rodice oceňují výzdobu tříd 

přípravu dárků pro děti, formu zápisu (cesta n n h ^ u - , 
1 ^ c e s t a Pohádkovým lesem, šipkovaná, 

soutěže, starší děti v maskách). 7 rodiči0! m ^ í -
) rocijcu uvadi, ze nemá zážitek ze zápis. 3 ro-

diče uvádějí rychlý průběh zápisu. 

Zajímavé odpovědí: 

Hezky připravená hra pro děti, dárkv Dro ně o j 
ľ p r o n e - s e s | o se moc dětí a škola nebyla 

připravena. 

Nic moc, spíš oslava se zmrzlinou poté 

Velice se divili, že přišla se zlomenou rukou 

Klasický, takový také znám, proběhl spolu s dalšímu 2 dětmi a byl poměrně 

krátký. 
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Otázka č. 11 

Uvažovali jste o odkladu školní docházky? Na základe čeho? 

V 17 případech rodiče neuvažovali o odkladu povinné školní docházky. 

Ve 12 případech ano a uvádějí tyto důvody: 

nerad kreslí, aJe na doporučení psychologa jsme odklad nedali, 

psychložka zjistila, že je nerozhodný a hravý, 

nízké soustředění, 

děti by měli chodit až od 7 let, 

má lehkou mozkovou dysfunkci - řeč, pomalu se vyvíjí 

rozhovor s psycholožkou, 

je malého vzrůstu a narozen 12. 8. 

narozen v srpnu, je nezralý ajedináček, 

je narozená o prázdninách, 

Otázka č. 12 

Co podle vás nejvíce ovlivňuje školní zralost 

13 rodičů uvádí schopnosti na straně dítěte (soustředění, komu-

nikace,samostatnost). Ve čtyřech přpadech rodiče uvádí dispozice s kterými se 

dítě narodí. Výchově v rodině připisuje důležitost 8 rodičů. 7 odpovědí zmiňuje 

mateřskou školu. 

Otázka ě. 13 

Jaká jsou vaše očekávání? Pozitivní i negativní? 

Pozitivní odpovědí je uvedeno 21. V odpovědích se opakují tato 

očekávání: 
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Naučí se nové dovednosti. 

Vzdělání a osamostatnění dítěte. 

Trpělivý a vstřícný přístup k dítěti. 

Chodit s chutí. 

Negativních odpovědí je 9: 

Aby jí to nepřestalo bavit, aby nebrečela. 

Uvidí různé podvůdky a nespravedlnosti. 

Zatím vidím "vše růžově", ale realita bude určitě jiná! 

Doufám, že si jí paní učitelka získá a bude spolupracovat. V opačném případě 
přesun do jiné školy. 

Naučení se zlozvyků od jiných. 

Bojím se, aby vydržel sedět v lavici a nevztekal se. 

Při začátku šk. docházky změna režimu - vybudování smyslu pro povinnost, 
který dosud nemá. 

Po prvních třídných schůzkách bohužel velmi negativní - jiná paní učitelka, 

než jsme čekali (působí hodně nepříjemně). 

Děti by neměly být známkovány a učitelka nesouhlasí s touto novou metodou, 

neztotožňuje se s ní a cítí se k ní donucena. 

9.2.2 Rozhovor s dětmi 

Otázky rozhovoru byly zaměřeny na zjištění zda dítě zná svou budoucí 

školu a paní učitelku. Jaká jsou jeho očekávání. Jakých informací se mu 

dostalo o škole. Zda se na těší, popřípadě zda se bojí. 

Při vyhodnocování dotazníku byly odpovědi rozděleny do skupin se 

stejným nebo velmi blízký významem. Následně byly vyhodnoceny četnosti 

odpovědí. 
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Otázka č. 1 

Víš, do jaké školy budeš chodit? 

17 dětí zná jméno své budoucí školy nebo její umístění. 12 dětí uvádí 

negativní odpověď. 

Zajímavé odpovědi: 

Chodí tam Míša, jak bydlí pod námi. Jak je to tam dole. 

Nevím jak se jmenuje, ale na Balabenku. 

Otázka č. 2 

Byl jsi už ve své škole? 

20 dětí uvádí, že bylo ve škole, v při různých příležitostech. Zbývajících 

9 dětí odpovědělo negativně, po položení doplňujících otázek, však všechny 
opověděly, že byly u zápisu. 

