
 
 

Příloha č. 1 

Výzkumné šetření – rozhovor v MŠ A  

Na dotaz spolupráce s PPP se Alena usmívá a vypovídá: „Pedagogickou poradnu 

máme hned vedle, ale moc k nám psychologové nechodí. Musíme je honit a neustále jim 

telefonovat, kdy už přijdou. Přestává mě to bavit, pak když dítě pošleme do poradny, tak 

dlouho čekáme na výsledky a musíme si do té doby poradit sami. Je to náročné, když vidíte, že 

dítě potřebuje asistenta a my to nemůžeme urychlit. Ve třídě je 25 dětí a jsme na ně dvě, občas 

nám pomáhá paní uklízečka, to hlavně v případě, když se chceme věnovat dítěti individuálně“ 

(Alena). 

Od září 2017 se naplno rozběhne povinné předškolní vzdělávání „ a to je další věc, 

kterou si momentálně nedovedu představit. Oni dají dětem povinnost chodit do školky. Zatím 

nevím, jak budeme řešit omluvenky ani jak vše bude v realitě probíhat. Rozhodně nechceme ze 

školky udělat školu, takže na našem vzdělávacím plánu se nic nezmění. Děti na vstup do školy 

připravujeme podle ŠVP a třídních plánů. Děti s odkladem školní docházky mají každé ráno 

připravený pracovní list, který musí splnit tak, aby si už postupně zvykaly na školní výuku. Je 

výhoda, že třída školky se nachází ve škole. Všechny děti tam dochází a mají tak možnost se 

na vstup do školy lépe připravit“ (Alena). Mluvíte o přípravě na školu, ale na většině 

základních škol mají už dnes vysoké požadavky na děti z mateřských škol. Třeba chtějí, aby 

děti znaly písmenka „tomu právě nerozumím a bojím se, že při povinném předškolním 

vzdělávání budou chtít po dětech, aby četly a počítaly“ (Alena).  

Pro pedagogicko-psychologické poradny nebude povinný předškolní rok asi také moc 

jednoduchý. Už teď je zřejmé, že moc času nemají. Jsou tam změny hlavně v tom, co se týká 

podpůrných opatření „víte, to je jejich práce a my za to nemůžeme. Odsunuly se jim zápisy do 

škol na duben, tak si ten čas musejí nějak uspořádat. Chápu, že práce jim zřejmě narostla, ale 

nám taky (Alena). 

Výsledky z vyšetření na školní zralost Vám poradny posílají nebo je dostáváte od 

rodičů a máte možnost do nich nahlédnout. „Kopii výsledků z vyšetření nám dávají rodiče. 

Není to jejich povinnost, ale musíme přeci na nějakém podkladu sestavit individuální plán. Je 

pravda, že poradna píše opravdu stručné vyjádření, ale máme aspoň něco“ (Alena). 

  



 
 

Příloha č. 2 

Výzkumné šetření – rozhovor v MŠ B 

Kolik dětí předškolního věku (5 – 7let) navštěvuje vaši MŠ? „V této době navštěvuje 

naši školu 12 dětí“ (Bára).  

Od září 2017 mají mít tyto děti vzdělávání povinné „to víme, ale pro nás se nic 

nemění. Myslím, že i přesto budeme mít školu naplněnou. Rodiče i děti jsou u nás spokojení. 

Ti, co budou plnit povinné předškolní vzdělávání, musí k zápisu do spádové mateřské školy, 

ale stačí, když tam oznámí, že své dítě budou vzdělávat individuálně a mohou stále 

navštěvovat naší školku“(Bára). To, ale znamená, že budou muset docházet do spádové 

školky na ověřování znalostí, které jim doporučí místní paní učitelky. „To máte pravdu, my to 

necháváme na rodičích. Nikoho nepřemlouváme, ale po rozhovorech s rodiči víme, že na 

variantu individuálního vzdělávání přistoupí, protože se jim u nás líbí a nechtějí své dítě 

vzdělávat ve státní mateřské škole. Rozhodně povinný předškolní rok neschvaluji, nechápu, 

proč by nemohly takto malé děti odjet např. s babičkou během školního roku na dovolenou. 

