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Úvod 

Pohled na dítě se postupně vyvíjel a měnil. Stejně jako výchova a vztahy v rodině. Vše 

také záleželo na době, ve které lidé žili a jaké měli podmínky pro to, aby mohli vychovávat 

děti. Samozřejmě, že byly, jsou a budou přístupy k dítěti odlišné, ale my jako rodiče a učitelé 

máme šanci rozvíjet děti podle svých představ a možností. Především bychom se měli snažit 

jim porozumět, pochopit a rozvíjet jejich osobnost. 

Bakalářská práce poukazuje na aktuální změny v předškolním vzdělávání v České 

republice. V době, kdy tato práce vznikala, ještě nebylo zřejmé, co přinese zavedení 

povinného předškolního vzdělávání do rodin, škol i poradenských zařízení. Mnoho rodičů, 

učitelů a odborníků si pokládalo otázky, jak to vše bude probíhat v pedagogické praxi.  

Mnoho odborných knih uvádí, že dětství je to nejdůležitější období, kde se rozvíjí celá 

naše osobnost. Mělo by být tedy svobodné a volné. Otázkou tedy zůstává, proč tato povinnost 

vznikla, co nám přinese a jaký význam bude mít ve výchově a vzdělávání dětí.  Pochopit a 

naučit se rozumět dětství je dlouhá a složitá cesta, která nás vede k tomu se soustavně učit a 

vzdělávat, abychom dítěti mohli předškolní období naplnit radostí. Vždyť právě šťastné dítě 

naplňuje a ovlivňuje celý náš život.  

Teoretická část je věnována pedagogicko-psychologickým poradnám, jako odborným 

institucím, které se mimo jiné zabývají diagnostikou dětí předškolního věku. Dále se zaměřuje 

na téma pedagogické diagnostiky a vývoje kresby v předškolním období. Druhá část práce se 

zaměřuje na výzkum, který se týká spolupráce mateřských škol a pedagogicko-

psychologických poraden před zahájením povinného předškolního vzdělávání. 

Prostřednictvím případové studie sleduje vývoj dítěte, u kterého je předpoklad odkladu školní 

docházky, dokumentuje výsledky, individuální pedagogické působení a testy školní zralosti.  

Sledováním aktuálních informací ve školství a zájem o zavedení povinného 

předškolního roku motivoval autorku k sepsání této bakalářské práce. Cílem je zjištění 

provázanosti mateřských škol a pedagogicko-psychologických poraden před zahájením 

povinného předškolního vzdělávání. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Předškolní období 

Předškolní období je věkem mateřské školy, ale nedá se takto plně chápat, přestože 

některé děti mateřskou školu nenavštěvují. Rodina a její výchova zůstává nadále na prvním 

místě v životě dítěte a mateřská škola podporuje, doplňuje a napomáhá dalšímu rozvoji dítěte. 

Předškolní věk je označován jako celé období od narození až po vstup do základní školy. 

V některých případech je do předškolního období zahrnut i prenatální vývoj. Problémem je, 

že to svádí k porovnávání vývojových potřeb dítěte a k úvahám, že v mateřské škole se dítě 

dokáže adaptovat stejně jako v jeslích. Je důležité vědět, co přináší tříleté období v mateřské 

škole a umět ho rozlišit od období „před“ a „po“ (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

1.1 Charakteristika předškolního věku 

Předškolní věk můžeme charakterizovat jako dvě vývojová období, která jsou dána 

zapojením dítěte do sociálního prostředí, kdy je schopno navazovat vztahy i mimo rodinu. 

Kolem třetího roku je to nástup do mateřské školy (dále jen MŠ) a později, po dovršení šesti 

let, vstup do základní školy (dále jen ZŠ). V tomto věku se začíná utvářet osobnost a postupně 

dochází k určitým vývojovým změnám v organismu dítěte. Velice důležitý je vývoj mozku, 

který v tomto období roste výrazně rychleji než ostatní části těla (Plevová in Šmelová, 

Petrová, Souralová a kol., 2012).  

Zralost nervové soustavy umožňuje dítěti schopnost se např. lépe koncentrovat. 

Vágnerová (1999) uvádí, že tato zralost je důležitá pro rozvoj zrakového a sluchového 

vnímání. Na vývoj mozku navazují i pohybové funkce. Tím dochází k rozvoji v hrubé 

motorice, jelikož předškolní dítě je stále v pohybu. Dochází ke zdokonalování a zlepšování 

koordinace pohybů, jako je běhání ze schodů, skákání, lezení do výšek apod. Zručnost se 

projeví i mimo jiné v sebeobsluze, kdy se dítě umí např. samo obléci, dojít na toaletu, umýt si 

ruce a samostatně se najíst (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Velmi intenzivně se v předškolním období vyvíjí kognitivní (poznávací) procesy, jako 

je vnímání, představivost, paměť, myšlení a pozornost. Vývoj mozku a centrální nervové 

soustavy napomáhá dítěti v předškolním věku k rozvoji vnímání, které je ovlivněno 

zkušeností dítěte. Zrakové a sluchové vnímání je kolem šestého roku vyvinuto tak, aby bylo 

vhodným předpokladem pro vstup do ZŠ. Převládání zrakových vjemů je na místě, jelikož 

dítě vidí lépe na dálku, než na blízko. Seifert (in Vágnerová, 1999) uvádí, že zaostření oční 
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čočky vede ke zvýšené koncentraci pozornosti, což je pro dítě velmi namáhavé. Proto je 

dětem v předškolním věku nepříjemné se dlouhou dobu zaměřovat na detaily. Postupně se 

vyvíjí schopnost vidění na bližší vzdálenost, a dítě pak dokáže lépe vnímat detaily. S tímto 

viděním souvisí i rozvoj vizuomotoriky, kdy dítě dokáže rozlišit např. jiný obrázek v řadě.  

Mezi další kognitivní procesy patří představivost, která má v předškolním období 

význam pro citovou a rozumovou rovnováhu. Dítě si dokáže představy vybavit, což dokazuje 

např. převyprávěním pohádky. Tím, že dokáže hovořit s pohádkovými postavami v knížce 

nebo v televizi, ukazuje na velký rozvoj fantazijních představ. Podle Plevové (in Šmelová, 

Petrová, Souralová a kol., 2012) tento jev nazýváme eidetismus, který vrcholí kolem šestého 

roku a obvykle během mladšího školního věku vymizí. Tuto představu, o které hovoří, 

považují za skutečnou, až se někdy může dospělým zdát, že si dítě vymýšlí. Lež představuje 

těžkou myšlenkovou operaci, proto se v tomto období vyskytuje minimálně.  

V paměti u dětí předškolního věku převažuje konkrétnost. Převládá paměť, která se 

opírá o vnější znaky – mechanická, avšak zároveň se rozvíjí paměť, která působí na vnitřní 

vztahy – slovně logická. To znamená, že dítě na konci období dokáže hovořit v logických 

souvislostech. Pozornost je u dětí závislá na činnost, kterou vykonává. Z počátku je nestálá, 

ale s přibývajícím věkem se dítě dokáže nějakou dobu soustředit na činnost, která je pro něj 

zajímavá. Zaměřit pozornost na více než jednu činnost není dítě v tomto věku ještě schopno 

(Plevová in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012; Vágnerová, 1999). 

Kolem čtvrtého roku je u dítěte zřejmý pokrok v myšlení, kdy ze symbolické 

(předpojmové) etapy přechází na úroveň názorového myšlení. Dítě nedokáže ještě postupně 

logicky myslet, umí sice usoudit, čeho je více a čeho méně, ale vše je závislé většinou na 

vizuálním tvaru např. voda ve sklenici. Tomuto myšlení říkáme předoperační (Langmeier, 

Krejčířová, 2006; Vágnerová, 1999). 

Ve vývoji řeči se odráží rozvíjející se kognitivní procesy. Rozvíjí se slovní zásoba, 

dítě mluví ve větách, skloňuje, a časuje. „Zásadním obdobím pro vývoj řeči je období do šesti 

až sedmi let s tím, že nejprudší tempo je do tří až čtyř let“ (Bednářová, Šmardová, 2007, s. 

28). Na začátku předškolního věku zaostává řeč za myšlením. Dítě nedokáže pojmenovat 

činnost, kterou vykonalo. Naopak ke konci období si dítě vymýšlí slova, kterými označuje 

určité věci nebo činnosti (Plevová in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012). 

Základem pro emoční vývoj dítěte je vnitřní socializace (prožívání), která souvisí 

s rozvojem sebepojetí. V předškolním období dítě umí popsat, co umí a co se mu nelíbí, ale 
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„tento popis není příliš přesný a je typicky soustředěn na objektivní rysy právě přítomné 

v dané situaci“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 96). Sebehodnocení je dost vysoké, ale 

nevyrovnané. Záleží na sociální situaci, která vždy vypovídá o vztazích v rodině. Dítě 

s narůstajícím věkem dokáže své pocity ovládat a určitým způsobem i reprodukovat.  Rozumí 

vlastním pocitům i emočním projevům ostatních, objevuje se empatie (schopnost vcítění se do 

druhého). 

1.1.1 Hra 

V předškolním věku dochází k pokroku ve vývoji v sociálních rolích. Tyto role mají 

podstatný význam v dětské hře. Projevuje se soupeřivost mezi dětmi. Pokud dáme dítěti úkol, 

aby ve společnosti druhých dětí postavilo z kostek větší stavbu než ostatní, tak je prokázáno, 

že dítě toho dosáhne i za cenu, že sáhne pro určitý materiál k ostatním a nezajímají ho pocity, 

které děti v tomto případě vykazují (pláč, vztek). Vztahy k druhým dětem jsou u dítěte 

předškolního věku přelétavé a nejsou trvalé. I přes velké pokroky je v tomto období dítě 

nejvíce závislé na svých rodičích. Nutno podotknout, že pro dítě je důležitý styk s jeho 

vrstevníky, kde se učí vzájemné spolupráci, řešení konfliktů, pomáhat druhým nebo soupeřit. 

Přijímá určité vzorce chování, kterým se v životě jen mezi dospělými nedá naučit (Langmeier, 

Krejčířová, 2006; Vágnerová, 1999). 

Proces socializace probíhá v hlavní činnosti dítěte a tou je hra, kterou můžeme 

považovat za jednu ze základních potřeb ve vývoji dítěte. Hra dítěti přináší radost nebo 

uspokojení. Je to přirozená činnost, při které dítě řeší různé problémy, navazuje kontakty jak 

se svými vrstevníky, tak s dospělými. Rozvíjí všechny kognitivní procesy (vnímání, 

představivost, myšlení, řeč, paměť, pozornost). Podle Opravilové (2016, s. 87) lze hry rozdělit 

z hlediska pedagogického a psychologického následovně: 

 „podle schopností, které rozvíjejí (smyslové, pohybové, intelektuální, speciální); 

 podle typů činností (napodobovací, dramatizující, konstruktivní, fiktivní); 

 podle místa, kde probíhají (exteriérové a interiérové); 

 podle počtu hráčů, kteří se jich zúčastní (individuální, párové, skupinové); 

 podle věku (hry kojenců, batolat, předškoláků); 

 podle pohlaví (dívčí, chlapecké); 

 podle ročních období, lokálních a tradičních zvyků“. 

Na počátku předškolního období ustupuje paralelní hra, ve které si dětí hrají vedle 

sebe, ale každé samo. Nastupuje hra společná – asociativní, která začíná převažovat nad 
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paralelní, a děti si hrají společně. Hra, ve které jsou role dětí ke společné hře rozděleny, a 

každé přispívá do celkového výsledku svým dílem, se nazývá kooperativní a přichází kolem 

čtvrtého roku. V tomto období převažuje společná hra, ale vše je závislé na dalších 

okolnostech a věku (Langmeier, Krejčířová, 2006). V tomto období dítě ve volné hře 

poukazuje na situace, které jsou pro něj známé z reálného života a k tomu využívá příslušné 

hračky (předměty) - symboly. Prostřednictvím této hry umí dítě poukázat na situace, které 

samo prožilo (Opravilová, 2016; Průcha, Koťátková, 2013). 

Různé typy her mohou mít odlišný význam nejen pro dítě, ale i pro společnost. 

Psychoterapie hrou pomáhá nemocným dětem překonat různé události v jejich životě, kterým 

děti ještě neumí porozumět. Dobře plánovanými terapiemi se v některých případech podaří 

duševní vývoj napravit nebo zmírnit jeho průběh. Musíme si být však vědomi, že se ze hry 

nesmí vytratit spontánnost a výchova. Učení by mělo být hře podmíněno (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). 

Člověk se stává rodičem v době, kdy se do rodiny narodí dítě. Pokud je dítě malé 

potřebuje především matku, na které je závislé. Ne všichni rodiče si dokáží uvědomit, co 

jejich dítě vlastně potřebuje, a tak se stává, že dochází k plnění svých přání na dítěti. To, co 

rodič nedokázal, vyžaduje, aby dokázalo jeho dítě. Není to správné, protože to zdaleka 

neodpovídá vývojovým potřebám dítěte. Rodiče jsou zodpovědní za výchovu a vzdělávání 

svého dítěte do doby, než dítě nastoupí do školy, jelikož pak dochází z části k posunu, kdy se 

na výchově a vzdělávání podílí také škola. Kropáčková (in Opravilová, 2016) uvádí, že rodiče 

si svou výchovou a vzděláváním svých dětí nejsou vůbec jisti z důvodu rychlých změn ve 

společnosti, kdy rodiče neví, co je dnes ještě aktuální, co není a co úplně vymizelo. Domov je 

pro dítě nejdůležitější zázemí, kde se cítí dobře a má zde své nejbližší. Na psychický vývoj je 

působení v rodině důležité stejně jako později při setkání se svými vrstevníky nebo 

s dospělými lidmi.  

Po třetím roce je dítě v psychickém vývoji připraveno navštěvovat vzdělávací 

instituce. K uvědomění si vlastní identity „já“ připojuje dítě další důležitý prvek, jímž je 

zájem o své vrstevníky (Helus, 2009). Některé děti po přítomnosti druhých touží a jsou rádi, 

pokud se k nim mohou zapojit např. do hry. Vztahy mezi svými vrstevníky se rozvíjí a MŠ je 

příležitostí, kde se mohou vzájemné vztahy poprvé v životě dítěte vytvářet. Významný rozvoj 

nastává v prosociálních vlastnostech (tolerance, obětavost, soucit apod.) a ve schopnosti 

spolupráce. To znamená, že MŠ doplňuje výchovu rodiny a stává se jejím spojencem 

(Matějček, 1996). 
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1.1.2 Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou 

Dobrá spolupráce mezi rodinou a MŠ je velmi důležitá. Rodiče by měli vědět, že je o 

jejich děti dobře postaráno a že ze strany MŠ je zřetelný zájem o jejich dítě. Poskytnutím 

informací např. co by dítě mělo znát a umět před vstupem do ZŠ se buduje vzájemná důvěra 

mezi školou a rodinou. Úvaha o tom, že rodiče mají stejné znalosti jako učitelky MŠ je mylná. 

Odborné znalosti jsou na místě u učitelek, které mají rodiče seznámit, co se např. pod pojmem 

lateralita skrývá. Občas se stává, že rodiče nemají o vzájemnou spolupráci zájem, nedostaví se 

na schůzku apod. Je důležité, aby MŠ nečekaly na zájem ze strany rodičů, ale samy podnítily 

tuto spolupráci tím, že rodiče zapojí do společných aktivit (Otevřelová, 2016). 

1.2 Předškolní vzdělávání v mateřské škole 

MŠ začala po roce 1989 hledat způsoby, jak by měl být změněn přístup k dítěti i práce 

pedagogů. Podle Opravilové (2016) již nechtěla to, co bylo pro předchozí období typické 

(pevný režim, organizované činnosti, homogenní složení tříd, školsky pojatá příprava na školu 

apod.) Více se chtěla zajímat o individualitu dítěte a jeho osobnostní rozvoj přirozenou cestou 

a vývojem. MŠ chtěla, aby pedagogové dostali svobodu, jakým způsobem se inspirovat, tvořit 

a motivovat (Helus, 2009; Opravilová, 2016). 

„Školským zákonem (2004) se stává předškolní vzdělávání legislativní součástí 

systému vzdělávání v České republice. Představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání 

organizovaného a řízeného požadavky a pokyny MŠMT. Toto vzdělávání se uskutečňuje 

především v instituci – mateřská škola“ (Koťátková, 2014, s. 101). 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání určuje, že cílem předškolního vzdělávání (§ 33) je rozvíjet osobnost dětí 

ve všech oblastech, pomáhat a připravovat děti na vstup do dalšího stupně vzdělávání, 

poskytovat péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami.  

Většina MŠ v České republice je evidována v rejstříku škol a školských zařízení, kdy 

zřizovatelem je město nebo obec. Některé školy jako např. soukromé, které si svůj program 

vytváří samy nebo ho přebírají inspirativní cestou ze zahraničí, tak nevycházejí z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (2017). Nemohou být v tomto případě 

zařazeni do sítě mateřských škol. Cena za školné v těchto zařízeních je podstatně vyšší a 

odvíjí se i od určité nabídky vzdělávacích programů dané školy. 
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Kvalitu předškolního vzdělávání zdůrazňují i dokumenty, které jsou velmi významné: 

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Školský zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání 2017 (Průcha, Koťátková, 2013). 

 Od roku 2007 je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen 

RVP PV) povinný, kurikulární dokument, který je základem pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů s cílem „rozvíjet klíčové kompetence dítěte s ohledem na jeho zájmy, potřeby a 

možnosti, v rámci specifických podmínek konkrétní mateřské školy“ (Šmelová, 2015, s. 23). 

Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami je aktuálně velkou proměnou v RVP PV 

(2017). Tyto děti mají právo se vzdělávat v běžných třídách mateřských škol, ale potřebují 

podpůrná opatření (dále jen PO), která jsou bezplatná a probíhají v mateřské škole. 

1.2.1 Podpůrná opatření 

PO se dělí do pěti stupňů, přičemž školské zařízení bez doporučení PPP nebo 

speciálně pedagogického centra (dále jen SPC) využívá první stupeň a plní plán pedagogické 

podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze využít pouze na doporučení 

poradenského zařízení. Vyhláška č. 27/2016 Sb., určuje školám pravidla, jak podpůrná 

opatření používat. Podle školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) se určuje vzdělávání 

všech dětí v MŠ a na jeho základě škola vypracovává plán pedagogické podpory (dále jen 

PLPP) pro děti s prvním stupněm podpůrného opatření. Pro druhý a vyšší stupeň podpůrného 

opatření tvoří škola individuální vzdělávací plán (dále jen IVP) podle doporučení 

poradenského zařízení. 

1.2.2 Současnost předškolního vzdělávání 

Novinkou dnešní doby je přijímání dvouletých dětí do mateřských škol. Dříve takto 

malé děti navštěvovaly jesle, které byly pod resortem zdravotnictví a pečovaly o ně zdravotní 

sestry. „V rámci současných diskusí o inovacích předškolního vzdělávání je možné zařazení 

dvouletých dětí do mateřských škol považovat za přínosné a pro další vývoj dítěte stimulující, 

zejména z důvodu kompenzování případných nedostatků v rodinném prostředí (Kropáčková in 

Opravilová, 2016, s. 158). Již v současnosti přijímají některé mateřské školy dvouleté děti, 

pokud mají místo a chtějí doplnit „stavy“. Pokud se k tomuto kroku MŠ rozhodne, měla by 

brát v úvahu věkové zvláštnosti, které období „dvouletých“ přináší. Snížit počty dětí ve 

třídách a upravit podmínky, posílení personálu by mělo být samozřejmostí. Již nyní by se MŠ 
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měly připravovat na povinnost přijímat dvouleté děti, která nastane od 1. 9. 2020 

(Kropáčková, Splavcová, 2016). 