Zajímavá opovčď: 

Předzápisem, po zápisu, viděli jsme tam paní učitelku, víme jak se jmenuje. 

Růžena. 

Otázka č. 3 
Viděl jsi už svou paní učitelku? 

Možnost setkat se s budoucí paní učitelkou uvádí 11 dětí, ostatní 18 

dětí ji zatím nevidělo. 

Zajímavé odpovědi: 

Jo, byla hezká a milá. 
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Už jsme byli na třídní schůzce. 

Jo, dokonce budu mít dvě. Jedna tam bude chodit v jinej den. 

Jo, viděla, měla ji i Bára. 

Otázka č. 4 
Co si myslíš, že tě ve škole všechno čeká? 

9 dětí odpovědělo, že neví. 1 holčička očekává hodně kamarádek, 18 

dětí očekává učení, úkoly a počítání, 1 dítě očekává nošení aktovky a tak 

opovědělo takto: „no, já už mám aktovku, a vona je tam dobrá, že je u ní 

pláštěnka" Uvádím ostatní zajímavé odpovědi. 

Úkoly a slabikář. 

Já myslím, že nějaká výtvarka. A zavazování tkaniček, to mě čekalo, když jsem 
šel na zapiš. 

Hodně práce, jako hodně, hrozně číst, jak se to říká, a hodně se učit, všeho a 
cokoliv. 

Příklady, malování, nějaký hry a už nevím. 

Hodně práce, malovat, psát, potom ještě učit se a nosit samý jedničky domů. 

Obrovský učení, a třeba myslím, že budu dostávat samý pětky. Proč myslíš, že 
budeš dostavat same pětky? Protože jsem nešikovná To ti řekl kdo? Máma 

Učení, matematika, angličtina, dáJ už nevím. 

Tak úkoly, počítání, potom psaní, čtení a ještě malování, ještě jazyky. 

Matematika, ňáký úkoly, ještě psaní a písmenka a už nevím. 

Nevím. Já se nechám překvapit. 

Otázka ě. 5 

Na co se těšíš, a proč? 
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5 Dětí odpovídá : „Nevím", 3 děti se těší na kamarády, 12 dětí uvádí 

učení, úkoly a různé předměty. 

Některé z odpovědí: 

Se těším, až si budeme dělat ty dobrý úkoly. 

Těším se až budu psát, až budu dělat domácí úkoly. 

Až se budu učit psát a budu umět číst. 

Až se budu učit. 

Na matematiku. 

Na angličtinu. 

Na čtení. 

Těším se na matiku, počítání. 

Třeba, no, říkal jsem, že se na výtvarku moc netěším, ale těším se na ni, 

docela. 

Těším se na hry a už nevím. 

Na vycházky. Chodí i do divadel. 

Až budem jezdit na výlety. 

Na zahradě, až bude odpolední přestávka, jak si budu hrát, jak se budu učit. 

Těším se až se budu doma učit vařit, na matematiku a na tělocvik. 

Na paní učitelky. 

Nejvíc se těším na učitelky a na děcka. 

Jo, chtěl bych hrát jako fotbal. 

Otázka č. 6 

Na co se netěšíš, máš z něčeho strach, bojíš se něčeho a proč? 

9 dětí neví nebo neodpovědělo, další děti uvádí tyto odpovědi: 

Na učení, protože je to takový, není to moc zábavný, jenom když bude 

přestávka si budeme hrát. 
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Protože to bude těžký a hrozně budeme se dost nudit. Že nám to dá hroznou 

prácí a budeme unavení. 

Že budu psát ve třídě, to je to nejhorší. No, protože mě nebaví psát, já ani 

neumím psát ani ň. 

Netěším se, že tam budeme psát. Že je to dlouho. 

Na příklady. Protože můžou být ňáký těžký. 

Já se netěšíš, nevím, sedět v lavici. Protože to bude dlouho. 

Že se tam budu uěit. Protože se tam budu akorát nudit. Já všechno umím, já 

už umím psát, číst, malovat, počítat. 

Netěším se na prázdniny. 

Jo, se učit. Protože mě učení nebaví a chtěla bych pořád chodit do školky. 

Jo, já se netěším na to, když budu dostávat samý pětky. 

Matematiku se netěším a angličtinu. Protože angličtina je strašně moc těžká, 

teda lehká, ale je těžká. 

Na psaní. Netěším se na ty psací písmenka. 

Na pětky. Protože je nemám ráda. 