Stejně děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do školky, pro které se to celé dělá, chodit 

nebudou“ (Bára).  

Budete i vy v povinném roce předškolního vzdělávání něco měnit? Třeba přípravu na 

školu. „To rozhodně nebudeme, pro nás se nic nemění. Děti si samy volí činnosti i hry, které 

je zajímají. Jen správnou motivací dítě dostaneme k činnosti, kterou chceme, aby vykonávalo. 

To je náš způsob přípravy dětí na školu. Funguje to, děti z naší školky, které nastoupily do 

klasické základní školy, nemají potíže a jsou na jedničkách. Stejně jako dnes doporučíme 

dítěti  odklad školní docházky a pošleme ho do pedagogicko-psychologické poradny“ (Bára).  

Jaké máte zkušenosti s místní PPP? „Velmi dobrou, pracovníci v PPP se snaží, i když 

práce mají mnoho. Je pravda, že u nás ve školce zatím neřešíme podpůrná opatření, protože 

žádné takové dítě, které by potřebovalo asistenta, jsme tu ještě neměli. Samozřejmě kdyby tato 

situace nastala, tak takové dítě nevyhodíme, ale budeme to řešit s rodiči i s PPP. Pokud dítě 

odešleme na vyšetření školní zralosti, tak většinou do dvou měsíců máme výsledky na stole“ 

(Bára). 

  



 
 

Příloha č. 3 

Výzkumné šetření – rozhovor v MŠ C 

Jak připravujete děti na vstup do školy? „Pro nás je důležité, aby děti zvládaly sebeobsluhu a 

uměly se chovat v kolektivu. Samozřejmě, že rozvíjíme u dětí grafomotoriku a další důležité věci, ale 

cílem v každém případě je, aby děti u činnosti dokázaly vydržet nějakou dobu, byly pozorné a 

soustředily se. Pro děti s odkladem školní docházky máme vytvořeny individuální plány a snažíme se 

jim věnovat více. Hlavně v těch oblastech, v kterých zaostávají. Je to ale náročné, protože ve třídě 

máme 26 dětí a pořád se scházíme skoro v plném počtu“ (Marie). 

Jak se připravujete na povinné předškolní vzdělávání? Budete přípravu dětí na školu měnit? 

„No, nebudeme. Změní se jen to, že děti budou muset chodit povinně do školky. Pro nás to znamená 

mít omluvné listy na stole a vlastně práci na víc“ (Marie), ale třeba dětem ze sociálně 

znevýhodněného prostředí to pomůže „Myslíte? Ani náhodou, ti co nechodí, tak stejně chodit 

nebudou. My budeme muset informovat úřady, takže další práce. S povinným předškolním rokem 

rozhodně nesouhlasím“ (Marie). 

Jaké máte zkušenosti s pracovníky PPP, dá se hovořit o provázanosti vaší MŠ s PPP? „Jak se to 

vezme. My se rozhodně snažíme, aby nějaká spolupráce fungovala, ale nedaří se nám to. Už tento 

školní rok nestíhají přijít se k nám do MŠ podívat na konkrétní dítě, které rozhodně potřebuje speciální 

vyšetření. Naše školka organizuje různé přednášky pro rodiče a pedagogy na téma: Školní zralost a 

připravenost. Termín s poradnou si musíme domlouvat rok dopředu, protože tu chceme odborníky 

mít“ (Marie). Na vyšetření školní zralosti posíláte děti také s předstihem? „To rozhodně ne, ale chtějí 

to po nás. Zápisy do škol se odsunuly na duben proto, aby děti měly ještě nějaký čas „dozrát“. 

Z poradny nám volají, ať už tam děti posíláme v listopadu a do žádosti o vyšetření uvedeme, co 

nejvíce poznatků o dítěti. Přeci my ho tam posíláme, aby oni provedli odborné vyšetření a na základě 

toho doporučili, jak s ním dál pracovat. Zatím to tady funguje tak, že koho pošlete na vyšetření školní 

zralosti, vždycky dostane odklad školní docházky“ (Marie). 