1.3 Povinné předškolní vzdělávání 

Zákonem č. 178/2016 Sb. se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon přinesl mnoho 

změn v předškolním vzdělávání. Za nejdůležitější lze předpokládat zavedení povinného 

předškolního vzdělávání s účinností od 1. 1. 2017. Touto změnou je nutné podotknout, že cíle 

předškolního vzdělávání jsou neměnné. Nadále zůstává základem rozvoj osobnosti dítěte a 

vytvoření základu pro další pokračování ve vzdělávání, kde by se mělo napomáhat některým 

vývojovým nerovnostem před vstupem do základní školy (Pipková, 2017). 

Maršálková (2017) uvádí, že se zavedením povinného předškolního vzdělávání 

nastane zvýšení administrativní práce pedagogům. Nezisková organizace EDUkační 

LABoratoř (EDULAB) realizovala projekt pro předškolní vzdělávání na téma Školka hrou, do 

kterého se zapojilo až 85 pedagogů. Tito pedagogové se nejvíce dotazují na zaznamenávání 

absence a přes polovinu z nich si myslí, že zvýšení administrativní práce jim zabere až pět 

hodin měsíčně navíc. Přes obavy vidí i učitelé následující pozitiva: 

 děti se naučí režimu, který bude podobný jako v ZŠ; 

 děti budou velmi dobře připraveni, pro vstup do ZŠ; 

 děti si zvyknou na prostředí, které má určitá pravidla a na autoritu učitele; 

 rodiče dětí budou mít určité srovnání v dovednostech, které dítě potřebuje získat před 

zápisem do ZŠ. 

Zápisy do ZŠ byly posunuty z února na duben z důvodu minimalizovat odklady školní 

docházky. Většina učitelů si však myslí, že počet odkladů se rozhodně nesníží (Maršálková, 

2017). 

Podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů, se stanovuje plnění povinného předškolního roku formou pravidelné docházky 

v pracovních dnech na 4 hodiny denně. Tato povinnost není v období školních prázdnin 

(Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů). Dítě 

v tomto období může, ale nemusí navštěvovat mateřskou školu. 

Již v roce 2014 otevřelo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy diskusi 

s odbornou veřejností na povinný předškolní rok. Touto diskusí byla snaha připravit děti na 
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vstup do ZŠ, která by měla snížit počet odkladů školní docházky. Připravenost dětí do ZŠ je 

otázkou požadavků na MŠ, kdy obavy pedagogů, že budou rozvíjeny jen ty funkce, které 

budou požadavkem u zápisu v ZŠ, jsou předmětné. Na druhé straně je opomíjeno, že škola by 

se měla připravit na dítě a úspěšně jej adaptovat. Nutno podotknout i postavení rodičů k této 

skutečnosti, kdy rodiče mohou veškerou výchovu a odpovědnost přesunout do vzdělávacích 

institucí (Kropáčková in Opravilová, 2016). 

„Velmi podstatné je neproměnit poslední povinný rok v MŠ v prodlouženou ruku 

základní školy“ (Koťátková, 2017). Pro dítě je důležitý celkový rozvoj osobnosti v prostředí, 

kde je možné být součástí s ostatními, učit se spolupracovat, umět řešit problémy apod.  

Při zápisech v ZŠ by nemělo docházet ke zjišťování úrovně dětí v určitých oblastech, 

které jsou stanoveny RVP PV (2017). Je podstatné zdůraznit, že „předškolní vzdělávání 

vytváří základní předpoklady pro pokračování v dalším vzdělávání, napomáhá vyrovnávat 

nerovnoměrnosti vývoje, ale také to, že děti mají být především šťastné, radující se, zajímající 

se o své okolí, zkoumající, vytvářející přátelské vztahy a pozitivně se zapojující do dění kolem 

sebe dle vlastních možností a schopností“ (Švecová, 2017). 

Omlouvání dítěte je v plné kompetenci ředitelů škol. Ve školním řádě musí být uveden 

způsob uvolňování. Ředitel nemusí vyžadovat zápis do omluvných listů, jak je tomu 

v základním vzdělávání, ale je oprávněn požadovat doklad o nepřítomnosti dítěte. Zákonný 

zástupce má v tomto případě povinnost doložit důvod nepřítomnosti do 3 dnů ode dne výzvy.  

Od 1. září 2017 se k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímají děti starší čtyř let, i 

když v době zápisu jsou ještě tříleté. Dále pětileté děti, které mají předškolní vzdělávání 

povinné a šesti let nabudou v nadcházejícím školním roce. Do MŠ zřízených obcí se 

přednostně přijímají děti, které mají místo trvalého pobytu v příslušné lokalitě, v případě 

cizinců místo pobytu, nebo jsou zde umístěné v dětském domově (§34 odst. 3 novelizovaného 

zákona). 

Zákonní zástupci mají povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v roce, kdy 

nabude povinnosti navštěvovat posledním rokem MŠ (§ 34 odst. 1 školského zákona). To 

znamená, že podle spádové oblasti se zúčastní zápisu, kdy den konání určí ředitel školy (od 2. 

května do 16. května). Zákonný zástupce má právo si zvolit jinou MŠ, kam může být dítě 

přijato. V tomto případě je povinností ředitele školy oznámit tuto skutečnost řediteli spádové 

MŠ. Obecní úřad má povinnost vydat MŠ seznam dětí, které mají spádovou oblast v dané 
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mateřské škole a mají být přednostně přijímány ke vzdělávání. Tento seznam musí školám 

dodat s dostatečným předstihem (§34 odst. 4 školského zákona). 

1.3.1 Jiné varianty plnění povinnosti předškolního vzdělávání 

Novela školského zákona dovoluje i jiné způsoby vzdělávání (§34a odst. 5): 

individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného 

stupně základní školy speciální, vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky. 

Zákonný zástupce může podat škole oznámení o individuálním vzdělávání (§34 odst. 

2), kde uvede důvody, proč se tak rozhodl. Toto oznámení je povinen dodat příslušné škole 

minimálně tři měsíce před začátkem školního roku. Školský zákon klade povinnost řediteli 

školy, aby doporučil zákonnému zástupci dítěte oblasti, ve kterých má být vzděláváno. Tyto 

oblasti musí vycházet z RVP PV (2017). Úkolem mateřské školy je ověřování výstupů 

v jednotlivých oblastech a v případě nedostatků doporučit další postupy ve vzdělávání. Toto 

ověřování by mělo probíhat od třetího měsíce, kdy byl zahájen školní rok (listopad) a zákonný 

zástupce je povinen se k tomuto ověřování s dítětem dostavit. Pokud tak neučiní má ředitel 

podle §34b odst. 4, právo ukončit individuální vzdělávání a dítě po doručení tohoto 

rozhodnutí musí nastoupit do MŠ. V tomto případě již nemá nárok se opětovně individuálně 

vzdělávat. Zákonný zástupce si hradí veškeré náklady spojené s individuálním vzděláváním 

s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek uvedených v § 16 odst. 2 písm. d) školského 

zákona. 

 Děti s odkladem školní docházky mají stejné povinnosti při plnění předškolního 

vzdělávání, jako děti pětileté. Přípravné třídy při základní škole mohou vzdělávat děti, jejichž 

zákonní zástupci doloží doporučení z PPP nebo SPC. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy. 

Zákonný zástupce má povinnost dodat doporučení od odkladu školní docházky základní škole 

do doby zápisu k povinnému školnímu vzdělávání (duben). Dříve tuto povinnost mohl splnit 

do 31. května. 

2 Historie a vývoj pedagogicko–psychologických poraden 

2.1 Vznik poradenských zařízení 

Odborné poradenství pro děti a mládež začalo vznikat na přelomu 19. až 20. století. 

Díky všeobecnému rozvoji a změnám ve školském zákoně si společnost začíná uvědomovat, 

jak důležité je vzdělání pro jakékoliv, ať již průmyslové nebo dopravní odvětví. Nabídka 

mnoha pracovních míst byla spojená s odborným vzděláním a v tuto dobu začíná vznikat 
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první PPP v oblasti vzdělávání, výchovy a ve stejnou dobu i poradenství pro volbu povolání, 

které rozhodovalo, zda je uchazeč vhodný, či nikoliv pro vybrané povolání. Odborné instituce 

se zabývaly o děti a mládež a jejich úkolem byla pomoc dítěti, rodičům i škole (Zemanová, 

2009). 

2.1.1 Vývoj poradenských služeb 

Po roce 1948 si společnost myslela, že změnou sociálních a výchovných působení 

nebude poradenského zařízení potřeba. Nějakou dobu trvalo, než se posoudily veškeré 

možnosti, proč by měla poradenská zařízení fungovat a být důležitá. Po roce 1960 bylo spíše 

poradenství výchovného zaměření, kdy na školách pracovali poradci, kteří pomáhali žákům 

problémovým, talentovaným, ale také těm, kteří se rozhodovali o budoucím povolání. 

V krajích vznikaly PPP, které se zabývaly diagnostikou a různými metodami při práci 

s problémovými žáky. Později se síť PPP rozrostla i do okresních měst. 

Změna situace nastala v polovině devadesátých let 20. století, kdy se školy stávají 

středem zájmu a díky proměnám českého školství začínají být v popředí a plní funkci 

výchovně vzdělávací. Do popředí se dostává spolupráce rodičů a školy stejně jako 

provázanost s jinými institucemi, které působily stejně ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Díky těmto změnám vzniká potřeba a snaha posílení poradenských zařízení a služeb. „Mnohé 

tyto snahy a změny inicioval Institut pedagogiko-psychologického poradenství. Následné 

legislativní změny v roce 2005 umožnily vytvořit a rozšířit poradenské týmy na školách, 

postupně začala vznikat školní poradenská pracoviště“ (Knotová in Knotová a kol., 2014, s. 

9). 

2.1.2 Institut pedagogicko-psychologického poradenství 

Institut vznikl v roce 1994 a jeho zřizovatelem bylo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR. Úkolem bylo zajištění poradenských služeb ve všech oblastech 

pedagogicko-psychologických včetně speciálně pedagogických a v rozhodování při volbě 

povolání. Od září 2007 byl jeho název změněn na Institut pedagogicko-psychologického 

poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků (NÚV, 2017, [online]). Do jeho činnosti patřily nově i analýzy a 

výzkumy z resortu školství a projekty, které institut realizoval. Zvýšila se tak úroveň 

poradenských služeb. Z důvodu změn v organizaci a legislativě na Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR byl institut v roce 2011 sloučen s Národním ústavem odborného 



20 

 

vzdělávání a s Výzkumným ústavem pedagogickým pod novou instituci Národní ústav pro 

vzdělávání. 

2.2 První poradenská zařízení v ČR 

V roce 1958 vznikla první česká poradna v Brně a o rok později začali na školách 

pracovat učitelé, kteří s touto poradnou spolupracovali. Ta se zaměřovala na práci s mládeží, 

která měla výchovné problémy a na pomoc při volbě povolání. Počet poradenských zařízení 

postupně rostl a po roce 1962 vzniklo výchovné poradenství. První PPP v Praze vznikla roku 

1967 a služby byly poskytovány i rodinám a mimoškolským institucím. Kolem roku 1980 se 

poradny stále více rozšiřovaly a tak se ve školství otevřela nabídka zaměstnat větší počet 

výchovných poradců. Termín výchovné poradenství se užíval více než pedagogicko-

psychologický.  

Podle Knotové (in Knotová a kol., 2014) je vymezení názvů jednotlivých druhů 

poradenství velmi nepřehledné. Definice se zaobírají spíše popisem jednotlivých činností. 

„Poradenské služby ve školství z tradičně uváděných druhů poradenství se obvykle realizují 

v pedagogiko-psychologickém poradenství, výchovném poradenství, kariérovém poradenství a 

speciálně pedagogickém poradenství (Knotová in Knotová a kol., 2014, s. 16). 

2.2.1 Pedagogicko-psychologické poradny  

PPP patří mezi školská poradenská zařízení společně se středisky výchovné péče a 

SPC. PPP poskytují pedagogicko-psychologické služby, pomoc při výchově a vzdělávání 

žáků a speciálně pedagogické poradenství. Zaměstnanci PPP jsou: speciální pedagog, 

psycholog a sociální právník, kteří pracují s dětmi většinou od 3 do 19 let. 

Činnost PPP (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 

561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a  její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak 

Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb. 

Vyhláška č. 72/2005 Sb., uvádí, že poskytované služby se provozují ambulantně na 

pracovišti PPP (§5) nebo jsou vedeny odborníky, (vykonávající činnost PPP) ve školách a 

školských zařízení. Na základě doporučení je volen přístup a další vhodné vzdělávací 

postupy. 
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2.3 Diagnostické postupy 

Vyznačujeme dva diagnostické postupy, a to klinický a testový. Klinický postup je 

pružný a není vázán pravidly. „Mezi klinické metody patří především pozorování, rozhovor, 

anamnéza, a analýza spontánních produktů“(Opatřilová, 2006, s. 127). Testové postupy jsou 

realizovány formou testů, kde je hodnocen výkon. 

Pozorování 

Pozorování používáme jako součást i výsledek celého vyšetření. Může být prováděno 

kratší, či delší dobu, kde důraz je kladen na analýzu a vysvětlení informací, které jsme během 

pozorování zaznamenali. Sledujeme např. komunikativní dovednosti, gestikulaci, vzhled, 

náladu, chování apod. Podle Opatřilové (2006) nesmíme zapomenout, že toto je pouze vnější 

stránka, která nemusí být úplně přesná.  

Rozhovor 

 Prostřednictvím rozhovoru vstupujeme do nitra jedince (vnitřního světa), získáváme 

důležité informace o jeho přání či obavách. Je to jedna z klinických metod, jejíž informace 

nejsou z pozorování zřejmé. (Svoboda, Humpolíček, Šnorek, 2013).  

Anamnestická metoda 

V anamnéze sledujeme vývoj dítěte v rodině a ve školním prostředí. Velmi často zde 

nalezneme důvod, proč má dítě problém. V osobní anamnéze zjišťujeme průběh porodu, 

tělesné a duševní zvláštnosti, které by měly být podloženy lékařskými zprávami. V rodinné 

anamnéze zjišťujeme, údaje o rodičích a sourozencích, dědičné faktory, které bychom měli 

odlišit od vrozených a získaných potíží. 

Analýza výsledků činnosti 

Tato metoda se používá převážně ve speciální pedagogice. Je to výsledek již 

dokončené práce (kresba, výrobek). „Výsledky činností jsou pak dále zdrojem poznatků o 

vývoji, prožívání, postoji, dosažené úrovně, aktivitě a zaměření zájmů“ (Opatřilová, 2006, s. 

128). 

Testové postupy 

Testové postupy jsou důležité psychologické prostředky, kdy velký význam mají 

jejich vlastnosti. Mezi tyto vlastnosti patří objektivita, která záleží na osobě, jež test provádí a 

jejíž výsledky na ní nejsou závislé. Jednotný způsob vyhodnocování výsledků, podmínky a 
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instrukce musí být pro všechny (osoby, které se testují) stejné (Opatřilová, 2006). Další 

vlastností testových postupů je validita, „platnost výsledků, tj. co nejjednoznačnější přiřazení 

vstupního údaje o činnosti či o jejich výsledcích výstupnímu údaji o dispozicích a osobnosti“ 

(Hrabal, st., Hrabal, ml., 2002). Poslední vlastností testových postupů je reliabilita, „která 

vyjadřuje, spolehlivost, se kterou test měří to, co měří“ (Opatřilová, 2006, s. 129). 

Hrabal, st., Hrabal, ml. (2002, s. 36-37) uvádí etapy diagnostického postupu: 

 „formulace a upřesnění diagnostické otázky a vstupní hypotéza; 

 zaměřené získávání diagnostických údajů, volba vhodných metod; 

 zpracování, utřídění, analýza diagnostických údajů; 

 interpretace a hodnocení; 

 konečná syntéza a závěr, diagnóza a prognóza; 

 diagnostický závěr“. 

Obtíže diagnostiky 

Lidská osobnost je předmětem složité diagnostiky, která není přístupná k poznání 

druhým člověkem. Psychologická diagnostika již delší dobu hledala způsob, jak zintenzivnit 

nestrannost údajů a metod, zdokonalit psychologickou analýzu a zredukovat účinek zkreslení 

a chyb. Tím byla ovlivněna i pedagogickopsychologická diagnostika. Diagnostická strategie a 

její vývoj metod se ubíraly dvěma směry, které působily až protikladně. Mělo se využít 

diagnostických variant a to buď psychometrie, nebo kazuistiky. Probíhaly různé experimenty, 

které ale nevedly k jasným výsledkům. V dnešní době se tyto diagnostické strategie 

kombinují. Psychometrická diagnostická strategie se vyznačuje např. odpovídajícími testy 

rozumových schopností nebo didaktickými testy, které odpovídají pedagogické diagnostice. 

Psychometrická strategie vychází z předpokladu, že rozdíly mezi lidmi, kteří mají stejné 

dispozice, ale odlišně rozvinuté se dají měřit. Kazuistická strategie je někdy nazývána jako 

klinická, kdy se diagnostik individuálně zabývá jedním případem, ve kterém shromažďuje 

informace, které následně analyzuje (Hrabal, st., Hrabal, ml., 2002). 

2.4 Rodina v poradenském procesu 

Velmi důležitý je přístup rodičů k dítěti i k poradenskému zařízení. Pravdou zůstává, 

že rodiče, kteří nemají až takové potíže, tak se obracejí na poradenská zařízení více, než 

rodiče, kteří mají potíže závažné. „Při spolupráci poradce s rodiči dětského klienta je tedy 

zapotřebí respektovat určitou specifiku vztahu rodičů a dítěte a dodržovat z toho vyplývající 
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zásady ve vzájemné interakci“(Moussová a kol., 2004, s. 86). Pro rodiče je velmi zraňující 

zjištění, že jejich dítě má určitý problém, proto by měl poradce předvídat určité emoce, které 

mohou být silné a někdy až přehnané. Poradce by měl rodičům pomoci, podpořit je a dát jim 

najevo své pochopení, ale také rodičům ukázat pohled na daný problém i z té druhé stránky. 

Rodiče si velmi často dávají za vinu problémy, které se u dítěte vyskytly z důvodu 

výchovného selhání, jelikož si většinou uvědomují, že ve svém výchovném působení 

nepostupovali tak, jak by měli. V tomto případě by měl poradce poskytnout příslušné 

informace, emocionální podporu a zvážit využití intervence zaměřené na rodiče (Moussová a 

kol., 2004). 

2.4.1 Dítě v rodinné intervenci 

 Rodinná intervence je na místě za účelem pomoci dítěti, které je v ohrožení. Poradce 

by měl brát v úvahu, zda vybraný druh intervence pomůže dítěti zlepšit jeho psychický vývoj 

a neměl by zapomínat na citovou závislost dítěte na rodičích, i v případě, že rodiče jsou 

problematické osobnosti (Moussová a kol., 2004). 