Na matematiku, protože se mi nechce dělat ani na počítači 

Na co se netěším, to je jediný, no tak nevím, já se těším asi na všechno 

Na ty lehký úkoly Baví mě jen těžký úkoly. 

Otázka č. 7 

Máš už nějakou věc do školy? 

21 dětí uvádí, že nemá žádnou věc do školy. Zbylých 7 dětí odpovídá 

takto: 

Aktovku. 

Aktovku a penál. 

Batoh. 

Tu aktovku a pak už nic. 
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Aktovku od Ježíška. 

Penál. 

Batoh. 

Šaty, batoh a penál. 

9.2.3 Rozhovoru s rodiči 

Pro zjištění následujícíh informací byla zvolena metoda rozhovoru 

s rodičem. Jedná se o rodiče dítěte v první třídě. Zároveň je to nejstarší dítě 

v rodině nebo jedináček. 

Zjištěné údaje byly sepsány do biografie, která zachycuje přechod dítěte 

z mateřské do základní školy z pohledu rodiče. 

9.2.3.1 Biografie č . l 

Děvče narozené fyziologickým porodem po bezproblémovém průběhu 

těhotenství. Vývoj dítěte je normální pouze má mírně sníženou imunitu. Do 

čtyř let věku vyrůstala pouze s matkou, teď žijí ještě s matčiným partnerem. 

Účastnila se předškolního vzdělávání, mateřskou školu navštěvovalo po 

dobu 4 let od svých tří let věku. K předškolnímu vzdělávání nemá maminka 

žádné připomínky. Chodila do školky ráda. Získala několik kamarádů, které 

má dodnes. Adaptace proběhla bez problémů. Maminka se snažila, alespoň 

některé dny zkrátit pobyt v mateřské škole. Vyzvedávala si jí po obědě. 

„Chtěla jsem být také s ní, protože večer už nemáme tolik času." 
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Neměla odklad školní docházky, protože je narozena koncem září, 

nastupovala do základní školy v necelých sedmi letech. Maminka chvilku 

uvažovala, že by dítě nastoupilo do základní školy o rok dříve, protože její dvě 

kamarádky, které jsou starší jen o 2 a 3 měsíce odešly do základní školy. 

Dlouho zvažovala všchna pro a proti. O předčasném nástupu se radila 

s učitelkou mateřské školy. Pedagogicko psychologickou poradnu nenavštívila. 

Rozhodla se dát na radu učitelky a holčička zůstala ve školce. Dnes svého 

rozhodnutí nelituje, je ráda, protože dívka více dozrála, podle slov maminky. 

Před nástupen do základní školy uměla dívka sčítat a odčítat do 20, 

číselnou řadu do 100. Měla slušnou slovní zásobu, což maminka připisuje 

tomu, že s ní často hrála slovní fotbal. Znala několik velkých tiskacích písmen, 

číst neuměla. Jiné důležité věci před vstupen do školy maminka neuvedla. 

V současné době dítě navštěvuje základní školu, která je mimo 

spádovou obec. Důvodem je to, že při nástupu do mateřské školy v blízkosti 

bydliště nebylo pro děvče místo. Maminka našla další nejbližší školku cestou 

do své práce, ale t a j e však už v jiné části města. Školku si také vybrala proto, 

že před dosažením tří let věku dítěte, navštěvovali mateřské centrum. Toto 

mateřské centrum je v budově mateřské školy. Proto jí prostředí mateřské školy 

připadalo známé, líbila se jí školní zahrada. Zároveň dítě nastoupilo do 

mateřšké školy s dětmi, které zná. Pro základní školu mimo spádovou obec se 

rozhodla maminka proto, aby dítě nastoupilo také s dětmi, které zná z mateřské 

školy. Při nástupu do 1. třídy tak holčička nastoupila s 3 dětmi ze třídy 

mateřské školy a s 1 dítětem, které bydlí ve stejném domě. Pro danou základní 

školu se maminka rozhodla také proto, že má pověst jazykové školy. Dříve tam 

probíhal program základní školy s rozšířenou výukou jazyků. Dril, o kterém 

slyšela jí nevadí, protože jak maminka říka : „hodí se do života". Hledisko, ke 

kterému maminka přihlédla bylo také to, že v blízkosti školy je sokolovna, do 

které holčička chodí 2 krát týdně cvičit. 
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Se školou se seznámily při Dni otevřených dveří. Pro zájemce 

organizovala škola v tomto dni i informační schůzku. Zúčastnilo se asi 35 

rodičů. Rodiče byli seznámeni s programem školy, učitely, s tím co se očekává 

od nových žáků a dostali odpovědi na svoje otázky. Maminku hlavně zajímalo, 

zda přijmou nespádové děti. Dostalo se jí odpovědi, že podle počtu zájemců 

budou otevřeny 2 nebo 3 třídy. 