  



 
 

Příloha č. 4 

Rozhovor s odborníkem v PPP A 

Na první pohled je vidět, že přistupujete k dětem tak, aby se tu cítily příjemně. „Ano, 

chceme, aby děti byly vyšetřovány v co nejpřirozenějším prostředí. Jedině tak je možné s nimi 

komunikovat. Probíhá to tak, že nejprve rodičům doporučíme, aby si s dětmi pohráli v herně. 

Některé děti, které přicházejí, mají strach z neznámého prostředí, a tak se je snažíme 

motivovat, aby se uvolnily. Ve většině případů se nám to daří a vyšetření probíhá převážně 

bez potíží“ (Adéla). 

Jak spolupracujete s mateřskými školami, které se na Vás obrátí v případě dítěte, které 

má jakékoliv potíže? „Víte, snažíme se mateřské školy navštěvovat i několikrát během roku, 

ale musím přiznat, že je to náročné a nemáme moc času. Jsme tu pouze tři, a když musíte 

provádět vyšetření, navštěvovat ne jen MŠ, ale i ZŠ, a k tomu psát zprávy, tak moc času není. 

Je pravda, že do některé školy se nedostaneme vůbec a v tom případě se spojíme s učitelkami 

telefonicky“ (Adéla). 

Povinný předškolní rok – budete měnit způsob vyšetřování školní zralosti? 

„Nebudeme, ale myslím si, že zavedení povinného předškolního vzdělávání je správné. Chodí 

k nám i děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Nikdy nenavštěvovaly mateřskou školu a 

mají pouze doporučení od dětského lékaře. To je strašně málo, školky nám vypisují formuláře, 

kde uvádějí základní informace o dítěti. Hodně nám to pomáhá, takže jedině dobře, když i tyto 

děti budou muset MŠ navštěvovat“ (Adéla). 

Podpůrná opatření jsou nyní u nás novinkou „to jsou a pro nás je to další papírování 

na víc. Zvažuji změnu zaměstnání, protože tato práce je opravdu časově náročná. Pracuji od 

rána do večera i o víkendech a nikdo to neocení. Psychologové z poraden utíkají a jejich čím 

dál méně. Pokud dítě vyšetřuji na školní zralost, nezajímá mě, jestli je chytré nebo hloupé, 

prostě intelektuální testy u nás neděláme. Pokud zjistím další nesrovnalosti ve vývoji dítěte, 

které lékař nebo MŠ neuvádí, tak se snažím na prvním místě pomoci dítěti. Přesvědčím rodiče, 

aby došli na další vyšetření a na základě toho, pak vypíšu podpůrná opatření. Musím si vše 

umět obhájit a věřte, že to tedy náročné je“ (Adéla). 

Pokud dítěti doporučíte odklad školní docházky, požadujete, aby k Vám přišlo na 

kontrolní vyšetření? „Ano, ještě před vstupem do školy chceme dítě vidět a případné 

nedostatky konzultovat s rodiči“ (Adéla). A mateřské školy to oceňují „právě, že ne. Kolikrát 



 
 

nám ani dítě na kontrolní vyšetření nepošlou. Chtějí po nás podrobnější zprávy z vyšetření, 

ale to naše povinnost není. Mohou být rádi, že rodiče jim zprávu z našeho zařízení 

poskytnou“ (Adéla). 

  



 
 

Příloha č. 5 

Průběh vyšetření školní zralosti v PPP A 

Na vyšetření přichází šestiletá Andrea v doprovodu otce, která je ze sociálně 

znevýhodněného prostředí a nikdy nenavštěvovala mateřskou školu. Paní Adéla má 

k dispozici pouze doporučení od dětského lékaře. 

Z rodinné anamnézy vyplývá, že matka Andree zemřela, když jí byly dva roky. Ve 

společné domácnosti žije s otcem, se dvěma sourozenci a s babičkou, která se podílí na 

výchově. Otec uvádí, že špatně mluví, zlobí a je neposedná. Má podezření, že dívka špatně 

slyší.  

Paní Adéla nabídne dívce tužku, papír a pobídne ji, aby něco nakreslila. Andrea 

zahazuje tužku se slovy, že nic neumí. Správnou motivací dívenka bere tužku zpět do ruky, 

kreslí sluníčko. 