Spolupráce s dalšími odborníky je velice důležitá, jelikož poradce v PPP může odhalit, 

že rodiče mají problém v partnerském vztahu, který ovlivňuje fungování rodiny. Poradce by 

měl kooperací navázat na příslušné specialisty a získat informace o prozatímních nebo 

probíhajících konzultací v jiných institucích. 
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3 Diagnostika dítěte předškolního věku 

Každé dítě je jiné a jedinečné. Je to osobnost, u které bychom si přáli, aby měla 

vytvořeny, co nejlepší podmínky pro další vývoj. To, jak se dítě vyvíjí, má vliv na jeho další 

vzdělávání, to znamená i na vstup do školy. Pokud chce pedagog dítě rozvíjet, měl by se 

v jeho vývojových potřebách nejprve orientovat a dobře je znát. Je důležité zajistit 

individuální přístup, abychom mohli dítě, co nejlépe poznat. Toto je cílená, dlouhodobá a 

systematická práce pedagoga, která by měla dojít k rozpoznání silných a slabších stránek 

dítěte. Tyto stránky nám odhalují, kde a v jakých oblastech je potřeba dítě rozvíjet. Na druhou 

stranu odkrývají i možné nadání či talent (Bednářová, Šmardová, 2007).  

MŠ převážně jako první upozorňuje na vývojové problémy u dětí v předškolním věku. 

Učitelky informují rodiče a posílají je s dítětem na vyšetření, na jehož základě mohou 

konkretizovat patřičné rozvíjející se činnosti. Někteří rodiče návštěvu v PPP odmítají, jelikož 

se domnívají, že dítě nedostatky dožene, nebo naopak setkání s odborníkem v PPP iniciují 

z důvodu předchozí zkušenosti se starším dítětem. „Diagnostika vývojových deficitů, které by 

mohly být příčinnou SPU, může prolínat diagnostikou školní zralosti“ (Moussová a kol., 

2004, s. 122). Specifickými poruchami učení netrpí každé nezralé dítě, ale u dítěte s výskytem 

hyperaktivity, poruchy pozornosti (ADD, ADHD), nebo u dítěte s poruchami řeči je riziko 

mnohem větší (Moussová a kol., 2004). 

Základní informace od rodičů z prenatálního, perinatálního a postnatálního období 

jsou pro pedagoga velmi cenné. Podle otázek, na které je třeba znát odpověď, je Otevřelová 

(2016, s. 13) rozdělila do základních kategorií. Jsou to: „těhotenství, porod a 

psychomotorický vývoj“. Důležitou roli zde zaujímá také dědičnost.  

K povinnému základnímu vzdělávání nastupují děti, které v daném roce oslaví šesté 

narozeniny nejpozději do 31. srpna. V první třídě tak mohou být děti až s dvouletým věkovým 

rozdílem. Pokud se dítě narodilo v září, mělo odklad školní docházky o jeden rok, tak se může 

ve třídě sejít s dítětem, které v srpnu daného roku dovršilo šesti let. Tato situace poukazuje na 

velký vývojový skok, ale neznamená, že by šestileté dítě nebylo vyzrálé jako skoro osmileté. 

Záleží vždy na individualitě každého jedince. K plnění povinné základní docházky mohou 

nastoupit i děti mladší šest let (pětileté). Pokud bude dítěti šest let od září do prosince 

kalendářního roku, musí rodiče s dítětem navštívit PPP. Pokud dítě oslaví šesté narozeniny od 

ledna do června, pak je zapotřebí i potvrzení od pediatra. 
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3.1 Pedagogická diagnostika 

„Pedagogická diagnostika zaměřená na dítě je průběžná činnost učitelek v mateřské 

škole orientovaná na sledování stavu rozvoje dítěte. Na základě těchto zjištění učitelka 

připravuje vhodnou vzdělávací nabídku a volí odpovídající přístupy a pomoc podle potřeb 

dítěte/dětí“ (Průcha, Koťátková, 2013, s. 88). 

Pedagogická diagnostika se mimo jiné zaměřuje i na připravenost dítěte pro vstup do 

školy. Měla by být vedena na základě soustavného pozorování a získávání informací. Při 

každodenním styku s dítětem může pedagog využívat různé metody, jako je rozhovor, 

pozorování, hra, kresba i testy, které jsou pouze pro něj orientační. Nesmí zapomínat, že 

odborné testování provádějí pouze lidé k tomu vzdělaní (pracovníci PPP, SPC, psychologové 

apod.). Pro pedagogy tyto metody slouží pro výchovně vzdělávací činnosti a ukazují tzv. start, 

průběh a cíl, který by měl být přesně stanoven. Hodnocením dítěte zároveň hodnotí své 

působení i svou práci. Nemělo by se zapomínat i na spolupráci s rodiči, kteří se snaží podle 

informací z veřejných zdrojů získat různé rady, jak své dítě otestovat. Pedagog musí dítě 

poznat hlouběji a na základě poznatků si určit cestu, kterou se postupně vydá. Každé dítě 

předškolního věku se ve svých činnostech projevuje určitými dovednostmi, které jsou typické 

pro danou věkovou skupinu. Tyto dovednosti se mohou lišit a poukazovat na úroveň 

vyspělosti dítěte. RVP PV (2017) poukazuje na očekávané výstupy, kde je stanoveno, co by 

mělo dítě umět při skončení předškolního vzdělávání. Dále uvádí oblasti (Dítě a jeho tělo, 

Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět), co a jak má být u dítěte 

v předškolním věku rozvíjeno. Postupný vývoj dítěte podle těchto pěti oblastí pedagog 

hodnotí, ale nesmí zapomínat na soustavné pozorování, kde by měl být kladen důraz na 

přirozenost činností a hry (Opravilová, 2016). 

Podle Opravilové (2016, s. 132) učitelka mateřské školy pozoruje a vyhodnocuje: 

 zdravotní stav; 

 tělesný vývoj; 

 psychický a sociální vývoj, jak u dětí zdravých, tak u dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami;  

 sociální vztahy a atmosféru ve třídě; 

 adaptaci dítěte na pobyt v mateřské škole; 

 pozici dítěte ve skupině a průběh integrace; 

 úroveň školní zralosti a připravenosti; 
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 participaci rodiny na výchově atd.“ 

Časovost a posloupnost je určitým vývojovým stupněm v daném úseku života dítěte. 

Pokud dítě dozraje ve věkovém rozmezí k určité schopnosti nebo dovednosti, mluvíme o 

časovosti. U každého dítěte je vývoj jiný a rozdíl v určitých oblastech může být velký. Měli 

bychom ho připravovat na vstup do školy pomalu a přihlížet k věkovým zvláštnostem. Pokud 

chceme, aby dítě zvládlo činnost, ke které ještě nedozrálo, nemůže to zvládnout.  

Posloupnost znamená rozvoj schopností nebo dovedností, které se rozvíjí postupně (od 

nejlehčího k nejtěžšímu). Činnosti na sebe navazují a neměli by být příliš jednoduché nebo 

naopak složité. Je důležité s dítětem pracovat na takové úrovni, ve které se nachází. To 

znamená nedávat příliš jednoduché nebo naopak složité úkoly. Bez ohledu na věk, kde by se 

dítě mělo nacházet (Bednářová, Šmardová, 2007). 

3.1.1 Spojitost pedagogické a pedagogickopsychologické diagnostiky 

Veškerá učitelova činnost by neměla být považována jen jako pedagogická 

diagnostika, jelikož některé akty, které jsou interpretovány, patří do psychologické 

diagnostiky. „V pedagogickopsychologické diagnostice však existuje možnost a nutnost – zvl. 

v učitelské variantě – využít po psychologické analýze pedagogických metod a výsledků 

pedagogické diagnostiky a naopak zpětně ovlivnit jejich rozvoj a efektivitu“ (Hrabal, st., 

Hrabal, ml., 2002, s. 16). Učitel by neměl aplikovat takové metody, které vyžadují odborné 

psychologické znalosti, ale měl by rozumět použití těchto metod tak, aby mohl k výsledkům 

přistupovat nezávisle. Tedy pokud psycholog tyto výsledky oznámí učiteli. 

V pedagogickopsychologické diagnostice je základem diagnostická činnost, kterou 

uskutečňuje poradenský psycholog i učitel (Hrabal, st., Hrabal, ml., 2002). 

3.2 Diagnostika školní zralosti a připravenosti 

 Diagnostika dítěte v předškolním období „je zaměřena na sledování a rozvoj 

následujících oblastí: 

 motoriky, grafomotoriky; 

 zrakového vnímání a paměti; 

 sluchového vnímání a paměti; 

 vnímání prostoru; 

 vnímání času; 

 základních matematických představ; 
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 řeči (myšlení); 

 sociálních dovedností; 

 sebeobsluhy (samostatnosti); 

 hry“ (Bednářová, Šmardová, 2007, s. 2). 

Školní zralost i připravenost jsou velice důležitými termíny ve vývoji dítěte, kterými 

by měly být zvládnuty požadavky pro vstup do ZŠ. Jsou tzv. dovršením předškolního období. 

Do školní zralosti patří vývoj dítěte po stránce fyzické (výška, váha, postava, výměna 

mléčných zubů a celkové zdraví dítěte). Tuto stránku posuzují zejména pediatři. Psychická 

stránka, kam patří komunikace, vyjadřování, kognitivní procesy, sociální a citové projevy 

zajišťují převážně psychologové. Dítě by mělo být schopno se začlenit do společného soužití 

ve třídě a být bez obtíží součástí vzdělávacího procesu v ZŠ. Velké postavení zde zaujímá 

také rodina, která by dítě měla aktivně podporovat ve všech stránkách jeho přirozeného 

vývoje. Kropáčková (2008) uvádí, že do školní zralosti bývá zahrnuta i pracovní zralost, kdy 

dítě sice má stále zájem o hru, ale i o činnosti, které souvisí se školní výukou. Schopnost 

přijmout novou roli, podřídit se autoritě nebo umět řešit určité konflikty napovídá o sociální 

zralosti. 

„Školní připravenost bychom mohli definovat jako způsobilost a stav rozvoje obecných 

a praktických vědomostí, dovedností, a návyků, které umožní dítěti pokračovat ve svém vývoji 

prostřednictvím školního vzdělávání“ (Koťátková, 2014, s. 139). 

Na školní vyučování bychom měli dítě připravit tak, aby při vstupu do ZŠ bylo 

úspěšné. Zde nelze opomenout vzdělávání v MŠ nebo rodinné prostředí, které by mělo dítě 

vhodně motivovat ke školní práci. I případně včasná pedagogicko-psychologická diagnostika 

by měla napomoci dítě připravit k následující životní etapě, jakou je vstup do ZŠ (Petrová in 

Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012) 

Dítě by mělo být připravené na vstup do školy. Na rozvoji ve všech oblastech by se 

měli podílet rodiče i pedagogové. Dítě by před vstupem do školy mělo mít upevněné 

dovednosti a návyky jako je zvládaní sebeobsluhy, určité sociální dovednosti (chování a 

komunikace ve skupině), grafomotorická zdatnost a zacházení s psacím náčiním, umět 

přijmout neúspěch, dokázat se podřídit a přijmout určitá pravidla. Děti by měly být už zvyklé 

dostávat do rukou knihy, které je podněcují k dalším aktivitám a myšlenkovým procesům. 

Vyprávěním nad barevnými obrázky, převyprávěním určité pohádky se děti učí komunikovat 
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a přemýšlet. Dávají rodičům i učitelům signály, co dítě zajímá a co by mohlo pomoci 

v případě rozhodování do jakého zájmového kroužku dítě přihlásit. 

3.3 Odklad školní docházky 

V dřívější době byl nástup do školy v šesti letech povinností. Odklad školní docházky 

byl rodiči chápán jako selhání ve výchově a vzdělávání. Dnešní pohled se výrazně změnil, 

někteří rodiče si přejí odklad z důvodu, že dítě má ještě čas, a pokud bude o rok starší, tak 

lépe zvládne nároky 1. třídy. Pokud je dítě zralé a připravené na vstup do školy již v šesti 

letech, tak není důvod nechávat ho v mateřské škole o rok déle. Spolupráce mezi školou, 

rodinou a dalšími odborníky je na místě. Problém nastává v situaci, kdy dítě na přání rodičů 

zůstane v MŠ a pedagogové s ním musejí pracovat. V počtu někdy až 28 dětí ve třídě to není 

vůbec jednoduché, dítě si nechce hrát, ale plnit úkoly. Na druhé straně dítě, které nenastoupilo 

do školy na doporučení MŠ a následně PPP. Učitel by si měli v tomto případě připravit PLPP, 

podle kterého bude s takovým dítětem pracovat. V obou případech je důležité děti rozvíjet. 

Vše by mělo být podpořeno odborným a soustavným vzděláváním pedagogů. 

Polášková (2017) uvádí, že povinnost dětí chodit do MŠ nevyřeší snížení odkladů 

školní docházky, jelikož je to problém, kterým se společnost zabývá již delší dobu. Vyjádření 

MŠ ke školní zralosti nebo nezralosti by mělo být důležité, jelikož jedno vyšetření v PPP tuto 

skutečnost nemůže s přesností určit. U dítěte je možné, že má obavy z neznámého prostředí, 

kde se setkává s člověkem, kterého nezná. Tyto aspekty mohou ovlivnit průběh vyšetření, 

jelikož dítě prožívá stres. 

4 Vývoj dětské kresby 

 Kresba nám otevírá dveře do dětského nitra. Sděluje nám informace o dítěti a světě, 

který ho obklopuje. Své pocity, obavy, přání a prožitky, které nedovede vyjádřit, 

zaznamenává spontánní hrou, kterou je pro něj kresba. Podle Davidova (2008) dítě při kresbě 

nevnímá, zda je zkoumáno nebo vyšetřováno. Ke kreslení ho nemusí nikdo nutit je to zábavná 

činnost, ale každý odborník následně zjistí, co se za vším schovává. Nutno podotknout, že 

jeden obrázek nám neukáže všechno. Považuje se tedy za nevhodné vyvozovat závěry příliš 

brzy. Vyjádření nad dětskou kresbou musí být podloženo odborníkem z řad psychologů, 

protože jen ten má k této interpretaci znalosti.  

Každé dítě je tvořivé, ale je dobré posuzovat jak spontánní, tak předem určenou 

kresbu, kde dítě rozvíjí myšlení, pozorování a vnímání. Důležitým komunikačním 
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prostředkem mezi dítětem a dospělým je řeč. Některé děti mají opožděný vývoj řeči nebo 

s nimi rodiče nevedou žádný dialog. Pro takové děti je na místě kresba, kterou umí vyjádřit 

více než slovy. Na druhé straně i pro děti, které hovoří správně, umí se vyjadřovat a jejich řeč 

je na velmi dobré úrovni, tak mají problém slovy vyjádřit pocity, strach, beznaděj, úzkost 

apod. I pro takovéto děti je kresba nejlepším prostředkem vyjádření.  

Každému období v dětském vývoji odpovídá určitý typ kresby, kterým dítě prochází. 

Pokud je dítěti umožněno malovat již před jedním rokem, tak je schopno již v tom to věku 

vytvořit skvrnu. Bohužel, jen málo rodičů dítěti nabídne prostředky k výtvarnému projevu. 

Dětská kresba je rozdělena do těchto vývojových stádií: stadium čmáranic a čárání, stadium 

prvního obrazu, stadium lineárního náčrtu, stadium realistické kresby, stadium naturalistické 

kresby (Šmelová, Petrová, Souralová, a kol., 2012). 

Stadium čmáranic a čárání nastupuje kolem jednoho roku dítěte. Dítě s radostí čmárá 

tužkou po papíře, ale i mimo něj. Davido (2008) uvádí, že pokud je dítě spokojené kreslí silné 

čáry po celém papíru. Nevyrovnané dítě tužku brzy odhodí. Po období čmárání nastupují 

čáranice, které už dítě více soustředí na papír než mimo něj. Úchop tužky je neobratný, 

převažuje kreslení kruhovitých tvarů a dlouhých svislých čar. 

Kolem čtvrtého roku umí dítě nakreslit to, co se mu líbí. Je schopné zobrazit něco 

konkrétního, ale jen to o čem něco ví (ne, to co vidí) a co je pro něj důležité. Zobrazením 

velkých a barevných věcí na obrázku udává kladný nebo velmi citový vztah, hovoříme o 

stadiu lineárního náčrtu. Realistická kresba, která nastupuje mezi pátým a šestým rokem již 

má detaily. Dítě umí znázornit geometrické tvary, které také slouží ke zjišťování úrovně 

školní zralosti. „Kreslí stále podle své představy, nikoli podle předlohy. Začíná však na 

předmětech rozlišovat jejich objektivní znaky a kresba se stává dvojdimenzionální“ 

(Pugnerová in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012, s. 108). 

4.1 Kresba lidské postavy v předškolním období 

Již po třetím roce (někdy i dříve) můžeme vidět kresbu lidské postavy, která je velmi 

oblíbenou činností dítěte. Pugnerová (in Šmelová, Petrová, Souralová a kol.,2012) uvádí, že 

znázorněním kolečka (hlavy) a čar (končetiny) vzniká tzv. „hlavonožec“. Podle Hazukové, 

Šamšuli (2005) dítě kruhem zobrazuje celého člověka, ne jen hlavu. Jak je již výše uvedeno, 

tak toto zobrazení je prvním obrazem dítěte, které vzniklo z čárání. Postupně přibývá detailů, 

jako jsou oči, nos, ústa a později dítě znázorňuje ruce připojené k hlavě nebo k nohám, trup 

začíná být pro dítě důležitý později stejně jako krk, který se v zobrazení postavy objevuje 
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většinou jako poslední. Dítě po pátém roce opouští lineární zobrazování a přechází ke kresbě 

plošné. Proporce lidské postavy nejsou sladěné. Můžeme vidět hlavu větší než trup, krátké 

ruce, dlouhé nohy apod. Kolem šestého roku je vidět další pokrok u dítěte. Proporce těla se 

dostávají do konečné fáze a dítě již kreslí postavu postupně se všemi detaily. Přichází 

rozlišení pohlaví postavy. U ženského ztvárnění dítě kreslí dlouhé vlasy, šaty a doplňky jako 

jsou náušnice nebo korále. Mužskou postavu doplňuje pokrytím hlavy (klobouk) a dlouhými 

kalhotami. 

Znázornění pohybu a vztah mezi postavami se vytváří postupně. Podle Hazukové, 

Šamšuli (2005) to souvisí se zobrazením postavy z profilu. Většina dětí kolem šestého roku 

jako první otáčí chodidla, ale oči kreslí dvě. Lidská postava slouží jako diagnostický nástroj 

pro posouzení školní zralosti. Mezi další základní symboly, které jsou spojeny s možností 

„testování kresbou“ uvádí Davido (2008): 

 dům – zobrazuje osobnost a charakter dítě; 

 strom – vývoj kresby (podobný jako u lidské postavy); 

 zvířata – pro děti blízké, mohou určovat dominanci (začarovaná rodina); 

 slunce – mužský symbol spojený s určitým významem; 

 rodina – vztahy, otec, matka, sourozenci (velikost, umístění, barevnost, způsob 

oblékání); 

 kresba bytu – u starších dětí kolem šesti let, podobná studie jako u rodiny, zkoumání 

konfliktů. 