Zápis do základní školy probíhal podle vyjádření slov maminky 

standardně. Nic jí nepřekvapilo, takový zápis očekávala, byl podobný zápisu, 

jaký si pamatuje ze svého dětsví. Problém při zápisu nenastal, jen dívka v té 

době měla zlomenou ruku. 

První den ve škole šli rodiče s dětmi do třídy. Děti si sedly do lavic, 

rodiče stáli vzadu ve třídě. Paní učitelka se představila a pak každé dítě 

předstoupilo před tabuli, mělo se celé třídě představit, zazpívat písničku nebo 

přednést básničku. Kromě jednoho chlapce tuto situaci zvládly všechny děti. 

Pak děti přešly do školní družiny a pro rodiče následovala třídní schůzka. Jak 

řekla maminka: „Byla jsem seznámena s řádem školy a dostala jsem spousty 

povelů." 

V současnoti se učí číst po slabikách. Děvčeti to jde, nemá problémy. 

Učení v prvním pololetí první třídy zvládla bez problémů. Maminka to 

komentuje slovy: , je průměrná, jde jí to, ale výrazně nevyniká." Podle slov 

paní učitelky má těžší ruku a nepíše úhledně, nedbá na úpravu. Maminka to 

vysvětluje tím, že je dítě po ní. Maminku provází životem dyslexie. 

Organizaci přechodu z mateřské do základní školy zvládly bez větších 

problémů. Někdy při odpoledním vyzvedávání vypomáha sousedka. Denně má 

děvče úkoly a denně chvilku čte. Úkoly dělá samostatně, jen v případě, že 

nerozumí zadání tak si to nechá od maminky vysvětlil. Jako důvod, proč nepíší 
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úkoly spolu uvádí maminka: „Chtěla dělat úkoly sama, štvala jsem jí, protože 

jsem jí k tomu říkala svoje připomínky.". Varianta, že by dítě psalo úkoly 

s matčiným přítelem je nemožná, vzhledem k jeho pracovní době. 

Maminka se snaží, aby děvče mělo přesný režim dne, hlavně dbá na 

včasné uložení ke spánku. 

Jako problémovou uvádí maminka situaci: „Seděla vedla kluka, co 

nerozeznal tužku od pastelky. Tak mu pomáhla, ale učitelka jí napomínala, že 

ruší. A taky nestíhala svoje věci, které měla dělat. Musela jsem zajít za 

učitelkou s žádostí o rozsazení a pak byl klid." 

Jako organizační problém na straně školy vidí maminka odpolední 

vyzvedávaní dětí z družiny. Vysvětluje to takto: „Dítě si může vyzvednou, kdo 

chce. Zazvoním u dveří, kde je mluvítko, řeknu koho chci a pak jen před 

dveřmi čekám. Po chvilce dítě samo přijde, bzučákem si otevře dveře. Učitelka 

nemá kontrolu, kdo skutečně dítě vyzvedává, není tam kamera." Škola tento 

systém vyzvedávání dětí ze školní družiny nechce měnit. Rodičům se dostalo 

odpovědi: „Je to vyhovující." 

Maminka se obává přestupu do druhé třídy. Na této škole nebude mít 

stejnou paní učitelku, a navíc se mamince nelíbí, že v jiných třídách je koberec 

na hraní. Myslí si, že tento prvek ve třídě je zbytečný, rozptyluje děti, 

umožňuje jim dovádět přímo ve třídě, která má být jen pro učení. Byla by proto 

ráda, kdyby i v další třídě koberec nebyl. 

Jako pozitivní hodnotí maminka aktivity školní družiny. Nabízí 

množství kroužků, na které dceru přihlásila. Kromě pátku, kdy kroužky nejsou, 

tak dívka navštěvuje různé kroužky (šachy, botanický kroužek, keramiku, 

dramatický koružek) a k tomu přidává dvakrát týdně cvičení v Sokole. 
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Zpětně maminka hodnotí vliv mateřské školy jako pozitivní. Dítě 

připravila na školu tím, že byla dána pravidla, řád a naučila se chování 

k ostatním dětem. 