Motorika, grafomotorika, kresba 

 Spontánní kresba – slunce; 

 Kresba postavy – pouze hlava a vlasy bez detailů; 

 Úchop tužky správný – špetkový úchop, tlak na podložku silný a křečovitý; 

 Lateralita ruky – pravák; 

 Lateralita oka – využití krasohledu – pravá ruka, pravé oko; 

 Korálky – navlékání, vkládání do dírky – bez potíží; 

 Vsunutí klíče do malého zámku - bez problémů. 

Zrakové vnímání a paměť 

 Barvy základní ani doplňkové nezná, nedokáže pojmenovat ani ukázat na 

požadovanou barvu; 

 Známý předmět na obrázku vyhledá, ale nepojmenuje; 

 Výrazně jiný obrázek v řadě rozliší a nachází dva stejné; 

 Obrázek sestaví ze dvou částí z více nikoliv; 

 Pozná reálné předměty, ale neví, který ze tří předmětů chybí; 

 Poznávání zrcadlových tvarů nezvládá. 

  



 
 

Vnímání prostoru a prostorové představy  

 Pojmy nahoře, dole zvládá pouze na předmětech denní potřeby; 

 První, poslední, uprostřed nezvládá ani na předmětech; 

 Orientace v okolí – nerozumí pokynu; 

 Vpravo, vlevo nedokáže určit na vlastním těle ani na umístění předmětu. 

Vnímání času 

 Nezná dny v týdnu ani roční období; 

 Obrázky podle posloupnosti děje neseřadí; 

 Pojmům včera, dnes, zítra nerozumí. 

Řeč 

 Chudá slovní zásoba, dívka moc nekomunikuje, odpovídá slovy, věty nerozvíjí; 

 Nenavazuje řečový kontakt; 

 Řekne své jméno a příjmení, ostatních členů rodiny neví; 

 Oční kontakt zvládne s dopomocí; 

 Výslovnost nesrozumitelná. 

Matematické představy 

 Kostičky – postaví komín, zná rozdíl malý x velký, méně x více; 

 Zvládá vložit tvary do správných okýnek i podle velikosti; 

 Množství prvků (korálků) neurčí; 

 Pojmenování tvarů (kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) nezvládá ani 

s dopomocí. 

  



 
 

Příloha č. 6 

Rozhovor s odborníkem v PPP B 

Na otázku, jak probíhá spojitost mezi poradnou a mateřskými školami vstřícně 

odpovídá: „S mateřskými školami je spolupráce na dobré úrovni. Paní učitelky nám vyplní 

základní formulář, kde je pro nás nejdůležitější, jak se dítě chová v kolektivu. To tady bohužel 

nezjistíme. V ostatních záležitostech si děláme úsudek sami na základě vyšetření. V několika 

případech vyjíždíme i do terénu, abychom se na dítě v MŠ podívali sami, ale v této době je to 

minimální. S nárůstem papírování máme co dělat, abychom zvládali vyšetřovat a co 

nejrychleji posílat výsledky rodičům“ (Božena). 

Povinné předškolní vzdělávání – změní se u Vás vyšetření školní zralosti? Budou na 

děti kladeny vyšší nároky? „Zavedení povinného roku ve školce je určitě správné. Na dětech 

jde velmi rychle rozpoznat, jestli MŠ navštěvují. U nás se nic měnit nebude. Testovat budeme 

stejně jako doposud. Testy máme různě zkombinované a vyhovují nám. Pokud dítě není 

schopno vyšetření, tak ho posíláme k dalším odborníkům a na základě zprávy provádíme 

druhý pokus“ (Božena). 

Jak jste spokojeni se zavedením podpůrných opatření? „Pro nás další práce na víc, ale 

školy jsou spokojené. Jen chtějí mít všechno rychle“ (Božena) to se nedivím, když počty dětí 

na třídách jsou vysoké a oni musejí pracovat i s integrovanými žáky. Potřebují stupeň 

podpůrného opatření, co nejdříve, aby si mohli zažádat o peníze a případně shánět asistenta 

„vlastně máte pravdu. My děláme všechno proto, aby to měli co nejdříve, ale někdy je to 

opravdu náročné. Rodiče pošlete s dítětem na další vyšetření, které potřebujete mít a on tam 

s ním třeba vůbec nedojde. Školku navštěvuje pravidelně, takže nám učitelky telefonují, proč 

ten papír ještě nemají“ (Božena). 