4.1.1 Testování dětské postavy a kresby 

Florence Goodenoughová vytvořila test na zkoumání vývoje intelektu, který se 

používá dodnes. Klasickým příkladem je nakreslení pána, kde jednotlivé detaily jsou 

bodovány a podle dané tabulky přiřazeny k určité věkové kategorii. Záleží také na velikosti 

postavy, kdy Davido (2008) uvádí, že pokud je dítě dobře adaptované kreslí „pána“ souladně 

v celkovém pojetí. Příliš velká postava znamená, že dítě samo sebe vnímá jako důležitou 

bytost, která je nejlepší. Naopak hodně malá postava může vyznít jako neprůbojné a stydlivé 

dítě, které by se nejraději nevidělo. Jiný test, kde dítě znázorňuje ženskou postavu, byl 

vytvořen H. Fayovou. Dítě kreslí paní, která jde na procházku a prší. Opět se zkoumají detaily 

kresby postavy, ale i déšť, deštník, oblečení (Davido, 2008). 

Z kresby postavy lze zjistit stupeň vývoje, který může být podle daného věku dítěte 

nižší nebo vyšší, dále na správný nebo nesprávný úchop tužky a také na různé psychické 
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vlastnosti. K tomu všemu slouží všem odborníkům základní test školní zralosti, který 

obsahuje, kresbu postavy, obkreslování a opisování písma, které nic neznamená, přepis prvků 

stejného tvaru i počtu a grafomotorické cvičení (Kutálková, 2014). Langmeier, Krejčířová 

(2006) uvádí, že Kernův test školní zralosti u nás používaný jako Jiráskův by měl být brán jen 

pro základní informace, jelikož za školní zralost se považují i jiné schopnosti a znalosti dítěte 

předškolního věku. Podrobné a odborné vyšetření by měl provádět psycholog, který by měl 

být v kontaktu s pediatrem a učitelem. Vždy je dobré se nad výsledkem zamyslet a zvážit i 

sociální podmínky, ze kterých dítě pochází. Nezáleží na tom, jak je např. postava nakreslena, 

ale kolik má detailů. Důležitý je také momentální zdravotní stav dítěte a citové rozpoložení. 

Dalším důležitým prvkem, ke kterému odborníci přihlížejí, jsou barvy (barevnost 

dětské kresby). Dítě v předškolním věku silně vnímá barvy, ale některé děti je nepoužívají. 

Vypovídá to o citovém rozpoložení. Pugnerová (in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012) 

hovoří, že dítě v tomto věku volí nejčastěji základní barvy (modrá, zelená, žlutá červená), ale 

Davido (2008) uvádí, že dítě užívá základních barev, pokud kreslí přírodu. Jakmile kreslí 

něco, o čem ví málo, tak používá i jiné odstíny barev, což nám ukazuje, jak dítě přemýšlí. 

Autor ve své publikaci vyjímá i význam některých barev jako např. červenou, která podle A. 

Bouveta je ve využívanosti před šestým rokem věku dítěte zcela v normě, ale po šestém roce 

znamená agresivitu a nekontrolovatelné emoce. Zatímco ve využití modré barvy je u 

šestiletého dítěte zřejmá dobrá adaptace a velká sebekontrola. Zelená barva je srovnatelná 

s modrou a spíše ukazuje na sociální vztahy. Umíněné a konfliktní děti si nejraději volí žlutou 

nebo hnědou barvu. Hazuková, Šamšula (2005) uvádí, že neobvykle barevné nebo výtvory 

bez barev mohou být i důkazem náhody. Dítě má např. omezený výběr barev nebo málo času 

na to, aby kresbu dokončilo. Při posuzování barevnosti by měl být brán zřetel na tyto i jiné 

skutečnosti. 

4.1.2 Kresba v předškolním věku 

Dětská kresba je nenahraditelná a krásná věc. Je úžasné sledovat, jak dítě již 

v batolecím období používá tužku. Nejdříve zkouší, co dovede a jakou zanechává stopu, 

čmáranice se objevují všude. Prvotní úchop tužky v pěst se postupně mění a zdokonaluje. 

Objevují se „motanice“, které dítě poprvé pojmenuje jako sluníčko. Připojením čar následuje 

„hlavonožec“, který se postupně mění v postavu a přibývají detaily. Je důležité dítě sledovat 

při úchopu tužky a následně ho opravovat, aby si špatný úchop nezafixovalo. Špatný úchop 

tužky je dítě složit přeučit, dokonce těžší, než ho naučit ten správný Kutálková (2014). 
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K významnému rozvoji kresby domu dochází mezi 4. a 6. rokem. K tomuto závěru 

došli francouzští badatelé (M. Barrouileta, M. Fayola, Ch. Chevretová), kteří vycházeli 

z přesvědčení, že kresba domu může korespondovat s kresbou lidské postavy. Vytvořili 

stejnou vývojovou škálu, kterou používali při kresbě lidské postavy. Domnívali se, že i když 

má kresba domu jiné grafomotorické parametry, tak i přesto se bude současně vyvíjet 

s kresbou lidské postavy. K hodnocení vytvořili bodovou škálu, která byla zaměřena na 

zachycení detailů a způsob zpracování. Kresby domu by také mohly sloužit k posouzení 

školní zralosti tak, jako kresba lidské postavy. Mohly by být měřeny z jiného 

grafomotorického hlediska (Vágnerová, Kropáčková, Janošová, 2017). 

4.2 Grafomotorika a jemná motorika 

Jakmile dítě začíná kreslit, tak by měl být navozen špetkový úchop, nejpozději před 

vstupem do školy. Při špatném držení tužky by mohlo docházet k obtížím při psaní, jak uvádí 

Bednářová, Šmardová (2007). Tužka leží na prostředníku a seshora ji přidržuje palec a 

ukazovák. Postavením ruky by měla tužka směřovat za rameno. Tlak na tužku je u menších 

dětí křečovitý, ale postupně by mělo docházet k uvolnění ruky. 

Vhodná grafomotorická cvičení představuje Kutálková (2014) a jako první na 

uvolnění zápěstí uvádí kruhový pohyb na velkém formátu, který podle potřeby zmenšujeme. 

Kreslí celá paže včetně ramene, takže je do tohoto pohybu zapojeno více svalů. Dalším 

prvkem je ovál, který následuje po zvládnutí kruhového pohybu. Poté přichází na řadu horní, 

spodní oblouk a na závěr nejobtížnější osmička. Následují čáry (rovné, svislé, kolmé apod.), 

nastupují vázané obloučky a kličky.„Grafomotorika se rozvíjí v závislosti na rozvoji jemné 

motoriky a vizuomotoriky“ (Bytešníková, 2012, s. 146). Vizuomotorická koordinace znamená 

souhru mezi okem a rukou (Bednářová, Šmardová, 2007). 

Velký význam má jemná motorika v rozvoji řeči, proto je důležité u dětí rozvíjet 

komunikaci. Činnosti, které podporují jemnou motoriku, jsou např. puzzle, stavby z kostek, 

mozaiky, modelování, navlékání korálků nebo různé hry s provázkem atd. Velice vhodná je 

hra s pískem, kde dítě může uplatnit kresbu prstem, dlaní, nebo i činnosti s různými 

pomůckami jako je hrabání, nabírání apod. (Bytešníková, 2012). 

4.3 Psychický vývoj a dětská kresba 

Kresba dítěte v předškolním věku je zábavnou hrou, která vyjadřuje jeho prožitky, 

vnímavost a vyspělost. Dětské výtvory hovoří o představivosti, fantazii a ukazují nám 
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motorické dovednosti. Hazuková, Šamšula (2005) vysvětluje, že dítě si fantazií a prožitky 

pomáhá tam, kde se mu realita jeví vzdáleně a nepochopitelně tzn., že dítě si svou realitu 

upravuje, aby ji rozumělo. 

Dětská kresba nám ukazuje radostné zážitky, kladné city, ale může poukázat i na 

vážné věci a události, které dítě prožívá. Záleží na rodičích a jejich výchově, jak budou 

motivovat a podporovat ve výtvarné tvorbě dítě v předškolním období. Účinný význam má 

kresba také v komunikaci a vzájemné spolupráci (Pugnerová in Šmelová, Petrová, Souralová 

a kol., 2012). 

Děti ve svých činnostech zhruba od čtyř let věku projevují dominanci ruky. V případě 

nejistoty laterality je vhodné poradit se s odborníky. V minulosti se leváci přeučovali na 

praváky. Podle Pugnerové (in Šmelová, Petrová, Souralová a kol., 2012) se ukázalo, že toto 

přeučování vedlo k poruchám ve vývoji řeči a k celkové psychické zátěži. V dnešní době se 

již s tímto procesem nesetkáváme téměř vůbec. Davido (2008) uvádí, že bylo a stále existuje 

nějaké propojení mezi „přeučeným leváctvím“ a poruchami učení. 

U dětí předškolního věku se můžeme setkat s náhlým nezájmem o výtvarnou činnost. 

Hazuková, Šamšula (2005) toto období nazývají „Projevy krize“, které nejsou vývojovou 

zákonitostí, ale je to strach dítěte z neúspěchu. Objevuje se v rozmezí od 4 do 7 let, kdy je dítě 

ve fázi názorného myšlení. Hodnocení výtvarné kresby by mělo být povzbuzující, ale na 

druhou stranu pravdivé. Rodiče i učitelé by neměli produkci kritizovat, ale s dítětem o ní 

hovořit. Podle Kutálkové (2014) každé dítě umí kreslit do té, než mu někdo řekne opak. Stane 

se, že dítě začne brát kreslení jako povinnost a vytrácí se spontaneita. To znamená, že kreslí 

nebe modré, stromy zelené, ale přitom by chtělo mít vše v jiných barvách. Někteří rodiče 

mohou způsobit nezájem dítěte o kresbu i tím, že dítě neustále opravují, srovnávají výsledky 

práce s ostatními, nebo kladou na dítě vysoké nároky. Podle Hazukové, Šamšuli (2005) 

nebylo provedeno žádné šetření, které by zjistilo, proč stále více přibývá dětí, které na výzvu, 

aby něco nakreslily, odpovídaly slovy, že nic neumí. 

Grafickým zobrazením děti sdělují své poznatky, prožitky a ukazují svou orientaci ve světě, 

v kterém žijí. Na celkovém vývoji senzomotorických dovedností a kognitivních schopností 

závisí proměny v zobrazování známých objektů. Z dětské kresby lze rozpoznat, co je 

považováno za podstatné a jaká je úroveň grafomotorických funkcí. K rozvoji poznávacích 

funkcí přispívá symbolické uvažování ve spojení s grafomotorickými činnostmi (Vágnerová, 

Kropáčková, Janošová, 2017). 
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Podstatou teoretické části je vývoj dítěte v předškolním věku a jeho povinnost plnit 

v posledním roce v MŠ předškolní vzdělávání s platností od 1. 9. 2017. Povinné předškolní 

vzdělávání by mělo napomoci omezit odklady povinné školní docházky. Česká školní 

inspekce ve školním roce 2016/2017 zaznamenala mírný nárůst odkladů povinné školní 

docházky, kdy důvody jsou stále neměnné – „celková nezralost a logopedické vady, dále 

potíže v grafomotorické oblasti, sociální nezralost, nedostatečná adaptace a potíže se 

soustředěním“ (ČŠI, 2017, [online]).  Povinného předškolního vzdělávání se ve školním roce 

2017/2018 účastní 97 procent pětiletých dětí, kdy zbylé 3 procenta dětí neplní tuto povinnost 

v žádné jiné podobě (MŠMT, 2017, [online]). PPP jako odborné instituce, zabývající se mimo 

jiné diagnostikou školní zralosti dítěte, by měly spolupracovat s rodinou, s MŠ i s jinými 

specializovanými pracovišti. Diagnostickým nástrojem pro psychologické vyšetření je dětská 

kresba, která má svůj patřičný vývoj a slouží i mimo jiné jako prostředek k poznání dítěte. 

Následující praktická část se prostřednictvím výzkumného šetření zaměřuje na 

možnosti spolupráce PPP a MŠ před zahájením povinného předškolního vzdělávání. Sleduje 

vývoj dítěte, u kterého je předpoklad odkladu školní docházky, analyzuje dětskou tvorbu, 

dokumentuje výsledky, individuální pedagogické působení a testy školní zralosti. 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Výzkumné cíle a otázky praktické části 

Výzkumné cíle 

1. Zjistit možnosti spolupráce mateřských škol a pedagogicko-psychologických poraden 

před zahájením povinného předškolního vzdělávání. 

2. Zjistit názor na zavedení povinného předškolního vzdělávání z pohledu mateřských škol a 

pedagogicko-psychologických poraden. 

3. Porovnat vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologických poradnách z různých 

regionů. 

4. Vytvoření, realizace a evaluace individuálního vzdělávacího plánu u dítěte před vstupem 

do ZŠ. 

5. Ověřit jaký je výsledek práce pedagogického působení na dítě při realizaci individuálního 

vzdělávacího plánu ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou v prostředí 

mateřské školy.  



36 

 

Na základě uvedených cílů byly stanoveny výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou možnosti spolupráce pedagogicko-psychologických poraden a mateřských škol 

před zahájením povinného předškolního vzdělávání? 

2. Jaký názor mají mateřské školy a pedagogicko-psychologické poradny na zahájení 

povinného předškolního roku? 

3. Je vyšetření školní zralosti v  pedagogicko-psychologických poradnách z různých regionů 

stejné? 

4. Jak připravují učitelky v mateřských školách děti na vstup do základní školy, před 

zahájením povinného předškolního vzdělávání? 

5. Je možné individuálním pedagogickým působením v případné spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou připravit dítě na vstup do základní školy? 

6 Organizace výzkumného šetření a použité metody 

Pro svou bakalářskou práci jsem zvolila kvalitativní výzkum, který jsem uskutečnila 

vstupem do prostředí pedagogicko-psychologických poraden a mateřských škol. Toto 

výzkumné šetření probíhalo v době únor – duben 2017. Zde jsem se setkala s odborníky a 

měla jsem možnost provést rozhovory na aktuální téma. Využila jsem etnografické šetření, 

což znamená, že jsem se stala součástí prostředí, ve kterém probíhají pedagogické diagnostiky 

a případovou studii – výzkum jednoho případu nebo situace v MŠ. Jako vhodné metody pro 

etnografické šetření a případovou studii jsem zvolila pozorování, rozhovory a analýzu 

dokumentů (Hendl, 2016). 

 Můj záměr byl navštívit tři poradenská zařízení včetně mateřských škol v různých 

regionech, provést rozhovory s odborníky a zúčastnit se přímého pozorování 

(nezúčastněného) v mateřských školách různého typu i v pedagogicko-psychologických 

poradnách při vyšetření školní zralosti dětí předškolního věku. Mateřské školy (dále jen MŠ) 

jsem si vybírala ne jen podle dostupnosti k příslušné pedagogicko-psychologické poradně 

(dále jen PPP), ale také jsem se zaměřila na školní vzdělávací program (dále jen ŠVP), který 

MŠ nabízely na svých webových stránkách. 

Etnografické šetření, probíhalo ve třech MŠ a PPP. Účastníky rozhovoru jsem 

kontaktovala telefonicky a předem si domluvila výzkumné šetření. Ve všech navštívených 

zařízeních jsem se setkala s ochotným přístupem všech dotazovaných. Na otázky reagovali 

pozitivně a některé pro ně byly i zajímavé. S odborníky v PPP a zároveň i s pedagogy v MŠ 

jsem vedla hloubkový rozhovor na téma Povinné předškolní vzdělávání, kde bylo cílem zjistit 
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možnosti vzájemné spolupráce. Díky doplňujícím otázkám jsem se podrobněji dostala 

k názorům, jak na zavedení povinného předškolního vzdělávání, tak i na formy spolupráce 

mezi PPP a MŠ. K hloubkovému rozhovoru jsem využila diktafon, jelikož jsem mohla 

podrobněji zaznamenávat odpovědi na dané otázky. V prostředí některých PPP jsem se občas 

setkala s pracovní vytížeností dotazovaných odborníků. Byla jsem tedy nucena respektovat 

přerušení rozhovoru a po chvíli na něj opět navázat. 

Na rozhovor plynule navazovalo vyšetření školní zralosti, kterého jsem byla součástí a 

měla jsem tedy možnost metodou nezúčastněného pozorování sledovat, jak toto vyšetření 

v jednotlivých PPP probíhá a jestli je ve všech poradenských zařízení shodné. Pozorování 

těchto vyšetření mi pomohlo s vytvořením individuálně vzdělávacího plánu (dále jen IVP), 

který jsem realizovala s Lindou (6 let) v případové studii. V místní MŠ, kde působím jako 

kvalifikovaný pedagog, jsem měla možnost výše uvedenou studii realizovat. Lindu jsem si 

zvolila z důvodu, že u ní byl předpoklad odkladu školní docházky. To znamenalo, že jsem s ní 

mohla individuálně pracovat před zahájením i v průběhu zavedení povinného předškolního 

vzdělávání. Byla jsem tedy i součástí možné spolupráce mezi MŠ a PPP, jelikož Linda byla na 

doporučení MŠ odeslána na příslušné vyšetření. 

Jako další vhodné a doplňující metody případové studie jsem zvolila, jak již bylo 

uvedeno rozhovor, pozorování a analýzu dokumentů. Rozhovor jsem v případové studii 

uskutečnila s rodiči, tak abych Lindu více poznala, a v případě nejasností (rodinných nebo 

zdravotních) jsem mohla přihlédnout k určitým nerovnostem ve vývoji. Další rozhovory již 

probíhaly průběžně, abych zjistila názor a vliv rodiny na konkrétní situace. Důležitým byl pro 

mě i rozhovor s učitelkami ve třídě, které již druhým rokem Lindu vedly a následně 

s odborníky v PPP. 

Metodu zúčastněného i nezúčastněného pozorování jsem různým způsobem střídala, 

jelikož jsem při návštěvě PPP byla součástí vyšetření školní zralosti, kterou jsem dále mohla 

rozvíjet při práci s Lindou. Pozorování probíhalo osm měsíců (leden – červen, září - říjen) a 

bylo soustavné. Pedagogické vzdělání a působení v mateřské škole mi zároveň dalo příležitost 

s dívkou pracovat i systematicky. 

Poslední metoda (analýza dokumentů) byla velkým pomocníkem při diagnostice 

školní zralosti a současně mi poskytla cenné informace o celkovém vývoji Lindy (orientační 

test školní zralosti, pedagogická diagnostika, test rizika poruch čtení a psaní pro rané 

školáky).  



38 

 

Všechny tyto metody mi pomohly naplnit případovou studii, která je zaměřena na 

jeden pozorovatelný objekt, a kde mohu sběr informací kombinovat (analýza dokumentů, 

pozorování). 

Z důvodu zachování anonymity MŠ a PPP jsem vybrala následující označení. MŠ a 

k ní odpovídající PPP (z jednoho regionu) je označena počátečním a následujícím písmenem 

abecedy, tedy A, B, C. Jména odborníků a dětí byla na přání dotazovaných a v případě dětí 

jejich zákonných zástupců změněna. 

7 Charakteristika výzkumného souboru – mateřské školy A, B, C 

První výzkumné šetření proběhlo v okresním městě, které má 19 tisíc obyvatel a 

nachází se v blízkosti hlavního města České republiky. Tuto MŠ jsem si zvolila proto, že se 

nachází vedle PPP a je součástí základní školy (dále jen ZŠ). 

Na druhé mé výzkumné šetření jsem se vydala do města, které má 65000 obyvatel a je 

rozděleno do městských částí. Zde jsem měla možnost navštívit mnoho mateřských škol a 

zvolila jsem MŠ Montessori s lesními prvky, která přímo nesousedí z PPP, ale byla pro mě 

zajímavá tím, že nabízí alternativní vzdělávání. 