9.2.3.2 Biografie č. 2 

Těhotenství probíhalo v pořádku, až po fyziologickém porodu začaly 

komplikace. Chlapec měl do osmi měsíců žloutenku, začal zaostávat ve 

vývoji. Cvičili Vojtovu metodu. Celé situace byla dost komplikovaná, protože 

chlapec neměl rád doteky, byl špatně přizpůsobivý. Neměl rád například 

babičku, těžko snášel odloučení. Nezvyknul si na jinou bližší osobu, pouze na 

matku. 

Do školy nastoupil skoro ve čtyřech letech (ve 3 3Á). Matka očekávala 

problémy, při přechodu do kolektivu. Proto rok před nástupen do školky 

navštěvovala s chlapcem mateřské centrum. Jako velkým problémem se ukázal 

pobyt ve školce po narození mladšího sourozence, který byl s maminkou doma. 

Chlapci dlouho trvalo, než se zapojil do kolektivu. Byl pomalý. Často byl 

lítostivý. 

Chlapec měl nastoupit do základní školy ve věku 6 3á roku. Ve školce 

se prováděl orientační test školní zralosti. Maminka této příležitosti využila 

a pak i navštívila pedagogicko-psychologickou poradnu. Tam jí byl nabídnut 

odklad školní docházky pro sociální nezralost a pomalé pracovní tempo. 

Chlapec byl velmi pečlivý. Maminka proto konzultovala nástup do základní 

školy s jinou pedagogicko-psychologickou poradnou, která neměla k odkladu 

tak jasné stanovisko. Utvrdila maminku v tom, že chlapec je velice pečlivý 

a má pomalé pracovní tempo, které jde však jen obtížně změnit. Maminka 

požádala o radu kamarádku a známé. Chlapec nastoupit do školy bez odkladu. 
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„Vybírali jsme školu co možná nejblíž bydlišti. Bydlíme v paneláku 

a tak na výběr připadala jen jedna škola. Chvilku jsem zvažovali vozil chlapce 

dál, ale po optání se kamarádek a známých vyhrála škola naproti našemu 

domu." 

Celá rodina se byla podívat na Dni otevřených dveří. Libil se jim 

vzdělávací program Obecná škola, přístup k dětem a překvapila ji komunikace 

s ředitelem školy. Maminka to komentuje slovy: „Byla jsem nadšená" 

Po nástupu do školy se změnil řežim dne. Maminka říká: „Naprosto, 

nejhorší bylo psaní úkolů pozdě večer. Syn byl unavený. Některé dny jsem se 

dostali k psaní úkolů až kolem 18 hodiny a podle toho to také vypadalo." 

O součastnosti maminka říká: „Výborně, stále jsem nadšená. Syn 

všechno zvládá, neměl žádné problémy při přestupu do základní školy. Baví ho 

to, funguje, je spokojený. Je to namáhavé, ale zvládl to. Rád zůstává ve školní 

družině, navštěvuje kroužek keramiky a jednou týdně chodí do kina, to se mu 

moc líbí." 

Paní učitelka s ním půjde jen do druhé třídy. Maminka si věří, že pak už 

bude více vyzrálý a snese neúspěch. Teď díky paní učitelce zažívá hodně 

pozitivních věcí. 

Maminka nepociťuje žádný problém, jen by chtěla mít víc času. Je to 

teď náročné, ve školce nebyly žádné povinnosti. U syna vidí tento problém: 

„Trochu narazil na jiný přístup dětí i dospělých. Ze školky byl zvyklý podávat 

ruku na uvítanou. Chtěl to tak dělat i ve škole, ale setkal se s nepochopením. Je 

takové přátelské otevřené srdce a nechápal, proč ostatním připadá zvláští se 

takto vítat." 
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9.2.3.3 Biografie č. 3 

Těhotenství probíhalo normálně a bylo zakončeno fyziologickým 

porodem. Vývoj do tří let věku probíhal také normálně. Chlapec měl sníženou 

imunitu, byl často nemocen. Od jednoho roku trpí atopickým exezémem. Často 

se mu dělali velké modřiny, protože byl neobratný, padal. Několikrát byl 

ošetřován v nemocnici, právě v souvislosti s pádem a zhmožděním měkkých 

tkání. 