  



 
 

Příloha č. 7 

Průběh vyšetření školní zralosti v PPP B 

Do místnosti vstupuje šestiletý chlapec Boris v doprovodu své matky. Boris má 

diagnostikovanou dyslalii, je usměvavý a zvídavě se kolem sebe rozhlíží. Po chvíli odběhne 

od matky a staví si z drobných kostiček dům. 

Matka uvádí, že chlapec je divoký a u žádné činnosti nevydrží. Ve společné 

domácnosti žijí matka, Boris a další dva sourozenci, které má matka z předchozího vztahu. 

S otcem Borise nežije a není uveden ani v rodném listě. Chlapec se narodil předčasně 

v sedmém měsíci a je v péči očního lékaře (nosí silné dioptrické brýle). Před usnutím kývá 

hlavou do stran i několik minut. Dochází na logopedii, ale v této době minimálně, protože 

matka pracuje na směny. Boris navštěvuje mateřskou školu prvním rokem. MŠ ve zprávě 

uvádí, že chlapec má minimální docházku, protože je pořád nemocný. Na základě této 

skutečnosti nemůže o chlapci napsat bližší informace. Paní Božena má k dispozici pouze 

doporučení dětského lékaře na odklad školní docházky. 

Boris je velmi hovorný a nestydí se. Není mu dobře rozumět, ale k rozhovoru s paní 

Boženou přistupuje aktivně a hned zpívá písničku, Prší, prší. 

Motorika, grafomotorika, kresba 

 Spontánní kresba – dům (velký, barevný, s několika okny, chybí dveře); 

 Kresba postavy (pána) – malá s jednou rukou bez dalších detailů. Na pokyn, co 

ještě zapomněl nakreslit, reaguje slovy ruce, prsty a dokreslí je; 

 Úchop tužky – správný, špetkový úchop s příliš silným tlakem na tužku, pravá 

ruka; 

 Grafomotorika – spodní klička, pokus o první a dále pokračuje obloučky. Zuby 

(pila) – kreslí obloučky; 

 Vizuomotorika - podle předlohy překreslí tvary (kruh, čtverec, obdélník), ale 

nezvládá opis písma, jednotlivých písmen a čísel (pouze číslo jedna). Puntíky – 

překreslí počet, ne velikost; 

 Hrubá motorika – skoky na jedné noze – lepší levá noha; 

 Jemná motorika – navlékání korálků, zasouvání kolíčků do dírek, navlékání nitě 

do jehly – zvládá; 

 Lateralita ruky - zmáčknout míček a hodit do krabičky - ruce střídá; 



 
 

 Lateralita oka – využití krasohledu – pravá ruka, levé oko – zkřížená lateralita. 

Zrakové vnímání a paměť 

 Pozná a pojmenuje barvy základní i doplňkové; 

 Rozliší tři překrývající se obrázky (geometriké tvary); 

 Pozná odlišný obrázek v řadě, najde dva shodné; 

 Zrcadlové tvary – rozpozná (na čtyřech stránkách velikosti A4); 

 Poskládá obrázek z několika částí – puzzle; 

 Ze šesti obrázků si pamatuje dva. 

Vnímání prostoru a prostorové představy 

 Obrázek s kostkou – chlapec na pokyn kreslí – pojmy nad, pod, vedle, mezi, 

uprostřed – zvládá; 

 Pohádka s obrázky „O veliké řepě“ – první, poslední, vpředu, vzadu – bez potíží; 

 Vpravo, vlevo – zvládne s obtížemi a s dopomocí, je nejistý, jak na vlastním těle, 

tak na ploše. 