Jako třetí výzkumné šetření jsem si zvolila MŠ v místě bydliště. Okresní město, 

z kterého pocházím, má 15 000 obyvatel. Navštívila jsem jinou MŠ, než ve které pracuji 

z důvodu dalšího zjištění a názoru na místní PPP. 

Mateřská škola A 

MŠ má kapacitu 122 dětí (5 tříd) v homogenním složení. Třídy vznikly v obytné vile, 

která od roku 1983 byla zřizovatelem města předělána na mateřskou školu a v roce 2007 

rozšířena na čtyři třídy. V základní škole, která se nachází přes silniční komunikaci, vznikla 

v roce 2010 třída pro děti nejstarší, tzn. 5 – 7 let. V rámci mého výzkumného šetření jsem 

navštívila tuto třídu, uskutečnila jsem nezúčastněné pozorování a následně rozhovor. 

Paní učitelka Alena mě ochotně přivítala a seznámila s prostředím MŠ, které se 

nachází v přízemí budovy. Ochotně mě nechala nahlédnout do dokumentace školy (ŠVP, 

TVP, IVP). Děti, které přicházely, si volně hrály na koberci nebo u stolečků. Pro děti 

s odkladem školní docházky měla pí. učitelka připravené pracovní listy na procvičení 

grafomotoriky. Následovně se děti přivítaly s pí. učitelkou Alenou v ranním kruhu, kde 

rozvíjely komunikaci v rámci rozhovorů a formou hry pracovaly s geometrickými tvary. 
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Ranní cvičení probíhalo v tělocvičně ZŠ, a po příchodu druhé paní učitelky jsem mohla 

uskutečnit rozhovor (viz příloha č. 1). 

Mateřská škola B 

MŠ Montessori s lesními prvky má kapacitu 25 dětí a v tuto chvíli je zcela naplněna. 

Třída je heterogenní – složená z dětí cca 3-6 let. Od března 2015 je školka v krásných nových 

prostorách. V této MŠ Montessori pracují podle principů pedagogiky Marie Montessori. Děti 

si vybírají pomůcky podle své vlastní volby. Učí se samostatnosti, soustředění, trpělivosti, 

toleranci, respektu i spolupráci s dalšími dětmi a mnoha dalším dovednostem. Program MŠ je 

zaměřen také na přírodu a ekologii. Klade velký důraz na svobodný pohyb dětí a učení se 

venku. Využívá prvky pedagogiky lesních mateřských škol. Učitelky jsou průvodkyněmi dětí. 

S respektem a láskyplně je provázejí procesem učení i kultivování vztahů s ostatními dětmi. 

Do prostředí této MŠ mě uvedla paní učitelka Bára, která v MŠ pracuje od jejího 

počátku. Působí klidným a vyrovnaným dojmem a děti vítá vstřícným pozdravem. Třída je 

prostorná a děti mají možnost výběru hraček, které jsou pestré a zajímavé. Rozhovor (viz 

příloha č. 2) probíhá až po příchodu druhé učitelky, do té doby se Bára plně věnuje dětem, 

obchází je a napomáhá ve hře nebo v činnosti. 

Mateřská škola C 

MŠ se nachází v západní části města, v sídlišti u nemocnice. Škola zajišťuje péči o děti 

předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let v návaznosti na výchovu v rodině. Kapacita školy je 

100 dětí, jež jsou umístěny ve čtyřech homogenních třídách. Důraz je kladen na spolupráci 

s rodinou, takže se zde konají různé aktivity pro děti a rodiče (společné výlety, dílničky, 

tvoření apod.) MŠ organizuje zájmové kroužky pro děti- výtvarný, keramický, hudební a 

výuku angličtiny. 

Při mém příchodu mě vítá paní učitelka Marie, která mě uvádí do třídy nejstarších dětí, 

které jsou ve věku 5 – 7 let. První skupinka dětí sedí u stolečku a vystřihuje barevná kolečka, 

druhá skupinka se volně pohybuje po koberci a hraje si „na obchod“. Marie zvoní na 

zvoneček a všechny děti vědí, že mají uklízet. V ranním kruhu probíhá rozhovor mezi dětmi a 

paní učitelkou. Po něm následuje logopedická chvilka, ve které děti opakují různé říkanky, 

rytmizují slova a určují první hlásku. Při cvičení hrají děti pohybové hry a následně si 

prostírají a připravují se ke svačině. Nyní mám možnost rozhovoru s paní učitelkou Marií (viz 

příloha č. 3).  
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8 Charakteristika výzkumného souboru – pedagogicko-

psychologické poradny A, B, C 

Pedagogicko-psychologická poradna A 

 Poradenské zařízení se nachází v přímé blízkosti mateřské a základní školy, kterou 

jsem navštívila. Přivítala mě paní Adéla, která vystudovala psychologii. Nejprve mě 

seznámila s prostředím budovy, které bylo zařízeno tak, aby se zde děti cítily jako doma. 

Malé místnosti (herny) působily jako dětské pokojíčky. V této poradně pracovali tři 

kvalifikovaní psychologové, kteří vyšetřovali školní zralost. S paní Adélou jsem vedla 

rozhovor, který byl několikrát přerušovaný z důvodu jiných pracovních záležitostí (viz příloha 

č. 4), na který plynule navazuje průběh vyšetření školní zralosti (viz příloha č. 5). 

Evaluace vyšetření školní zralosti 

Vyšetření na školní zralost probíhalo 45 minut se dvěma přestávkami. Z počátku 

nechtěla Andrea spolupracovat, paní Adéla nabídla dívence panenku, která si s ní bude hrát a 

pomáhat jí. Dívenka souhlasila a pohodlně se posadila ke stolečku. 

Po úmrtí matky Andrea prožila velký psychický šok, díky kterému se silně opozdil 

vývoj řeči. Také situace v rodině není ideální. Dívenku vychovává převážně babička a otec 

netráví doma moc času. Tvrdí, že je pracovně vytížen. U dívky je podezření na vývojovou 

dysfázii, porucha sluchu se nepotvrdila, ale i přesto byla otci doporučena návštěva foniatra a 

logopeda. Kresba postavy neodpovídá věku a všechny úkoly dívka plnila na úrovni 

dvouletého dítěte. V jemné motorice Andrea prokázala šikovnost. Z celkového vyšetření 

vyplývá: 

 Celková školní nezralost a nepřipravenost. 

 Doporučení – odklad školní docházky o jeden rok. 

 Nezbytná lékařská vyšetření (foniatr, logoped). 

 Zvážit umístění dívky do speciální mateřské školy. 
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Pedagogicko-psychologická poradna B 

Poradenské zařízení sídlí v centru města v blízkosti střední školy. V budově se nachází 

Magistrát města a PPP je umístěna v prvním patře. Při vstupu se musím nahlásit v příslušné 

vrátnici a v místnosti, která je obklopená hračkami čekám na odborníka, s kterým budu trávit 

dopoledne. Přichází paní Božena, která v PPP pracuje již 15 let. Místnost, kde bude probíhat 

vyšetření školní zralosti je prostorná a moderně vybavená. S paní Boženou pracuje ještě 

dalších 15 odborníků. PPP organizuje různé akce pro děti jako např. grafomotorický nebo 

program pro děti s poruchami autistického spektra. Rozhovor s paní Boženou probíhal po 

mém příchodu (viz příloha č. 6) a následovalo vyšetření školní zralosti (viz příloha č. 7). 

Evaluace vyšetření školní zralosti 

Vyšetření školní zralosti probíhalo hodinu a půl s menší přestávkou na toaletu a 

občerstvení. Po několika minutách byl Boris neklidný a s velkou nechutí plnil grafomotorické 

cvičení. Paní Božena odváděla pozornost chlapce na jiné činnosti a po chvilce se opět vracela 

k těm původním. Bylo vidět, že Boris velmi dobře ovládá matematické představy, ale kresba 

postavy a grafomotorické cvičení byly na podprůměrné úrovni a neodpovídaly věku. 

Přihlíželo se i k předčasnému narození, kdy dětský lékař ve zprávě uvádí, že chlapec je ve 

vývoji mírně opožděný a má diagnostikovanou dyslalii. Z celkového vyšetření vyplývá: 

 Motorická neklidnost, která se dá dobře motivovat. 

 Koncentrace pozornosti je krátkodobá. 

 Méně výhodná zkřížená lateralita. 

 Grafomotorika a kresba postavy neodpovídá věku – podprůměrná. 

 Porucha řeči – dyslalie (patlavost). 

 V matematických představách chlapec vykazuje nadprůměrné znalosti – možnost 

nadání. 

 Doporučení – odklad školní docházky o jeden rok, návštěva očního lékaře a aktivní 

spolupráce s logopedem, rozvíjet matematické dovednosti, z důvodu případného 

nadání kontrolní vyšetření za půl roku. 
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Pedagogicko-psychologická poradna C 

Poradenské zařízení se nachází na okraji města v budově, kde sídlí speciální základní a 

mateřská škola. PPP sídlí v přízemí budovy a sousedí se speciálně pedagogickým centrem 

(dále jen SPC), které vyšetření školní zralosti neprovádí. Místnosti, kde probíhají vyšetření, 

jsou prostorné a moderně vybavené pomůckami i hračkami pro děti. V této poradně jsem 

nejprve vedla rozhovor s paní Evou (viz příloha č. 8), která je kvalifikovaným psychologem a 

v tomto zařízení pracuje 25 let. Paní Eva také vedla vyšetření školní zralosti Lindy, u které 

jsem se zabývala případovou studií. Tento rozhovor proběhl před příchodem výše uvedené 

dívky, po té následoval rozhovor s rodiči a na závěr proběhlo vyšetření školní zralosti, jeho 

průběh bude uveden a evaluován níže tak, aby plynule navazoval v prvním období práce 

s dítětem. 

9 Případová studie  

Jak již bylo uvedeno výše, tak jako další přístup kvalitativního výzkumu jsem zvolila 

případovou studii, která je zaměřena na Lindu, dívku, která v lednu 2017 oslavila šesté 

narozeniny. Individuální práce s Lindou probíhala v prvním období 2x týdně. Ve školce sice 

působím jako kvalifikovaná učitelka, ale v lednu 2017, kdy jsem s Lindou začínala pracovat, 

jsem působila u nejmenších dětí. Linda navštěvovala oddělení pro nejstarší děti. 

K realizaci případové studie jsem zvolila metodu zúčastněného i nezúčastněného 

pozorování a rozhovor s paní učitelkami v MŠ, které měly Lindu ve třídě. Tento rozhovor již 

nebyl natáčen na diktafon, jelikož probíhal průběžně. Analýza dokumentů (sběr dat) mi 

sloužila k evaluaci daných dokumentů, při které již první vznikaly před zahájením výzkumu. 

Ostatní dokumenty byly Lindou vytvořeny během výše uvedeného šetření. Nutno podotknout, 

že jako zásadní považuji vstupní test školní zralosti, vytvoření IVP a výstupní test rizika. 

Prostředí mateřské školy 

MŠ, ve které pracuji jako učitelka, a kde jsem trávila společné chvíle s Lindou, se 

nachází na okraji města v blízkosti lesa. Byla postavena v roce 1981 a skládá se ze tří 

oddělených budov. V jedné budově sídlí školní jídelna, ředitelna, sborovna, kotelna a ve 

zbývajících dvou pavilonech jsou umístěné čtyři třídy. V zeleném pavilonu je v přízemí 1. 

třída, v patře 2. třída, v  červeném pavilonu je 3. třída v přízemí  a  4. třída v patře. Třídy jsou 

světlé, slunné a prostorné. 
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MŠ má kapacitu 100 dětí a třídy jsou homogenní. Každý rok žádáme zřizovatele o 

udělení výjimky z počtu dětí. Provoz MŠ je projednáván na informačních schůzkách (při 

zápisu a v září) s rodiči. Je  stanoven podle jejich požadavků od 6.30 do 16.30 hod. Zároveň, 

je s rodiči projednáván plán uzavření MŠ v době školních prázdnin a tento přehled je vyvěšen 

na webových stránkách školy již od 1. 9. v příslušném školním roce. 

Rodinná anamnéza 

Linda navštěvuje naší mateřskou školu od září 2015. Podle zprávy dětského lékaře 

byla dívenka často nemocná a několikrát prodělala febrilní křeče, proto byl rodičům 

doporučen pozdější nástup do MŠ. Před vstupem do MŠ matka navštívila s Lindou neurologa, 

který diagnostikoval ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti).  Z rodinné anamnézy dále 

vyplývá, že matka otěhotněla v 17 letech a v tomto věku se jí narodila Linda. Spontánní porod 

proběhl v termínu. S otcem původně nežila ve společné domácnosti, což se dnes změnilo a 

rodina žije společně v pronajatém bytě. Původně bydlela matka s Lindou u rodičů, kteří jí 

pomáhali s výchovou i péčí o miminko tak, aby mohla dostudovat. 

Adaptace dítěte na mateřskou školu 

Z rozhovoru s paní učitelkami, které Lindu provázely prvním školním rokem 

2015/2016, vyplývá, že dívka měla velké problémy se zařazením do kolektivu dětí. 

Neplakala, ale vztekala se, mluvila sprostě, ubližovala dětem a kvůli všemu křičela. Nerada se 

podřizovala, chtěla si dělat, co sama uzná za vhodné a těžko se přizpůsobovala. Během roku 

postupně docházelo k výraznému posunu v chování. Linda si postupně zvykla, našla si 

kamarádky a do MŠ chodila ráda. V pohybových schopnostech a grafomotorice se Linda 

nacházela pod průměrem. Paní učitelky uvedly, že je Linda silnější postavy, což jí činilo 

problémy. Často padala i na rovině (při vycházce), nerada cvičila. Hrubá motorika byla na 

velmi nízké úrovni, ale zajímavé bylo, že řečový projev byl výborný. Kreslení jí nebavilo a 

své výtvarné práce většinou roztrhala. Kognitivní vývoj odpovídal věku a komunikace byla 

doprovázena velkou slovní zásobou. Dokázala se naučit i několik básniček, ale zpívat 

nechtěla. Do činností se moc nezapojovala, a pokud ano, tak dlouho nevydržela - silně se 

projevovala hyperaktivita. Z tohoto důvodu paní učitelky nechávaly Lindě volnost a celý 

školní rok byl pro dívku adaptační. 
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Ve školním roce 2016/2017 začala Linda chodit do nejstaršího oddělení předškoláků. 

Již začátkem školního roku bylo zřejmé, že dívka do základní školy v šesti letech nenastoupí a 

paní učitelky budou Lindu posílat do PPP na vyšetření školní zralosti. Plán pedagogické 

podpory zatím nebyl vypracován. V rozhovoru uvádí, že Linda je stále nepozorná a neumí se 

soustředit na zadaný úkol. Často vůbec nerozumí tomu, co se po ní chce. Vyžaduje neustálou 

pozornost učitelky, ať při volné hře nebo řízené činnosti. Nejraději si hraje na koně, běhá po 

třídě a řehtá. Zájem o stavebnice a společenské hry nejeví, ale někdy dává přednost 

panenkám. Tempo sebeobsluhy je pomalejší, všechno trvá dlouhou dobu (oblékání, 

stolování). 

Analýza dokumentů z období adaptace 

Paní učitelky mi předložily kresbu postavy, kde měla Linda nakreslit maminku. Tento 

dokument jsem uvedla jako přílohu č. 11, obr. 1. Tuto postavu dívka nakreslila v září 2016 

tedy hned po letních prázdninách. Při popisu obrázku uvádí, že sebe nakreslila v bříšku 

maminky. Je zřejmé, že Linda má fantazijní představy o zrození. Postava matky připomíná 

hlavonožce s minimálními detaily. Sebe nakreslila již lépe, proporce odpovídají, je znázorněn 

i krk a končetiny bez prstů. Na hlavě Linda znázornila vlasy, oči, nos i ústa. Celkově kresba 

postavy neodpovídá věku. 

V příloze č. 11, obr. 2 absolutně nepochopila, co má dělat a od činnosti odbíhala, což 

je podle ukázky zřejmé. K beruškám měla Linda dokreslit patřičný počet teček a pod 

obrázkem dané berušky zaznamenat příslušná čísla. 

Ukázky grafomotoriky a jiné kresby, již paní učitelky neměly z důvodu minimální 

docházky do MŠ. Linda byla v této době velmi často omlouvána z důvodu nemoci. 

9.1 Období prvního pozorování a práce s dítětem leden – červen 2017 

Lindu jsem chtěla osobně poznat více, a tak jsem docházela do třídy předškoláků za 

účelem nezúčastněného pozorování. Zajímalo mě, jak se dívka zapojuje do hry a různých 

činností, jak se chová v kolektivu apod. 

Při příchodu do MŠ se Linda rozhlížela kolem sebe a po chvíli se rozeběhla na 

koberec, kde pobíhala, poskakovala a dětem zasahovala do volných her tím, že jim ničila 

stavby z kostek. Paní učitelka posadila dívku ke stolu s tím, že dnes už si hrát nebude. Bylo 

vidět, že to Lindu mrzí, chodila se omlouvat, ale paní učitelka byla neoblomná. Při ranním 

kruhu nejprve seděla, ale povídání o ročním období ji vůbec nebavilo a neustále se dívala 
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z okna. Pokud se jí, paní učitelka na něco zeptala, tak nereagovala. Při řízené činnosti, kdy 

měly děti nakreslit zimu, svůj obrázek zamazala se slovy, že to neumí. Paní učitelka vše 

přehlížela, a tak Linda začala běhat kolem stolečku a vydávat různé zvuky. Strhávala na sebe 

veškerou pozornost. 

Pedagogická diagnostika 

Dílčí cíl – zjistit úroveň školní zralosti a připravenosti 

Práci s Lindou jsem zahájila metodou rozhovoru. Linda je komunikativní a s radostí 

vypráví, co všechno jí Ježíšek přinesl. Výslovnost správná, nepozoruji žádné logopedické 

vady. Básničku odmítá přednést se slovy, že žádnou neumí. Neví, jaký je dnes den, ale ví, že 

je měsíc leden. Dny v týdnu i roční období vyjmenuje s dopomocí. Dalším otázkám na téma 

rodina neodpovídá, ale hovoří úplně o něčem jiném. Nenavozuje oční kontakt, dívá se pod 

stůl nebo z okna. V rozhovoru Linda uvedla, že do MŠ nechodí ráda a chce být doma. 

K pedagogické diagnostice jsem využila následující Jiráskův orientační test školní 

zralosti, který jsem doplnila dalšími úkoly, ve kterých jsem sledovala níže uvedené 

dovednosti. Obrazová část je uvedena v příloze č. 12. 

Motorika, grafomotorika, kresba 

 Kresba postavy (pána). 

 Překreslení prvků (počet, tvar, umístění). 

 Kresba podle vzoru – grafomotorická cvičení.  

 Opis písma. 

Zrakové vnímání a paměť 

 Poznat základní a doplňkové barvy. 

 Složit puzzle (osm částí). 

 Poznat zrcadlové tvary. 

 Pamatovat si několik obrázků. 

Vnímání času 

 Orientovat se ve dnech v týdnu. 

 Roční období – znaky. 
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Řeč 

 Správně vyslovovat, mluvit gramaticky správně. 

 Přednést básničku, říkanku. 

 Sledovat oční kontakt. 

Sluchové vnímání a paměť 

 Roztleskat slovo na slabiky. 