Do školky nastoupil skoro přesně ve třech letech. Matka nastoupila na 

plný úvazen do práce. V životě chlapce to byla velká změna, kterou maminka 

hodnotí slovy: „Nebyl na školku vůbec připraven, nebyl zralý, hrozně si 

stýskal. Byl často nemocen a po návratu se to celé opakovalo. Vždycky jsme 

se loučili se slzičkami." Situace se příliš nezměnila ani v dalších letech 

docházky do školky. Nikdy se nestalo, že by chlapec šel do školky rád, 

přestože si našel kamaráda. Rodiče, tak podle svých pracovních možností, 

chlapci krátili pobyt, snažili se ho alespoň jednou týdně vyzvedávat po obědě. 

A často zůstával doma kvůli nemoci. V předškolním období se začal ve školce 

nudit. Podle slov maminky, učitelky nechtěly reagovat na jeho zájmy. Chlapce 

nebavila hromadná organizace věcí ve školce, hlavně tělocvičné chvilky. 

O odkladu školní docházky neuvažovali, protože chlapec je narozený 

v prosinci. „Babička je učitelka na 2. stupni, tak jsme zvolili školu, ve které 

učí." říká maminka. Zároveň tato škola je poměrně dobře dostupná, je poblíž 

matčina pracoviště. 

Chlapec měl možnost se se školou seznámit při návštěvě babičky na 

pracovišti, viděl děti i svou budoucí učitelku. Do školy se těšil, společně 

s maminkou to cítili jako vysvobození ze školky. Zápis probíhal formou cesty 

pohádkovým lesem, byl to příjemný zážitek. 
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Změna režimu je hodnocena velmi negativně. Každý den je úkol, často 

i několik. Nemí čas na vedlejší aktivity. Po příchodu ze školy začíná plnění 

úkolů, což někdy s malými přestávkami trvá až do večera. 

Současnot maminka komentuje slovy: „Původní nadšení ho už 

opustilo". Chlapci příliš nejde psaní písmen, podle paní učitelky je úprava 

nedbalá. Je celkově pomalý. Maminka se domnívá, že i proto mají tolik 

domácích úkolů. Co nestihne ve škole, pak dodělávají doma. 

Maminka se budoucnosti obává, protože ji připadají nároky paní 

učitelky přehnané. Uvažují o změně školy. V blízkosti bydliště, je škola, kam 

chodí sousedé. Maminka už zjišťovala, jak se tam dětem líbí, jak často 

dostávají úkoly. V nové škole dostávají úkoly maximálně třikrát týdně a nikdy 

to není celá stránka. 

Za nešťastný považují rodiče experiment nepoužívat známky. Na 

začátku školního roku paní učitelka dávala místo známek razítka. Razítek bylo 

pět: usměvavé sluníčko, sluníčko bez úsměvu, sluníčko s mráčkem, mráček, 

zamračený mráček. Děti po krátké době razítkům známky přiřadily. Rodiče 

neporozuměli důvodu, proč jsou razítka používána místo známek. 

Na straně dítěte uvádí maminka problém s chováním chlapců, kteří 

chodí na hokej a s ostatními se perou. Chlapec vypráví, že o přestávkách se ve 

třídě s ním často někdo pere, paní učitelky to nevidí. 

9.2.3.4 Biografie č. 4 

Holčička narozená o srpnu. Těhotenství, porod i další vývoj byl 

v normě. 
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Do mateřské školy nastoupila ve třech letech, adaptace proběhla bez 

problémů, do stejné třídy chodily dvě kamarádky. Maminka podporovala 

kamarádství, protože dívka je jedináček. 

Nástup a výběr školy byl dlouho zvažován, protože dívka měla 

nastoupit krátce po oslavě svých šestých narozenin. Setkání s učitelkou při Dni 

otevřených dveří a reference od rodičů, jejichž děti tato učitelka učila, rozhodly 

pro nástup do školy. Za důležité také považuje maminka fakt, že tuto paní 

učitelku budou mít děti až do páté třídy. 

Zápis proběhl velice rychle. Paní učitelky byly příjemné, s dětmi prošly 

třídu a povídaly si. Maminku, trochu zarazilo, že povídaly dvě děti najednou. 

Jako nepříjemnou situaci maminka hodnotí, že do poslední chvíle nebylo jasné, 

kolik dětí bude ve třídě. Zda budou dvě malé třídy, nebo jedna velká. 