Řeč 

 Zná své jméno i příjmení, jméno matky i sourozenců, adresu si nepamatuje; 

 U chlapce diagnostikována dyslalie (patlavost), zvládne zopakovat slova a kratší 

věty; 

 Doplní jednoduché protiklady (studený x teplý, velký x malý, vysoký x nízký); 

 Seřadí obrázky podle posloupnosti děje, ale převypráví jen s dopomocí; 

 Snaží se poznat a pojmenovat nesmysl na obrázku, většinou správně, ale 

v některých případech s dopomocí; 

 Navazuje oční kontakt, ale výslovnost i artikulační obratnost je na velmi nízké 

úrovni. 

Sluchové vnímání a paměť 

 Vytleská slova s potížemi, určí první hlásku, poslední ne; 

 Slovo na slabiky roztleská a určí počet; 

 Zopakuje větu ze tří slov, z více slov nezvládne; 

 Umí rozlišit slova, kos – koš, pije – bije apod. 



 
 

Matematické představy 

 Zvládá počítat do více, než dvaceti; 

 Porovnávání – využití pastelek, méně, více stejně, bez potíží. Na pokyn přidej 

dvě a spočítej – na pastelky neukazuje a určuje správný počet, umí sčítat a 

odčítat prvky do dvaceti; 

 Třídění – zvládne podle více kritérií (velké červené srdce); 

 Seřadí pastelky podle velikosti; 

 Pojmenuje, nakreslí a přiřadí základní geometrické tvary. 

  



 
 

Příloha č. 8 

Rozhovor s odborníkem v PPP C 

Kolik dětí k vám v průměru přichází na vyšetření školní zralosti? „V našem městě 

opravdu mnoho, asi kolem 50 dětí“ (Eva) to máte, co dělat „to, ano. Dopoledne probíhají 

vyšetření, celé odpoledne píšete zprávy a někdy si to musím nosit i na víkend domů. Problém 

je v tom, že je nás tu málo. Jsme pouze tři, takže máme, co dělat. Psychologové tuto práci 

dělat moc nechtějí. Neustále nějaké změny a práce přibývá. Nastoupila k nám mladá, čerstvě 

vystudovaná slečna, ale po půli roce otěhotněla a je pryč“ (Eva). 

Jaký máte názor na povinné předškolní vzdělávání? „Určitě s tím souhlasím, je 

opravdu hodně vidět, pokud k vám přijde na vyšetření dítě ze školky nebo rovnou z domova“ 

(Eva). Budete měnit průběh a způsob vyšetřování? „Ne, testování bude probíhat pořád stejně. 

Používáme Jiráskův test školní zralosti, kdy dítě plní úkoly, jako jsou kresba lidské postavy, 

grafomotorické cvičení, napodobení písma, překreslení skupiny prvků (10 teček) a kresba 

podle vzoru. Dále zjišťujeme rozumovou úroveň, lateralitu apod. Je pravda, že nám paní 

učitelky ve školkách hodně pomáhají s vyplněním žádosti o vyšetření, kde uvedou i skutečnosti 

na víc, např. jak se dítě celkově projevuje a určité zvláštnosti“ (Eva), ale prý to po nich 

vyžadujete „jen chceme, aby nám pomohli, nikomu to nenařizujeme. Učitelky v mateřské 

škole znají dítě nejlépe“ (Eva), ale potom ztrácí vyšetření smysl. Učitelky k vám pošlou dítě 

na vyšetření a vy jim potvrdíte, co napsali o daném dítěti samy „to ne. Ke každému dítěti 

přistupujeme podle jeho potřeby a to, že nám učitelky napíší, že je dítě plačtivé při jakékoli 

činnosti nám pomůže se na něj lépe připravit. Z vyšetření si děláme úsudek sami podle 

vyhodnocení a celkového projevu dítěte. Může to pouze působit jako shoda s mateřskou 

školou, ale je to také tím, že učitelky ve školkách mají přístup k testům školní zralosti a ty ve 

školkách používají“ (Eva). 