 Určit první a poslední hlásku ve slově. 

 Rozlišit slova, slabiky se změnou hlásky. 

Matematické představy 

 Poznat základní geometrické tvary. 

 Určit množství – třídit, porovnávat, řadit. 

Analýza dokumentů  

Kresbu postavy Linda komentuje a upozorňuje na detaily, papír neustále otáčí. 

Výsledek kresby je průměrný, některé detaily jsou zobrazeny (prsty, kolena) a některé chybí 

(krk, nos, uši). Úchop tužky správný (špetkový) s mírným tlakem na podložku, vyhraněná 

lateralita – pravák. Puntíky překreslí ve správném počtu i velikosti, ale neodpovídají 

prostorově. Kresbu podle vzoru a střídání tvarů zvládla bez potíží. Snaží se dokončit řádek, 

práce ji baví. Grafomotorická cvičení jsou na podprůměrné úrovni, opis písma nezvládla. 

Linda zná základní i doplňkové barvy, složí puzzle z několika částí. Obtíže má 

s poznáváním zrcadlových tvarů a dokáže si zapamatovat pouze jeden obrázek ze šesti. 

Roztleská slovo na slabiky a určí první hlásku ve slově, poslední hlásku neurčí. Slova a 

slabiky typu kos – koš, dym – dim, rozliší. 

Základní geometrické tvary téměř zná a umí je pojmenovat, plete si obdélník a 

čtverec. Orientuje se v číselné řadě do deseti. Určí množství, porovnává (více x méně), třídí a 

řadí prvky podle velikosti, tvaru i barvy. 

Po prvním měsíci mohu říci, že si nejsem jistá odkladem školní docházky. Je pravda, 

že v oblasti kresby, grafomotoriky a zrakového vnímání Linda zaostává, ale na druhé straně 

má před sebou ještě půl roku, kdy může udělat velký pokrok. Na základě názoru paní učitelek 

je Linda odeslána do PPP na vyšetření školní zralosti. Zprávu předškolního zařízení o dítěti, 

uvádím v příloze č. 13. V únoru se Linda chystá do poradenského zařízení, ve kterém se i já 
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zúčastním vyšetření školní zralosti. Do té doby vyčkám se zpracováním individuálního plánu, 

s dívkou budu procvičovat grafomotoriku, zrakové vnímání a paměť, vnímání času a řeč. 

Linda přichází na vyšetření školní zralosti s matkou a s otcem. V této pedagogiko-

psychologické poradně jsem se nesměla zúčastnit vstupního rozhovoru s rodiči. Proto jsem 

byla ráda, že jsem s nimi mohla hovořit před zahájením vyšetření. Rodiče souhlasí, že celý 

rozhovor bude natáčen na diktafon. Tento rozhovor uvádím v příloze č. 9 a následující průběh 

vyšetření školní zralosti v příloze č. 10. 

Evaluace vyšetření školní zralosti 

Vyšetření Lindy trvalo skoro dvě hodiny jen s jednou menší přestávkou. Z počátku je 

dívka klidná a na úkoly se i soustředí, vykazuje pomalejší tempo při kresbě a v grafomotorice. 

Po hodině se projevuje motorický neklid a Linda se otáčí nebo se dívá z okna. Pozornost je 

kolísavá a je zapotřebí dívenku motivovat. Vzhledem k této skutečnosti bylo přihlédnuto i 

k diagnostice ADHD. Paní Eva, která vyšetření vedla, určila stupeň podpůrného opatření 2 

s identifikátorem znevýhodnění 06M000 – mírné poruchy chování. Kód NFN (normovaná 

finanční náročnost) nebyl PPP zadán. Návrh na poskytování podpůrného opatření je stanoven 

v období od března 2017 do srpna 2018. V tomto případě si MŠ nemůže zažádat o finanční 

prostředky na kompenzační a didaktické pomůcky. Z vyšetření školní zralosti vyplývá: 

 Rozvíjet oblast grafomotoriky a vizuomotoriky. 

 Posilovat prostorovou a pravolevou orientaci zejména na ploše. 

 Rozvíjet oblast vnímání času a prostoru (rozdělení dne, dny v týdnu, roční období). 

 Posilovat koncentraci pozornosti (např. pexeso). 

 Celková školní nezralost, ADHD. 

 Doporučení - odklad školní docházky o jeden rok, kontrolní vyšetření u neurologa. 

Na základě vyšetření v PPP jsem vypracovala a následně evaluovala IVP. 

  



48 

 

9.1.1. Individuální vzdělávací plán 

Dílčí cíle 

 Rozvíjet grafomotoriku a vizuomotoriku – kresba, vedení linie, obtahovací cviky. 

 Zaměřit se na osvojování pravolevé orientace na ploše i na tělesném schématu. 

 Rozvíjet vnímání času a prostoru. 

 Posilovat zrakové vnímání a paměť. 

 Rozvíjet slovní zásobu. 

 Umět komunikovat s vrstevníky. 

 Vnímat hru jako důležitou součást vývoje dítěte. 

 Poskytovat dopomoci při plnění úkolů. 

  Ověřit si pochopení zadání. 

 Využívat názorných pomůcek. 

 Podporovat koncentraci pozornosti. 

 Vracet pozornost zpět k činnosti. 

 Posilovat sociální dovednosti a sebeobsluhu. 

 Spolupracovat s rodinou. 

Pedagogický postup při plnění IVP 

Adaptace 

 Navozovat komunikativní a přátelský vztah s učitelkou. 

 Podporovat sebedůvěru. 

 Vše důkladně ukázat a vysvětlit. 

 Povzbuzovat a motivovat k zájmu o činnosti úkolového typu. 

 Snaha vysvětlit, že školka je prostředí, kde si hrajeme. 

 Mít trpělivost a respektovat zásady při práci s nesoustředěnými dětmi. 
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Grafomotorika a kresba 

 Rozvíjet spontánní kresbu. 

 Posilovat správný úchop tužky, uvolnění ruky, plynulost tahů. 

 Překreslit obrázek podle předlohy – vizuomotorika. 

 Využívat omalovánky. 

 Pracovní listy zaměřené na grafomotoriku. 

Vnímání prostoru a času 

 Procvičovat pojmy nahoře, dole, vpředu, vzadu a předložkové vazby před, za, nad, 

pod, vedle, mezi. 

 Zaměřit se na pravolevou orientaci na ploše, procvičovat na tělesném schématu. 

 Orientovat se ve dnech v týdnu a v pojmech dnes, zítra, včera. 

 Rozlišit roční období a určit dané znaky. 

 Rozlišit, které činnosti během dne vykonáváme – ráno, poledne, večer. 

Zrakové vnímání a paměť 

 Zaměřit se na pojmenování (předmětů, obrázků) zleva doprava. 

 Z několika obrázků si minimálně polovinu pamatovat. 

 Skládání obrázků z několika částí (puzzle), i podle předlohy (mozaika). 

Řeč 

 Aktivně rozvíjet slovní zásobu formou rozhovorů, popisem obrázků a činností. 

 Komunikovat s vrstevníky při hře, umět se domluvit. 

 Reprodukovat říkanku, básničku. 

 Popsat a sestavit dějovou posloupnost – pohádka. 

 Navozovat oční kontakt. 
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Hra 

 Podněcovat k volné hře – rozvíjet fantazii a tvořivost. 

 Zapojit se do společenských her s pravidly a akceptovat je. 

 Rozvíjet zájem o didaktické hry (př. logiko). 

Sociální dovednosti 

 Zvýšit zájem o hru se svými vrstevníky. 

 Znát a používat slova děkuji, prosím, dobrý den, na shledanou. 

 Neubližovat kamarádům, rozumět pravidlům chování. 

 Umět se samostatně rozhodnout a postupně rozlišovat hru a úkol. 

 Snažit se koncentrovat na hru – pexeso, domino. 

Sebeobsluha 

 Podporovat samostatnost při oblékání, stolování a základní hygieně (použití toalety, 

umývání, používání kapesníku). 

 Organizace pedagogických činností. 

Nejprve jsem za Lindou do třídy docházela 2x v týdnu na hodinu. Pozorovala jsem ji 

při volné hře a následně jsem s ní pracovala individuálně v prostoru, který je vyčleněn na 

zájmové kroužky v MŠ. Od března jsem se Lindě věnovala 3x v týdnu a sledovala jsem 

změny vůči mně samotné i k přístupům k daným činnostem.  

Komunikace s rodiči 

 Průběžně se informovat na Lindu. 

 Dbát na provázanost mezi školou a rodiči. 

 Včas informovat o zdravotním stavu učitelku i MŠ. 

 Rodiče dopředu i v průběhu péče o Lindu seznamovat s aktuálními činnostmi. 

 Podporovat rodinu jako nejdůležitější celek ve výchově a vzdělávání Lindy. 
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Kompenzační pomůcky 

 Vyhovující pomůcky v MŠ. 

 Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve školce. 

 Knihy – pohádky, logopedické říkanky, dětská encyklopedie. 

 Obrázky, logiko. 

Hodnocení 

 Průběžně – slovní hodnocení, zhodnocení práce, pochvala, povzbuzení. 

Pedagogická reflexe 

Adaptace 

Během prvního měsíce byla Linda vůči mně nedůvěřivá. Při komunikaci byly znát 

určité obavy a mírný ostych. Vůbec si nevěřila a při plnění úkolů se neustále ujišťovala, jestli 

je to správně. Do školky chodila nerada, protože jí nic nebavilo. Chtěla být doma nebo u 

babičky, a když byla nemocná, měla radost, že nemusí do školky. Postupně a pomalu se vše 

měnilo k lepšímu. Linda se začínala těšit na chvilky strávené se mnou a více komunikovala.  

V polovině února Linda opět onemocněla a do MŠ nechodila delší dobu. Koncem 

března nastoupila a dá se říci, že jsme začínali znovu. Přátelský vztah, který jsem od počátku 

budovala, byl pryč. Na chvilky se mnou, které jsem rozšířila, se sice těšila, ale při vzájemné 

komunikaci odbíhala od tématu a hovořila o tom, o čem sama chtěla. Na činnosti a úkoly se 

nedokázala delší dobu soustředit. Věděla jsem, že pokud mi nebude důvěřovat, tak s ní nic 

nezmůžu. Formou hry jsem postupně s Lindou navazovala bližší kontakt. Četla jsem jí krátké 

pohádky, prohlížely jsme si encyklopedie, nebo jsme hrály loutkové divadlo. Postupně jsem 

přecházela k úkolům, činnosti jsem podle aktuální situace střídala a během měsíce jsem 

pozorovala, jak se Linda mění. K úkolům přistupovala se zájmem a zodpovědně se snažila vše 

dokončit. Ke konci období se stala z Lindy usměvavá dívka, která už do letních prázdnin 

neonemocněla a do školky chodila s radostí. 

Grafomotorika, kresba 

Na počátku období nechtěla Linda kreslit, ale velmi dobře se nechala motivovat a ve 

spontánní kresbě zobrazila dům. Správný úchop již byl navozen jen občas s mírným tlakem na 

podložku, což ke konci období vymizelo. Pracovní listy na rozvoj grafomotoriky Linda vůbec 
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nechtěla plnit, po chvilce čmárala po celém papíru a potřebovala mít neustálou kontrolu. 

Během června se už snažila, ale stále bylo na čem pracovat. Omalovánky se postupně líbily 

Lindě nejvíce. Téma si vždy vybírala sama. Na procvičení vizuomotoriky jsem volila 

pracovní listy, které se zaměřovaly na linii. Důležitá a velmi zajímavá pro mě byla i kresba 

rodiny. 

Vnímání prostoru a času 

Předložkové pojmy nahoře, dole, vpředu, vzadu a předložkové vazby před, za, nad, 

pod, vedle, mezi, jsem zpočátku s Lindou cvičila, na námět pohádky „Boudo, budko“. Ukázku 

této didaktické pomůcky uvádím v příloze č. 14 obr. č. 1. Zvířátka jsem Lindě dávala na různá 

místa kolem domečku. Začínala jsem s pojmy a postupně jsem zařazovala předložkové vazby. 

Lindu tato činnost bavila a pravidelně ji vyžadovala. Později jsme na tomto domečku se 

zvířátky procvičovali pojmy vpravo, vlevo. 

Při činnostech na procvičení vnímání času jsem používala obrázky, na kterých je 

zobrazeno, co během dne Linda dělá (ráno, poledne, večer). Z počátku vůbec nerozuměla, jak 

má obrázky řadit, ale ke konci června už věděla a také hovořila o tom, co dělala např. 

v sobotu ráno nebo v neděli večer. Postupně ovládala i dny v týdnu a roční období. Ukázku 

obrázků uvádím v příloze č. 14, obr. č. 2. 

Zrakové vnímání a paměť 

V pracovních listech jsem Lindě předkládala cvičení na zrcadlové tvary a jen 

minimálně s těmito úkoly měla problém. Na zrakovou paměť jsem využívala různé předměty, 

které si Linda nejprve prohlédla. Po zakrytí bylo jejím úkolem vyjmenovat co nejvíce 

předmětů. Tato činnost se dala velice dobře natrénovat. Nejprve si Linda pamatovala jen 

jeden nebo dva předměty, ale postupně jich přibývalo. 

Řeč 

Z počátku období Linda komunikovala se svými vrstevníky při hře, ale spíše vulgárně. 

Děti se jí stranily, a tak na sebe upoutávala pozornost běháním po třídě a narušováním hry 

druhých. Bourala dětem stavby z kostek a neustále do někoho strkala. Při komunikaci 

s učitelkou byla opatrnější a ostýchavá. V rozhovorech mluvila často potichu a kolikrát 

odpovídala jen na to, co chtěla. Postupně při hraní divadla, nebo povídáním nad knížkami, 

rozvázala a mluvila plynule. Oční kontakt byl navozen. Poslední dva měsíce jsem se s Lindou 



53 

 

zaměřila na logopedické říkanky, které ke konci období dokázala reprodukovat. Ukázku 

obrázku na sestavení dějové posloupnosti uvádím v příloze č. 14, obr. č. 3. 

Hra 

Chtěla jsem Lindu pozorovat při volné hře, co nejvíce, ale bylo to náročné, protože 

jsem pracovala s dětmi v jiném oddělení. Pokud jsem tu možnost měla, tak jsem se snažila 

Lindu ke hře vhodně motivovat a začleňovat ji mezi své vrstevníky. Ráda si hrála 

s panenkami, ale většinou sama. Povídala si s nimi a starala se o ně. Bylo vidět, že i zde se 

promítá domácí prostředí, ve kterém Linda vyrůstá. Po celé období probíhala volná hra stejně. 

Děti se k Lindě otáčely zády a nechtěly ji mezi sebe přijmout. Jen při společenských hrách 

jako je např. Člověče, nezlob se, domino nebo pexeso se mi podařilo občas některé děti dostat 

ke společné hře. Lindu velice bavila didaktická hra „Logiko“, kam si vkládala karty s různými 

motivy a podle barev určovala správné řešení. Tuto didaktickou pomůcku uvádím v příloze č. 

14, obr. č. 4. 

Sociální dovednosti 

Linda z počátku období na sebe upozorňovala své vrstevníky nevhodným chováním. 

Je tedy zřejmé, že děti se Lindě vyhýbaly a hrát si s ní nechtěly. Při rozhovorech, které jsem 

s Lindou vedla, bylo znát, že jí to mrzí, ale své chování nezměnila. Ke konci období už na 

sebe neupozorňovala, ale kolektiv dětí nevyhledávala. Pozdravit a poděkovat nebylo u Lindy 

samozřejmostí, ale později už ano.  

Udržet delší dobu pozornost Lindy bylo hodně těžké a trvalo celé první období. Hry i 

činnosti jsem musela střídat a posléze se k nim vracet. Pro Lindu bylo náročné rozlišit hru od 

úkolu.  

Sebeobsluhu zvládala bez potíží a vše probíhalo k přiměřenosti jejímu věku. 

Komunikace s rodiči 

Lindy rodiče byli vstřícní a na každé schůzce se se mnou dokázali domluvit. Byli rádi, 

že se Lindě někdo věnuje. S činnostmi i s úkoly byli seznámeni a při doporučení, jak s Lindou 

pracovat doma, byli spokojeni. Zajímala mě i zpětná vazba, jak Linda hovoří o školce, a jestli 

se jí tam už aspoň trochu líbí. Matka uvedla, že původně chodit do školky nechtěla a paní 

učitelky si na ni neustále stěžovaly. Zlom nastal až v době, kdy se vrátila po delší nemoci do 

školky. Doma vyprávěla, co všechno ve školce dělaly, a začínala se těšit. Opakovala říkanky, 
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které ji do té doby nezajímaly, a vyžadovala koupit omalovánky. Rodiče byli nadšení, že 

Linda od března nebyla nemocná. 

V prvním období bylo dílčích cílů naplněno v plné míře. IVP byl vypracován na 

základě vyšetření z PPP a stanovení cílů bylo plnohodnotné. Z Lindy se postupně stala dívka, 

která se nebála semnou komunikovat a s radostí přistupovala k plnění úkolů. Paní učitelky 

změnily svůj přístup a k Lindě se chovaly ohleduplněji, což bylo postupem času při mém 

příchodu do třídy vidět. Koncem období si u Lindy chválily i změnu chování vůči svým 

vrstevníkům. Dívka na sebe přestala upozorňovat, neběhala po třídě, tak jako na počátku 

období. Spontánní hra byla rozvinutější, ale stále bez potřeby ostatních dětí a ani ti Lindu 

nevyhledávali. K zadaným úkolům a činnostem přistupovala s větším zájmem, i když 

pozornost byla stále kolísavá. Jarní taneční vystoupení před veřejností zvládla výborně a 

snažila se. Byla schopna naučit se básničku a zazpívat písničku. Rodiče hodnotili práci 

s Lindou pozitivně a měli radost, že dívenka nebyla od dubna nemocná.  

Analýza dokumentů 

Spontánní kresba (příloha č. 11, obr. 3) 

Dům – kresba zaujímá celou plochu a je barevná. Linda používala základní i 

doplňkové barvy.  Znázornění dveří a cesty hovoří o harmonii. Okna jsou zabarvená, Linda 

při kresbě uvedla, že mají zatažené závěsy. Kresba je doplněna postavami, kterými dívka 

znázorňuje sebe a matku. Nechybí modré nebe a slunce. Celkově působí obrázek pozitivně.  

Grafomotorika (příloha č. 11, obr. 4)  

Správný úchop tužky, obtahování nepřesné, vedení linie přerušované, spodní oblouk 

s náznakem. Práce je nedokončená z důvodu pozornosti a nezájmu. Linda odmítá úkol splnit 

se slovy, že to neumí. Omalovánka (příloha č. 11, obr. 5) – motiv si dívka zvolila sama, 

převažuje červená barva, může poukazovat na nedostatečnou kontrolu emocí. Vybarvení 

obrázku odpovídá věku, Linda téměř nepřetahovala a práci dokončila. 

Vizuomotorika 

Čára mezi dvěma liniemi (příloha č. 11, obr. 6). Ze začátku Linda úkol plnila a 

projížděla tužkou zleva doprava, ale posléze začala dráhy vybarvovat se slovy, že takhle je to 

hezčí. 