První den ve škole byl slavnostní, paní učitelka čekala na děti před 

školou. Rodiče mohli do třídy. Děti seděly v lavicích. Probíhalo vzájemné 

představování. Maminka to komentuje slovy: „Bylo mi jich skoro líto, úplně 

nové prostředí, vzadu ve třídě namačkaní rodiče a děti se měly postavit, 

představit se a všem říct co je baví. Dvě děti s tím měly velký problém, jeden 

chlapeček vůbec nic neřekl." Po hodině šly děti do družiny a rodiče měli první 

třídní schůzky. 

Současnost je hodnocena dobře: „Jde jí to, do školy se těší. Trochu 

máme problém, že se jí děti posmívají, že je mrně. Paní učitelka je velice 

tolerantní. Přestože se děti učí číst po slabikách, nevadí, když děti čtou po 

hláskách. 

Jako problém maminka cití velké množství úkolů, skoro každý den je 

úkol, často se stává, že dokonce dva nebo dvě stránky. 
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Dívka ráda chodí do družiny, navázala velmi hezký vztah spaní 

družinářkou. Ráda chodí na koužky (flétna a ruční práce). Hrozně se těší na 

koncert, který se ve škole připravuje. 

9.2.4 Rozhovory s učitelkami 1. stupně základní školy 

9.2.4.1 Učitelka č. 1 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Rozumové schopnosti, zda rodiče jsou doma, jestli chodilo do MŠ. Děti, 

které nechodí do MŠ nejsou dostatečně připravené na školu sociálně. 

Nejsou zvyklé na kolektiv, těžko snáší odloučení od rodiny, neumí vydržet 

samy. Dítě, které prošlo MŠ je zvyklé na určitou dobu se soustředit a pra-

covat." 

2) Pociťujete rozdíly mezi dětmi díky věkovému složení třídy? Při 

odkladu školní docházky může být rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 

až skoro 2 roky? 

„Záleží na vyzrálosti, ale nejsem zastánce velkých odkladů a někteří jsou 

přezralí a pak mají problémy, myslí si, že už všechno znají. Na druhé straně 

je problém, když rodiě považuje odklad školní docházky za hanbu. Odklad 

pomáhá slabším dětem uspět v kognitivních spochopnostech." 

3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za školní vzdělávání na 

vás? 
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„Jsou tací. Myslím, že dochází k degradaci učitelského povolání. Dochází 

k rezignaci na vzdělávání. Mnohým jde jen o viditelnou úspěšnost a nejde 

o výsledky. Rodiče v 1., 2. a 3. třídě jsou hodně bojovní. Často se 

setkávám s ambiciózními rodiči, kdy děti nestačí uspokojovat tyto ambice. 

Setkala jsem se s tím, že rodiče žádají o známku a když dám jedničku, tak 

se víc nebudou zajímat co se děje. Řekli mi: „Tak si dělejte, co chcete." 

Považují děti za hvězdy a neumí se smířit s dítětem, takovým jaké je." 

4) Kterou z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 

„Po přechodu z mateřské školy je důležitá motivace, aby se těšili, aby se 

nazastrašovali. Například: Počkej, uvidíš, oni tě srovnají a podobně." 

9.2.4.2 Učitelka č. 2 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Rodina, příprava v MŠ, neblížší okolí, nemusí jít nutně o rodiče, stačí 

babička." 

2) Pociťujete rozdíly mezi dětmi díky věkovému složení třídy? Při 

odkladu školní docházky může být rozdíl mezi nejmladším a nej starším 

až skoro 2 roky? 

„Tělesně jsou určitě vyspělejší, také se stává, že tyto děti jsou „oprsklé", ale 

duševně určitě ne. Je to individuální, ale odklad neznamená, že dítě bude mít 

větší úspěšnost při školních povinnostech." 
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3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za školní vzdělávání na 

vás? 

„Mám dojem, že čím je dítě průměrnější, tím více rodiče mají pocit, že za to 

může pouze škola." 

4) Kterou z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 

„Určitě komunikace, aby s dovedlo vyjádřit. A také jemná motorika. Často se 

mi stává, že dítě v první třídě neumí vystřihnout kolečko, špatně drží nůžky. 

Podle mé osobní zkušenosti to může být i dítě, které navštěvovalo mateřskou 

školu, ale bylo často doma nebo chodilo po obědě domů." 

9.2.4.3 Učitelka č. 3 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Rodina, mluvení, školka, zdá se mi důležitá schopnost komunikace a celkové 

klima v rodině. Myslím, že není pravda, že dítě z rovedené rodiny je na tom 

hůře." 