Podpůrná opatření – váš názor a dosavadní zkušenost? „Určitě dobrý nápad, jak 

integrovat dítě se speciálně vzdělávacími potřebami do běžné školy. Pro nás tím vzrostla 

práce papírováním. Je jasné, že školy chtějí využívat finance na asistenty a případné 

pomůcky. Proto chtějí mít stupeň podpůrného opatření, co nejdříve v ruce. Spolupracujeme 

se SPC, takže i oni nám pomáhají s vyšetřením a dá se říci, že to zvládáme“ (Eva), ale pokud 

k vám přijde dítě na vyšetření školní zralosti, tak i u něj (v případě, že zjistíte nevyrovnanost 

ve vývoji) můžete určit stupeň podpůrného opatření „to je složitější, takové dítě musí mít 

určenou diagnózu od jiného odborného lékaře jako např. neurologa. To většina dětí nemá, 



 
 

takže doporučíme rodičům návštěvu u daného odborníka a na základě výsledků určíme 

podpůrné opatření“ (Eva). To ale může trvat dlouhou dobu. A jak s takovým dítětem, které 

potřebuje asistenta, mají pracovat učitelé? „Musí si vypracovat individuální plán a plán 

pedagogické podpory podle, kterého budou s dítětem pracovat. Nemůžeme dítěti napsat 

podpůrné opatření, pokud přijde na vyšetření školní zralosti a my nemáme nic v ruce“ (Eva). 

Jak spolupracujete s místními školkami? „Mateřské školy navštěvujeme, pokud nás 

požádají, abychom jsme se přijeli podívat na konkrétní dítě a snažíme se pomoci. Je to ale 

těžké, práce nám přibývá a moc času nemáme. Místní MŠ pořádají pro rodiče besedy školní 

zralosti s ukázkou výchovné práce, kterých se aktivně zúčastňujeme“ (Eva). 

  



 
 

Příloha č. 9 

Rozhovor s rodiči Lindy 

Připravovali jste Lindu na dnešní vyšetření? „Jen jsme Lindě řekli, že půjdeme k jedné 

paní, která jí bude dávat úkoly a ona se musí snažit je splnit“ (matka). Vypadá to, že se těší 

„to ano, ale je neposedná, nevím, jestli vydrží“ (otec). 

K případnému odkladu školní docházky se stavíte kladně? „Budeme rádi, když do 

školy půjde až příští rok. Do třech let ji trápily febrilní křeče a několikrát skončila 

v nemocnici i v dnešní době je každou chvíli nemocná“ (matka). „Já si myslím, že by školu 

zvládla. Spíš nechce chodit do školky“ (otec). A řekla vám proč? „Nemá tam kamarády a 

pořád musí sedět u stolečku, protože zlobí“ (otec). Hovořili jste o tom s paní učitelkami? 

„Několikrát, stěžují si na Lindu, ale my se jí snažíme domluvit, nevím. Je to pořád dokola“ 

(matka). Linda má diagnostikováno ADHD (hyperaktivitu s poruchou pozornosti) „to má, ale 

na vyšetření jsme byli před třemi lety, na kontrole ani jednou. Je pravda, že ani doma u 

ničeho dlouho nevydrží, ale hodně se to zlepšilo“ (matka). Co dělá Linda ráda? „Pořád teď 

zpívá a hraje divadlo, vůbec nechce kreslit a nebaví ji ani omalovánky“ (otec). 

  



 
 

Příloha č. 10 

Průběh vyšetření školní zralosti PPP C 

Linda vstupuje do místnosti sama (bez rodičů) a usmívá se. K zadaným úkolům 

přistupuje ochotně a se zájmem, úkoly plní. Na otázky sociálního zařazení odpovídá správně. 

Zná jméno matky i otce. 

Motorika grafomotorika, kresba 

 Kresba postavy (pán) – jednoduchá, chybí některé detaily (krk, uši), napojení 

končetin správné; 

 Úchop tužky – správný, ruka je uvolněná; 

 Vizuomotorika – opis písma a překreslení teček, nezvládla, střídání 

geometrických tvarů v řádku, ano; 

 Grafomotorické cvičení – horní klička a „zuby“ – kreslí obloučky; 

 Jemná motorika – malé korálky (dávat po jednom do misky), kolíčky zasouvat 

do dírek – bez potíží; 

 Lateralita ruky – pravák; 

 Lateralita oka – využití krasohledu, ruce střídá – nevyhraněná dominance ruky a 

levého oka. 