Rodina (příloha č. 11, obr. 7) – zobrazení matky zaujímá vysoké hodnoty (velká, 

barevná postava), zobrazení babičky je mezi matkou a otcem, postava je nevybarvená a 
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znetvořená, stejně jako zobrazení otce, který je znázorněn jako nejmenší. Sebe Linda 

nenakreslila a jako důvod uvedla, že spala. Zajímavé je i popisování Lindy „Maminka je 

velká a má krk, babičku někdo střelil pistolí a ona se změnila. Táta je smutný, že k němu 

maminka nepřišla a nevyrostl. Zubní víla ho včera proměnila a teď takhle vypadá“. 

9.2 Období druhého pozorování a práce s dítětem září – říjen 2017 

Ve druhém období jsem individuální plán neměnila, ale více jsem se zaměřila na určité 

oblasti, které ještě nebyly naplněny. Linda zůstala v nejstarším oddělení z důvodu odkladu 

školní docházky o jeden rok. Většina jejich vrstevníků odešla do základní školy a dívenku od 

září čekali noví kamarádi i nové paní učitelky. Zároveň začínala plnit povinné předškolní 

vzdělávání, které i pro mě bylo novou zkušeností. Zaznamenávání absence do omluvných 

listů bylo velkou neznámou. Byla jsem ráda, že i já budu každodenní součástí vzdělávání 

Lindy, jelikož jsem se jako paní učitelka posunula do nejstaršího oddělení. Byla jsem 

v očekávání, jaká Linda bude po letních prázdninách, a jak bude reagovat na mou každodenní 

přítomnost ve třídě. Individuálně jsem se Lindě věnovala skoro každý den po dobu 15 minut. 

Se svou kolegyní na třídě jsme se překrývaly tak, abych se dívce mohla věnovat buď během 

dopoledne, nebo odpoledne. 

Období druhého pozorování a práce s dítětem jsem zakončila Testem rizika poruch 

čtení a psaní pro rané školáky (Švancarová, Kucharská, 2001). Tento test může použít 

odborník z PPP, speciální psycholog, školní psycholog nebo zaškolený pedagog (MŠ, ZŠ). 

Aktivně jsem se zúčastnila kurzu „Test rizika“, jehož potvrzení o absolvování uvádím 

v příloze č. 15. 

 Pedagogická diagnostika 

Adaptace 

Bez potíží, Linda s úsměvem na tváři zahájila povinný a poslední rok v MŠ. 

Grafomotorika, kresba 

Úroveň podprůměrná, správný úchop tužky navozen, kresba postavy neodpovídá věku 

(chybí mnoho detailů), zájem o omalovánky vysoký, vizuomotorika průměrná, zvládá 

překreslit pouze jednoduché tvary. 
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Vnímání prostoru a času 

Nejistá při určování pojmů a předložkových vazeb, pravolevá orientace na tělesném 

schématu správná, ale na ploše nejistá. 

Zrakové vnímání a paměť 

Bez větších potíží, pamatuje si čtyři předměty ze šesti. 

Řeč 

Plynulá, výrazně zabarvený hlas, pamatuje si říkanky z minulého období a dokáže je 

reprodukovat, komunikace s učitelkou bez ostychu, výslovnost správná, komunikace 

s vrstevníky probíhá s občasným vulgarismem. 

Hra 

Více pozoruje ostatní děti, než si s nimi hraje, zvýšený zájem o didaktické hry, 

společenské hry zatím odmítá, vzrůstá zájem o námětové hry. 

Sociální dovednosti 

Užívá minimálně vulgárních slov ke svým vrstevníkům, děti mají snahu Lindu 

přijmout mezi sebe, umí pozdravit, poděkovat nebo požádat. 

Sebeobsluha 

Na velmi dobré úrovni, používá toaletu a umývá si ruce, stolování i oblékání odpovídá 

věku, umí si zapnout zip a zavázat boty. 

Komunikace s rodiči 

Výborná, rodiče spokojeni se složením učitelek na třídě, souhlasí s tím, že nadále se 

budu Lindě věnovat a realizovat individuální vzdělávací plán. Matka uvádí, že Linda se po 

prázdninách do školky těšila. 

Pozornost a koncentrace stále kolísavá, ale doba mezi intervaly se prodlužuje. 

Na základě pedagogické diagnostiky byly stanoveny následující dílčí cíle. 
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Dílčí cíle 

 Zařadit kooperativní vzdělávání. 

 Rozvíjet grafomotoriku a vizuomotoriku – kresba, vedení linie, obtahovací cviky, 

opis písma. 

 Zvyšovat fyzickou zdatnost. 

 Osvojovat pravolevou orientace na ploše. 

 Rozvíjet vnímání času a prostoru. 

 Rozvíjet aktivně slovní zásobu. 

 Umět komunikovat s vrstevníky. 

 Zvýšit zájem o spontánní hru. 

 Poskytovat dopomoci při plnění úkolů. 

 Ověřit si pochopení zadání. 

 Využívat názorných pomůcek. 

 Podporovat koncentraci pozornosti. 

 Vracet pozornost zpět k činnosti. 

 Posilovat sociální dovednosti. 

 Spolupracovat s rodinou. 

Pedagogické postupy při plnění IVP 

Adaptace 

 Posilovat a upevňovat vzájemnou důvěru s učitelkami. 

 Případnou absenci zaznamenat do omluvného listu. 

Grafomotorika, kresba 

 Vizuomotorika - vedení linie, obtahovací cviky, opis geometrických tvarů, písma, 

kresba podle předlohy. 

 Grafomotorické cvičení – trénovat cviky vodorovné, svislé, šikmé, vlnovky, 

oblouky, smyčky, osmičky. 
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 Posilovat zájem o vybarvování (omalovánky). 

 Hrubá motorika – posilovat fyzickou zdatnost (delší vycházky, běh, skok, hod). 

Vnímání prostoru a času 

 Procvičovat pojmy a předložkové vazby, využívat didaktické pomůcky. 

 Opakovat dny v týdnu, roční období – určit znaky. 

 Umět rozlišit běžné činnosti, které během dne vykonáváme. 

Řeč 

 Umět komunikovat s vrstevníky a personálem školy. 

 Rozvíjet slovní zásobu pomocí rozhovorů, knih, obrázků, pohádek. 

 Motivovat ke skupinové práci podporující komunikaci. 

 Zapamatovat si nové básničky a písničky. 

Hra 

 Rozvíjet spontánní hru. 

 Zvýšit zájem o hru se svými vrstevníky (společenské, námětové, volné hry). 

 Formou hry podněcovat k plnění úkolů a činností. 

 Rozvíjet tvořivost, fantazii a představivost. 

Sociální dovednosti 

 Slušně se chovat k dospělým i ke svým vrstevníkům. 

 Používat zdvořilá slova (prosím, děkuji, dobrý den, nashledanou). 

 Být ohleduplná a respektovat druhé. 

 Umět vyhodnotit vzniklou situaci. 

Komunikace s rodiči 

 Vzájemně spolupracovat a komunikovat. 

 Informovat se na chování Lindy v domácím prostředí nebo u babičky. 

 Respektovat výchovu rodiny. 

 Doporučit, co s Lindou procvičovat a trénovat. 
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 Poskytnout informace o školní zralosti a připravenosti. 

 Spolupracovat se školou – zúčastnit se ukázky výchovné práce. 

 Nepřítomnost Lindy zapsat do omluvného listu. 

Kompenzační pomůcky  

 Vyhovující pomůcky v MŠ. 

 Šimonovy pracovní listy, Předškoláci ve školce. 

 Knihy – pohádky, logopedické říkanky, dětská encyklopedie. 

 Obrázky, logiko. 

Hodnocení 

 Slovní, povzbudivé k dalším činnostem. 

 Mimickými gesty – pohlazení, úsměv. 

Pedagogická reflexe 

Adaptace 

Linda nastoupila v září do MŠ a během druhého období chyběla pouze tři dny. Díky 

provázanosti s kolegyní na třídě jsme dívce vytvořili přátelské prostředí s individuální péčí. 

Linda už neměla obavy z komunikace a na každou činnost reagovala pozitivně. Vzájemná 

důvěra posílila náš vztah. 

Grafomotorika, kresba 

Linda již se zájmem plnila cvičení na rozvoj grafomotoriky a činnost jsem již 

nemusela obměňovat. Zde musíme stále procvičovat. Ke konci období jsou tato cvičení 

průměrná. Omalovánky a vybarvování jsou u dívenky stále aktuální. 

Vizuomotorika 

Překreslení tvarů se zlepšilo. Linda dokáže překreslit jednoduché tvary a kreslí podle 

předlohy i s jiným materiálem (uhel). 

Při kresbě postavy a rodiny je vidět velký posun. Linda své obrázky komentuje a kreslí 

s nadšením. Zájem o spontánní kresbu se zlepšil. Po příchodu do školky si Linda kreslí nebo 

vybarvuje. 
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Hrubá motorika - dívka se ráda pohybuje, cvičí, běhá, tancuje a má smysl pro rytmus. 

Ráda navštěvuje atletický stadión i dětské hřiště, kde s dětmi procvičujeme obratnost na 

různých průlezkách. 

Vnímání prostoru a času 

Na počátku druhého období jsem opět využívala didaktickou pomůcku (domeček a 

zvířátka). Lindu činnost bavila pojmy nahoře, dole, vpředu, vzadu a předložkové vazby před, 

za, nad, pod, vedle, mezi, nedělaly dívce větší potíže. Stále je nutné procvičovat pravolevou 

orientaci na ploše. Zde má Linda tendenci hádat a není si jistá. 

Řeč 

Linda dokáže komunikovat s učitelkami i s celým personálem školy, slovní zásoba je 

bohatá. Pouze delší slova se nedaří Lindě vyslovit (helikoptéra), a tak je důležité procvičovat 

artikulační obratnost. Komunikace s vrstevníky se výrazně zlepšila, i když občasné 

vulgarismy jsou stále aktuální. Tento problém řešíme domluvou a vysvětlením. Na rozvoj 

komunikace se svými vrstevníky jsem začala využívat skupinové práce, kde děti měly za úkol 

se domluvit a společně složit nebo nakreslit např. nějaký obrázek. Linda už umí několik 

básniček, písniček a v současné době se připravuje na vánoční vystoupení. 

Hra 

Během září si Linda zvykala na nový kolektiv a hru ostatních dětí spíše pozorovala. 

Postupně se začala zapojovat do námětových her např. Na obchod, Na lékaře apod. Ostatní 

děti ji ze hry nevyčleňovaly. Ke konci období byl u dívky zvýšen zájem o didaktické hry 

(pexeso, domino, logiko). V současné době má Linda ve třídě několik kamarádů, s kterými si 

dokáže stavět z kostek různé stavby např. město. 

Sociální dovednosti 

K dospělým i personálu školy se Linda chová slušně a vulgární slova nepoužívá. 

V dětském kolektivu má občas sklony používat vulgární slova, ale už jen minimálně. Je stále 

nutné k Lindě přistupovat klidně a vše ji důkladně vysvětlit. Pojmy dobrý den, nashledanou, 

prosím a děkuji, jsou zautomatizovány a dívka je používá bez upozornění. 

Pozornost je už méně kolísavá, ale je nutné Lindu povzbuzovat a vhodně motivovat. 
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Komunikace s rodiči 

Rodiče jsou velice vstřícní a umí naslouchat požadavkům. Případnou absenci 

zaznamenali do omluvného listu. Bylo důležité jim vysvětlit používání vulgárních slov u 

Lindy. Otec přiznal, že doma někdy hovoří vulgárně. Spolupráce mezi rodinou a školou je na 

dobré úrovni a rodiče se snaží Lindu podporovat. Koupili dívce různé knihy na přípravu do 

školy a zúčastnili se i semináře školní zralosti, který proběhl za účasti pracovnic pedagogicko-

psychologické poradny. Matka uvedla, že Linda je už doma klidnější a u jedné činnosti vydrží 

až 30 minut. Do školky se těší a nechce chodit domů. Rodiče po domluvě souhlasí 

s kontrolním vyšetřením u neurologa a v PPP. 

Analýza dokumentů 

Kresba podle předlohy (příloha č. 11, obr. 8) – práce s uhlem. Linda si podle vlastní 

volby vybrala ježka. Tělo je kratší než na předloze, ale jinak velmi působivá kresba se 

znázorněním detailů. Opis geometrických tvarů (příloha č. 11, obr. 9) převážně zvládla, 

problém nastal při překreslení tmavých a světlých detailů – kruh, dům. 

Překreslení tvarů (příloha č. 11, obr. 9) – Linda měla potíže s překreslením domu, 

neodpovídá počet ani tmavé a světlé plochy oken. Také tvar čtverce není úplně přesný. 

Kresba postavy (příloha č. 11, obr. 10) – Linda znázornila sebe a na kresbě je vidět 

posun, odpovídá přiměřeně věku dítěte, znázornění na celé ploše papíru a je doplněna o 

detaily (zuby, prsty, nos, oči, uši jsou zakryté dlouhými vlasy). Prsty na nohách Linda 

nenakreslila s odpovědí, že má přeci ponožky. Na kresbě postavy chybí zobrazení krku. 

Kresba „začarované“ rodiny (příloha č. 11, obr. 11) – Linda na námět začarované 

rodiny přistoupila s nadšením, vzala do ruky pastelku a začala kreslit se slovy „máma je velká 

a má dlouhý krk, takže vypadá jako žirafa. Táta je malý pes, který štěká a někdy kouše, ale mě 

ne, ani mámu, jen babičku a tetu“. Zobrazením žirafy (matky) Linda znázorňuje její postavu, 

která se dívá na svět z výšky a má přehled „máma všechno vidí“ (Linda). Linda neznázornila 

sebe se slovy, že není začarovaná. 

Ve druhém období byly dílčí cíle naplněny v plném rozsahu. IVP byl doplněn o 

oblasti, ve kterých je zapotřebí stále pracovat. Z Lindy se postupně stává dívka připravená 

plnit úkoly. Po fyzické stránce je přiměřeně zdatná a motoricky šikovná. Je schopna u činnosti 

vydržet delší dobu. Umí běhat, skákat po jedné noze i snožmo, hází a chytá míč. Po stránce 

sociální je zralá a umí se adaptovat na nové prostředí. Případný neúspěch zvládá s menšími 

potížemi. Je důležité volit hodnocení pochvalou a Lindu motivovat k dalším činnostem. 
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Mentální úroveň odpovídá věku. Je schopna porozumět, uvažovat i vyjádřit své myšlenky. 

Zralost smyslových funkcí je na dobré úrovni, ale stále je potřeba upevňovat schopnost 

zrakového i sluchového vnímání. Vizuomotorická koordinace není ještě přesná a je důležité ji 

neustále procvičovat. Během svého posledního výzkumného období jsem zjistila u dívky 

dobře vyvinutý hudební sluch a smysl pro rytmus. Rodičům jsem doporučila, aby s Lindou 

navštívili základní uměleckou školu se zaměřením hudebně pohybové výchovy a zpěvu. Na 

závěr případové studie jsem s Lindou realizovala test rizika, který byl dalším ukazatelem 

toho, čeho jsem s Lindou během soustavné individuální práce dosáhla. 

9.2.1 Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

V případové studii byl největší důraz kladen na vlastní pedagogickou diagnostiku 

vstupním testem školní zralosti, vytvořením IVP (jeho realizaci) a výstupním testem rizika. 

Tento diagnostický materiál není testem inteligence, ale ukazuje na zralost dítěte v určitých 

funkcích před vstupem do ZŠ. Může nám dopomoci odhalit dítě, které by mohlo mít při 

vstupu do ZŠ potíže s počátečním čtením a psaním. Proto je možné, aby byl tento test 

využíván i u dětí s odkladem školní docházky před nástupem do ZŠ. Tyto děti by ho měly na 

konci docházky v MŠ zvládat. 

S Lindou jsem realizovala test na konci druhého období pozorování a individuální 

péče, tedy v říjnu 2017. Tento test včetně obrazové dokumentace uvádím v příloze č. 16. 

Charakteristika testu 

Test trvá 20 – 30 minut a zadává se individuálně. Obsahuje 13 úkolů, které jsou 

doprovázeny zácvikem. To znamená, že dítě je předem seznámeno s daným úkolem a testující 

si může vyhodnotit, zda dítě rozumí instrukcím. Test je zaměřen na sluchovou a zrakovou 

oblast, artikulační obratnost, nápodobu a učení písma, schopnost tvoření rýmu. Sledujeme 

úroveň těchto oblastí, a poté bychom se měli zaměřit na ty oblasti, ve kterých dítě selhává. Při 

plnění úkolové části je třeba dítě vhodně povzbuzovat a snažit se udržet jeho pozornost. 

 Pod každým úkolem je tabulka s příslušnými slovy, kde zaznamenáváme hodnocení. 

Správnou odpověď dítěte ohodnotíme jedním bodem a nesprávnou nulou. V závěru testu je 

uvedena tabulka s celkovým počtem bodů, kde můžeme vidět, v jakých oblastech dítě 

zaostává. V poznámkách, které jsou uvedeny v tabulce, můžeme zaznamenat např. 

nesoustředěnost, pomalost apod. Celkový počet bodů vyhledáme v tabulce, který nám určí 

příslušný hodnotící sten, který nám ve výsledku ukazuje, jakého průměru v testu dítě dosáhlo. 

Důraz je kladen na správné zařazení dítěte podle pohlaví a věku. Při dosažení 5 – 10 stenu by 



63 

 

děti neměly mít výrazné potíže v ZŠ při osvojování čtení a psaní. Při získání stenu 4 a níže je 

pravděpodobnost potíží ve čtení a psaní vyšší (Švancarová, Kucharská, 2001). 

Pomůcky – záznamový arch, bzučák, příslušné obrázky, čistý papír, tužka. 

Evaluace testu rizika 

Tento test Lindu velice bavil a k plnění úkolů přistupovala s velkým nasazením a 

usmívala se. Po celou dobu se mi podařilo udržet její pozornost. Testování ve sluchové oblasti 

splnila skoro bezchybně. Ve zrakové oblasti měla potíže s pamětí, dlouho přemýšlela a 

nakonec hledaný obrázek nenašla. Je pravda, že s umístěním detailů na obrázku byl úkol 

složitější. Překreslení čar do sítě devíti bodů vyžaduje zrakovou orientaci v ploše. Linda první 

obrázek překreslila správně, ale druhý již ne. V artikulační oblasti se nehodnotila logopedická 

vada, ale např. opakování začátku slova nebo vynechání hlásek, což Linda zopakovala jen 

s menšími obtížemi. Větší problém měla dívka s napodobením písma, kde test vyžaduje přísné 

hodnocení se zohledněním velikosti písma, sklonem na levou nebo pravou stranu. Patřičné 

zatočení na obrázku nechybí, ale umístění písma se nepřibližuje předloze. Úkol na učení 

písma je důležitý pru vstup do ZŠ. Linda si ze šesti názvů jednotlivých tvarů a jejich umístění 

pamatuje čtyři. S tvořením rýmu neměla problém a při plnění úkolu jsme se některým rýmům, 

které Linda vymyslela, zasmály. 

Linda získala v celkovém hodnocení 39 bodů, což ji podle příslušné tabulky 

vyhodnotilo šestý sten – průměrný výkon. Pro mě je důležité vědět výsledky v jednotlivých 

subtestech, kde se do budoucna s Lindou zaměříme na procvičování napodobení písma, ale i v 

ostatních oblastech je důležité jednotlivé složky upevňovat.  

10 Shrnutí 

Na začátku praktické části jsem stanovila cíle, z kterých vyplynuly výzkumné otázky, 

na které výsledky mého šetření odpověděly následovně: 

1. První výzkumná otázka: 

Jaké jsou možnosti spolupráce pedagogicko-psychologických poraden a mateřských škol 

před zahájením povinného předškolního vzdělávání? 