2) Pociťujete rozdíly mezi dětmi díky věkovému složení třídy? Při 

odkladu školní docházky může být rozdíl mezi nejmladším a nejstarším 

až skoro 2 roky? 

„No, záleží na případu, ale odklaďák je zralejší." 
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3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za školní vzdělávání na 

vás? 

„Slabě ano, už jsem to několikrát zažila. Sociálně slabí si chodí stěžovat 

často. Rodina, ve které jsou rodiče s vyšším vzděláním, hledá chyby 

nejprve u sebe, nechodí do školy tak často, nebo spíše vůbec." 

4) Kterou, z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 

„Aby bylo zvyklé chvilku soustředěně pracovat, dobře ovládalo ruku a sa-

mozřejmě, aby bylo samostatné." 

9.2.5 Rozhovor s učitelkami z mateřských škol 

9.2.5.1 Učitelka č. 1 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Souhra rodiny, školy." 

2) Jaký je váš názor na odklad školní docházky? 

„Nejsem velký příznivec, ale jsou případy kdy odklad pomůže, na druhou 

stranu u nižšího IQ je rok navíc zbytečný." 

Soudíte tak podle vlastní zkušenosti? 

„Ano, holčičku nebavilo se účastnit činností pro předškoláky.Vymohla si 

na mamince odcházení z MŠ po obědě. Rok navíc jí nepomohl, doma 

neměla příliš podnětné prostředí." 
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3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za výchovu a rozvoj 

dovedností na vás? 

„Bývalo to horší. Rodiče mají více odpovědnosti, než mívali a mohou si 

vybírat školu, což využívají." 

4) Kterou z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 

„Schopnost komunikovat" 

9.2.5.2 Učitelka č. 2 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Rodinné prostředí a sociální zralost" 

2) Jaký je váš názor na odklad školní docházky? 

„Dám na posudek od psychologa, je to právo rodiče, jak se rozhodne." 

3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za výchovu a rozvoj 

dovedností na vás? 

„Ano, někdy. Setkávám se s tím, že rodiče příliš nespolupracují a celé to 

nechávají na nás." 

4) Kterou z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 
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„Umět se prosadit v kolektivu." 

9.2.5.3 Učitelka č. 3 

1) Co nejvíce ovlivňuje školní úspěšnost dítěte? 

„Je to určitě více věcí dohromady. Rodina, školka a dítě samotné." 

2) Jaký je váš názor na odklad školní docházky? 

„Mnohým dětem prospěje. Ale rodiče by měli využít tento rok a věnovat se 

dítěti." 

3) Mají rodiče tendence delegovat odpovědnost za výchovu a rozvoj 

dovedností na vás? 

„Stává se to. Očekávají, že se problém vyřeší sám, popřípadě jen ve školce. 

Naštěstí to neplatí pro většinu rodičů." 

4) Kterou z oblastí ve vývoji dítěte považujete jako důležitou pro školní 

úspěšnost? 

„Samostatnost a také umět komunikovat, mít bohatou slovní zásobu." 
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10 ZÁVĚR 

Hlavním výchovným činitelem dítěte je rodina, ve které jsou 

naplňovány jeho základní potřeby. Přestože jsou potřeby jednotlivých dětí 

různě silné a odlišně naplňovatelné, je možné vytvořit určité skupiny 

existujících přirozených potřeb člověka. Z respektu k takovým potřebám by 

měla vycházet tvorba podmínek v mateřské i základní škole. 

Důtežité je, aby se dítě cítilo pozitivně přijímáno. Učení může probíhat 

pouze v bezpečném, neohrožujícím prostředí. Nepostradatelné je určení mezí, 

fungující srozumitelná pravidla, která jsou všemi dobrovolně přijímána. 

Rodiče podceňují nezastupitelnou roli motivace. Jak vyplývá 

z odpovědí, děti často očekávají negativní výsledky či nepříjemné situace. 

Chybné je předávat dítěti informace o škole na základě svých nedobrých 

zkušeností. 

Po vyhodnocení všech odpovědí vyplynulo, že možnost jak usnadnit 

dítěti přechod do základní školy je dobrá informovanost rodiče. K tomu mohou 

svou velkou měrou přispět učitelky mateřských škol i samotné základní školy. 

Nabízí se množstí aktivit, které škola může uspořádat pro děti a rodiče. 
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