Zrakové vnímání a paměť 

  Zná základní i doplňkové barvy a určí jejich odstíny; 

 Vyhledá tvar na pozadí, poskládá obrázek z několika částí; 

 S menšími obtížemi rozliší stejné, nestejné a zrcadlové tvary; 

 Ze šesti obrázků si pamatuje tři. 

Vnímání prostoru a prostorová orientace 

 Řada zvířátek – první, poslední, uprostřed – zvládla; 

 Předložkové vazby – před, za, pod, nad, vedle mezi – zvládla s dopomocí; 

 Pravolevou orientaci na vlastním těle zvládá – chytne se pravou rukou levého 

ucha, v určování na ploše je nejistá a hádá. 

  



 
 

Vnímání času 

 Dny v týdnu vyjmenuje, roční období nezná, ale ví, že je únor; 

 V rozdělení dne si je nejistá, hádá nebo odpovídá „nevím“; 

 V pojmech včera, dnes a zítra si je nejistá. 

Řeč 

 Výslovnost bez obtíží (logopeda nenavštěvuje), u delších a složitějších slov je 

méně artikulačně obratná – organizátor, lokomotiva, helikoptéra; 

 Jednoducho větu zopakuje bez obtíží; 

 Doplní protiklady – př. jahoda je sladká a citrón je kyselý; 

 Pozná nesmysl na obrázku – př. na stromě je televize; 

 Nesprávně utvořenou větu nepozná – př. krokodýl má velká zuba; 

 Oční kontakt zvládá s dopomocí. 

Sluchové vnímání a paměť 

 Umí určit počáteční hlásku ve slově, ale poslední neurčí; 

 Rytmizaci slov zvládá a dokáže určit, z kolika slabik se slovo skládá; 

 Sluchové rozlišování slov i bezvýznamných slabik zvládá (koza – kosa, vosy – 

vozy, pupen – buben, dlo – plo, čil – žil). 

Matematické představy 

 Vytvořena číselná řada do deseti; 

 Pojmy více, méně, větší, menší určí, obtíže ji dělá pojem stejně; 

 Geometrické tvary pojmenuje, nejistá je při určování obdélníku a čtverce; 

 Seřadí prvky podle velikosti, ale skládá zprava doleva); 

 Třídí podle barvy i podle tvaru. 

Verbální myšlení  

 Co má společného pes a kočka? „Uši“; 

 Proč má auto brzdu? „Aby lidi mohli jít“; 

 Co mají společného veverka a kočka? „Ocásek“; 

 Čím se liší hřebík a šroub? „Můžou být stejný“; 

 Proč musíme nalepit známku na dopis? „Nevím“. 



 
 

Příloha č. 11 

Obrázková dokumentace k analýze dokumentů 

Obrázek č. 1 Kresba postavy 

 



 
 

Obrázek č.2 Pracovní list - berušky 

 

  



 
 

Obrázek č. 3 Kresba domu 

 

  



 
 

Obrázek č. 4 Pracovní list - grafomotorika 

 

  



 
 

Obrázek č. 5 Omalovánka 

 

  



 
 

Obrázek č. 6 Pracovní list – čára mezi dvěma liniemi 

 

  



 
 

Obrázek č. 7 Kresba rodiny 

 

  



 
 

Obrázek č. 8 Kresba podle předlohy - ježek 

 

  



 
 

Obrázek č. 9 Překreslení tvarů 

 

  

 



 
 

 Obrázek č. 10 Kresba postavy 

 



 
 

Obrázek č. 11 Kresba „začarované rodiny“ 

 

  



 
 

Příloha č. 12 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Příloha č. 13 

Zpráva předškolního zařízení o dítěti 

 

  

 



 
 

 

  



 
 

Příloha č. 14 

Didaktické pomůcky 

Obrázek č. 1 Domeček se zvířátky 

 

  



 
 

Obrázek č. 2 Vnímání času – ráno, poledne, večer 

 

  



 
 

Obrázek č. 3 Dějová posloupnost 

 

  



 
 

Obrázek č. 4 Logiko 

 

  



 
 

Příloha č. 15 

Potvrzení o absolvování 

 



 
 

Příloha 16. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 