Na tuto otázku jsem hledala odpověď ve třech MŠ a PPP v různých regionech. MŠ 

jsem si vybírala podle místa, ve kterém se nacházela PPP. Záměrem bylo navštívit MŠ, která 

je ze stejného města, leží v bezprostřední blízkosti PPP, nebo nabízí alternativní vzdělávání. 
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Z rozhovorů, které jsem vedla s pedagogy v MŠ, vyplývá, že spolupráce s PPP není 

moc dobrá. Pracovníci z PPP docházejí do MŠ málo a nemají moc času. Jen v  MŠ 

Montessori si na vzájemnou provázanost nestěžují, ale to je také tím, že nemusejí řešit děti se 

speciálně vzdělávacími potřebami. Učitelé MŠ chápou, že pracovníci PPP jsou vytíženi 

z důvodu zavedení podpůrných opatření, které má pomoci dětem se speciálně vzdělávacími 

potřebami integrovat se mezi své vrstevníky. Jak ale mají takovým dětem pomoci, když ve 

třídě mají v některých případech až 28 dětí a čekají na vyjádření poradenského zařízení někdy 

i déle, než dva měsíce. Nastává i jiný problém a to s vyšetřováním školní zralosti, kdy MŠ 

posílají do PPP děti, u kterých zvažují odklad školní docházky o jeden rok. Zápisy do 

základních škol se odsunuly z února na duben proto, aby děti měly dostatečný čas dozrát.  I 

tak je zřejmé, že jedna z PPP vyžaduje, aby MŠ posílaly na vyšetření školní zralosti děti se 

značným předstihem. Mají obavy z toho, aby vše stihly včas. 

Odborníci v PPP si na spolupráci s MŠ nestěžují. Snaží se jim vyjít vstříc, a pokud je 

možnost, tak na přání pedagogů MŠ vyjíždějí podívat se na dítě, které má jakýkoliv problém, 

aby ho viděli na vlastní oči a mohli posoudit i jeho působení mezi vrstevníky. Je pravda, že 

v posledním roce se do MŠ moc nevydávají, protože mají málo času a mnoho práce. Spousta 

psychologů ze dvou testovaných PPP odchází na jiná pracoviště z důvodu větších pracovních 

nároků a nasazení, a tak je v dnešní době zřejmé, že odborníků v PPP je čím dál tím méně. 

Nejvíce práce vzrostlo díky zavedení podpůrných opatření, takže odborníci v PPP jsou nuceni 

si práci nosit na víkendy domů. Stupeň podpůrného opatření mohou určit jen na podkladě 

dalších výsledků vyšetření od jiných odborníků, jako jsou lékaři nebo psychiatři. Pokud tento 

stupeň určí dříve, tak si ho musí patřičně obhájit. Na to přistoupí jen málokterý pracovník 

PPP. 

Pracovníci v PPP jsou rádi, že jim učitelky MŠ vyplňují dotazník u dítěte, které jde na 

vyšetření školní zralosti. Některé poradny vyžadují, aby učitelé vypisovali informace o dítěti, 

co nejpodrobněji a k této skutečnosti přihlížejí. Už si neověřují, jestli jsou tato tvrzení 

správná. Občas také dochází k situaci, že učitel si sám není jistý, jestli dítě školu zvládne. 

Obrátí se na PPP, ale ve výsledku se dostává k tomu, co sám napsal. To znamená, že 

poradenská zařízení vyhodnotí dítě jako nezralé na základě toho, co od příslušné MŠ získala 

za informace. 
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2. Druhá výzkumná otázka: 

Jaký názor mají mateřské školy a pedagogicko-psychologické poradny na zahájení 

povinného předškolního roku? 

Se zavedením povinného předškolního vzdělávání učitelky MŠ nesouhlasí. Domnívají 

se, že dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí, kvůli kterým se tato povinnost zavádí, to 

stejně nepomůže, jelikož MŠ navštěvovat nadále nebudou. V tuto chvíli nastává situace, že 

pokud dítě nebude plnit povinný předškolní rok, musejí to MŠ nahlásit na orgán sociálně-

právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Učitelky v MŠ se obávají další změny, a tou je 

evidování nepřítomnosti dítěte (absence). V tuto chvíli není jisté, jakým způsobem bude 

probíhat. 

Úplně opačný názor na povinné předškolní vzdělávání mají pracovnice v PPP. Se 

zavedením povinného předškolního vzdělávání souhlasí. Uvádí, že na vyšetření školní zralosti 

je znát, když se dostaví dítě, které nechodí do MŠ. Takové dítě k nim přichází na doporučení 

dětského lékaře a více než toto doporučení bohužel v ruce nemají. Zatímco dítě, které 

pravidelně navštěvuje MŠ, je ve většině případů schopné vyšetření a lépe se s ním 

komunikuje. O takovém dítěti mají v PPP i více informací, jelikož MŠ podrobně vypisují 

žádosti o vyšetření. 

3. Třetí výzkumná otázka: 

Je vyšetření školní zralosti v  pedagogicko-psychologických poradnách z různých 

regionů stejné? 

Vyšetření školní zralosti v PPP neprobíhají zcela stejně. Velký důraz je kladen na 

individuální přístup. Pracovnice v PPP jsou plně kvalifikované a svou práci vykonávají 

cílevědomě. K dětem se chovají vstřícně a umí zareagovat na každou situaci, když dítě např. 

ztrácí pozornost. Prostředí poradenských zařízení je moderně vybavené tak, aby se dítě při 

příchodu cítilo spokojeně. Doba trvání jednotlivých vyšetření se v testovaných PPP lišila. 

Zatímco v jedné PPP trvalo vyšetření 45 minut, tak ve druhé hodinu a půl. Ve třetí PPP 

probíhalo vyšetření školní zralosti skoro dvě hodiny. I přestávky na občerstvení a toaletu byly 

rozdílné. Děti se snažily, i když v některých případech byla vidět únava, a to hlavně ke konci 

vyšetření. Všechny tři PPP používají Jiráskův test školní zralosti, který zahrnuje kresbu 

postavy pána, napodobení psacího písma a obkreslení skupiny deseti teček podle vzoru. 

Jelikož tento test neobsahuje složky na zjištění úrovně verbálního myšlení, tak bývá doplněn i 

jinými testy. V některých PPP se tyto testy nepoužívají, jak je zřejmé u PPP A i PPP B. 

Všechny tři poradenská zařízení zjišťují percepční a kognitivní zralost (zrak, sluch, řeč, 
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paměť, grafomotoriku) dále pracovní zralost (tempo při plnění úkolů) a sociální zralost 

(kamarádi, pozice mezi vrstevníky, závislost na rodičích, hygienické návyky).  Co se týká 

sociální zralosti, tak ve většině vyšetření se přiklánějí k informacím, které jim poskytnou MŠ. 

4. Čtvrtá výzkumná otázka: 

Jak připravují učitelky v mateřských školách děti na vstup do základní školy před 

zahájením povinného předškolního vzdělávání? 

Ve státních MŠ školách připravují děti na vstup do ZŠ shodně a řídí se podle ŠVP  

případně třídních plánů, které si vypracovávají učitelky sami podle složení dětí ve třídě. 

Každý den začíná volnou hrou, ranním kruhem, logopedickou chvilkou a ranním cvičením. 

Pro děti s odkladem školní docházky mají učitelky na víc připravené pracovní listy na rozvoj 

grafomotoriky, zrakového vnímání nebo matematických představ. Na doporučení PPP 

vypracovávají IVP, podle kterého s daným dítětem pracují. Ani jedna z MŠ neměla 

vypracovaný plán pedagogické podpory (PLPP), které zařadí dítě do prvního stupně 

podpůrného opatření. Rozhodně nechtějí učit děti psát nebo počítat a mají obavy, že některé 

ZŠ budou tyto činnosti při zápisech vyžadovat. V těchto MŠ je prioritou, aby děti zvládaly 

sebeobsluhu a dokázaly se určitou dobu soustředit na danou činnost. V povinném roce 

předškolního vzdělávání nebudou při práci s dětmi měnit nic a i nadále budou postupovat 

podle ŠVP dané MŠ. 

V soukromé MŠ Montessori je kladen důraz na svobodný pohyb a vlastní volbu dítěte, 

kdy si dítě samo volí činnosti, o které má zájem. Vhodná motivace dítěte k činnosti je 

přípravou na vstup do ZŠ. V povinném roce předškolního vzdělávání nebudou také nic měnit 

a budou se řídit třídními plány. Tato MŠ si je jistá, že rodiče přistoupí na individuální 

vzdělávání ve spádové MŠ i s ověřováním znalostí jejich dětí, se kterými se budou muset do 

příslušné MŠ dostavit. 

5. Pátá výzkumná otázka:  

Je možné individuálním pedagogickým působením v případné spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou připravit dítě na vstup do základní školy? 

V dnešní době mají učitelky MŠ podle RVP PV (2017) patřičnou volnost nad tím, jak 

s dětmi pracovat a případně se věnovat jejich vývojovým zvláštnostem. K tomu jim 

dopomáhá nejen vlastní zkušenost a soustavné vzdělávání, ale také PPP, která má dopomoci 

odhalit veškeré nejasnosti ve vývoji dítěte. 
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Před zahájením případové studie jsem zjistila, že Linda má diagnostikovanou poruchu 

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a paní učitelky nevypracovaly PLPP. To znamená, že 

Linda nemohla být zařazena do prvního stupně podpůrného opatření, který zpracovává MŠ. 

Musela jsem si vytvořit svou pedagogickou diagnostiku a následně čekat na vyšetření školní 

zralosti Lindy v PPP. Na základě vyšetření a doporučení, kdy byl Lindě přiznán stupeň 

podpůrného opatření 2, jsem se zabývala vytvořením IVP, který byl součástí mé dlouhodobé a 

systematické práce. IVP obsahuje dílčí cíle, které byly plnohodnotně naplněny. 

S dívkou jsem pracovala osm měsíců ve dvou obdobích (leden – červen, září – říjen) a 

zjistila jsem, že pokrok je viditelný. Z Lindy se postupně stávalo děvče, které je dnes 

v povinném roce předškolního vzdělávání schopné komunikovat se svými vrstevníky i 

s dospělými a nebojí se říci svůj názor. Ke hře i jakékoliv činnosti přistupuje pozitivně. Doba, 

kdy se Linda dokázala soustředit např. na hru, se postupně zvyšovala a dnes mohu říci, že u 

činnosti vydrží až 20min. Schopnost pedagogickým působením připravit dítě na vstup do ZŠ 

by měla mít každá učitelka v MŠ. 

Na závěr mé bakalářské práce jsem chtěla být součástí kontrolního vyšetření školní 

zralosti v PPP, ale nebylo mi vyhověno s tím, že Linda má platnost dokumentů do konce 

srpna 2018. 

11 Diskuse 

Na základě teoretické části jsem si zvolila cíle praktické části, z kterých vyplynuly 

výzkumné otázky. V hledání odpovědí mi pomohl kvalitativní výzkum, jehož prostřednictvím 

jsem využila dva základní přístupy – etnografické šetření a případovou studii. 

Po dlouholeté praxi v MŠ, kdy jsem měla možnost projít všemi věkovými odděleními 

již několikrát, mě nejvíce zaujala práce s nejstaršími dětmi, tedy před vstupem do ZŠ. Ze své 

zkušenosti mohu říci, že spolupráce s místní PPP není na dobré úrovni. Naše MŠ pořádá 

každý rok ukázku pedagogické práce pro rodiče, pedagogy a odborníky s PPP s názvem: 

Školní zralost a školní připravenost. Chceme, aby tito odborníci viděli děti, které k nim 

posíláme na vyšetření školní zralosti při práci v kolektivu a aby se nám i rodičům vyjádřili 

k aktuálním požadavkům. To je ale bohužel všechno. Pokud chceme, aby se k nám tito 

pracovníci přijeli podívat na konkrétní dítě, tak je problém. Pokud už naši MŠ navštíví a u 

dítěte vidí určité nesrovnalosti ve vývoji, doporučí, abychom rodiče přesvědčili o návštěvě 

dalších lékařů dříve, než se obrátí na PPP. Tato situace je velice obtížná, protože rodiče si 

skutečnost o tom, že s jejím dítětem není něco v pořádku, často nechtějí připustit a na 
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doporučení učitelek nereagují. Tuto skutečnost rodiče lépe přijímají od odborníků z PPP a na 

jejich doporučení většinou jiné odborné pracoviště navštíví. Chápu dnešní vytíženost 

pracovníků v PPP, proto mě zajímalo, jak probíhají vyšetření školní zralosti ne jen v blízkosti 

mého bydliště, ale i v jiných městech. Zajímavé bylo, že pouze v jedné PPP jsem se nesměla 

zúčastnit vstupního rozhovoru s rodiči. Ostatní poradenská zařízení s tím problém neměla. 

Během mého výzkumného šetření jsem se dostala do konfrontace s místní PPP, kdy na 

základě vyšetření školní zralosti Lindy byl stanoven stupeň podpůrného opatření 2 bez kódu 

normované finanční náročnosti (NFN). Po rozhovoru s odbornicí, která prováděla vyšetření a 

tento stupeň stanovila, mi bylo řečeno, že jsme o žádné opatření nežádaly. Stupeň podpůrného 

opatření byl stanoven na základě diagnózy ADHD. V tomto případě jsem se obrátila na 

příslušný krajský úřad, kde mi bylo sděleno, že PPP musí stanovit na základě vyšetření kód 

NFN. Poradenské zařízení do dnešního dne patřičný kód nevystavilo. Kontrolní vyšetření 

Lindy na školní zralost mi nebylo poskytnuto z důvodu výsledků, které mají platnost do konce 

srpna 2018. 

Na otázku povinného předškolního vzdělávání odpověděli všechny tři MŠ shodně, že 

s tím nesouhlasí, ale pracovníci v PPP byli opačného názoru. V době, kdy jsem realizovala 

etnografické šetření, tak jsem také s povinným rokem v MŠ nesouhlasila, ale dnes mám jiný 

názor a přikláním se k PPP. Na základě zavedení povinného předškolního vzdělávání 

s platností od 1. 9. 2017 jsem začala hledat pozitiva, což se mi podařilo i díky mé případové 

studii. Je pravda, že děti, které nenavštěvují MŠ, mají velké problémy při vstupu do ZŠ. Nejde 

o znalosti nebo vědomosti, ale např. o působení v kolektivu nebo se dokázat určitou dobu 

soustředit na plnění úkolu. Měla jsem možnost si vyzkoušet a zjistit, jak probíhá a jaký je 

výsledek práce s dítětem při individuálním pedagogickém působení (před i během zavedení 

povinného předškolního vzdělávání), kdy během prvního období byla údajně více než měsíc 

nemocná. Tato práce s Lindou mi ukázala, že povinný předškolní rok je na místě. Dívka se 

dnes již vyrovnala svým vrstevníkům ne jen díky soustavné práci, ale také proto, že postupně 

vůbec nechyběla. Povinný předškolní rok plní skoro bez absencí. 

Kdybych měla možnost, se k této práci na téma Spolupráce MŠ a PPP v povinném 

roce předškolního vzdělávání vrátit na začátek, rozhodně bych nic neměnila, ale své 

výzkumné šetření bych více prohloubila. Můj zájem by byl zjistit možnost spolupráce MŠ a 

PPP i v jiných zemích, kde je školský systém nastaven jinak, než u nás. Zajímal by mě i 

průběh vyšetření v soukromých PPP nebo v těch, které jsou od mého místa bydliště ve velké 

vzdálenosti. 
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12 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá spoluprácí MŠ a PPP v povinném roce předškolního 

vzdělávání. Teoretická část nás provází předškolním obdobím dítěte a zabývá se aktuálními 

změnami předškolního vzdělávání. Poukazuje na historii a vývoj PPP. Zabývá se diagnostikou 

dítěte předškolního věku a vývojem dětské kresby. Praktická část navazuje na poznatky 

získané v teoretické části. Na základě těchto poznatků byly stanoveny cíle, kterých bylo na 

závěr mého výzkumného šetření dosaženo. 

Prvním cílem bylo zjistit možnosti spolupráce MŠ a PPP v povinném roce 

předškolního vzdělávání. Možnosti této spolupráce rozhodně jsou, ale je zřejmé, že 

s narůstající prací odborníků v PPP je to velice náročné. Zavedení podpůrných opatření pro 

děti se speciálně vzdělávacími potřebami přineslo do poradenských zařízení i MŠ značné 

navýšení administrativních záležitostí. 

Druhým cílem bylo zjistit názor na zavedení povinného předškolního vzdělávání v MŠ 

a PPP. Zatímco MŠ s povinným předškolním vzdělávání nesouhlasí, tak PPP ano. Vyjadřují 

se, že tato povinnost má velký vliv na školní zralost i připravenost. Při vyšetření školní 

zralosti je snadné rozpoznat, které dítě navštěvuje MŠ, a které nikoliv. MŠ se domnívají, že 

povinný předškolní rok se zavádí jen proto, aby děti, které vyrůstají v sociálně 

znevýhodněném prostředí, navštěvovaly MŠ. 

Třetím cílem bylo porovnat vyšetření školní zralosti v PPP ve třech různých 

regionech, které se podobalo v použití testů, ale ne v délce jednotlivých vyšetření. Na základě 

případové studie bylo čtvrtým cílem vytvořit, realizovat a evaluovat IVP u dítěte před 

vstupem do ZŠ. Zde byl kladen důraz na vstupní pedagogickou diagnostiku, následně 

vytvoření, realizaci a evaluaci IVP, který byl ve druhém období práce s dítětem doplněn o 

dílčí cíle a výstupní test rizika, který měl zároveň i evaluovat celé období případové studie. 

Tato studie vyvrcholila posledním cílem mé práce. Tedy ověřením výsledku práce 

pedagogického působení na dítě při realizaci IVP ve spolupráci s pedagogicko-

psychologickou poradnou v prostředí MŠ. 

Bakalářská práce pro mě byla velkým přínosem. Měla jsem možnost nahlédnout do 

poradenského zařízení a být součástí vyšetření školní zralosti, které pro mě bylo do této doby 

velkou neznámou. Zavedením povinného předškolního vzdělávání se pro nás pedagogy 

nemění vlastně vůbec nic. Obavy z evidování absencí dětí v MŠ vlastně bylo zbytečné. 

Ředitelé MŠ určují, jak bude tato absence evidována a tuto skutečnost uvádějí v organizačním 
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řádu MŠ. V této době je realitou, že děti při plnění povinného předškolního vzdělávání 

navštěvují MŠ ve větším počtu, což je pro nás učitele přínosem. Můžeme se dětem, které 

v nejbližší době čeká nástup do ZŠ věnovat soustavně, systematicky a individuálně. To je 

v závěru mé bakalářské práce zřejmé i ve výsledku práce s Lindou, která mě nesmírně 

obohatila. 

Teoretickou částí jsem si rozšířila poznatky o předškolním období, dále o činnosti 

PPP, pochopila jsem podstatu pedagogické diagnostiky a získala jsem vědomosti o vývoji 

dětské kresby. Praktickou částí jsem získala zkušenosti a patřičnou odbornost, kterou 

rozhodně využiji v tom nejzajímavějším, nejkrásnějším a stále se zdokonalujícím povolání, 

jakým je profese učitelky mateřské školy. 
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