
BESEDA PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ 

➢ Školní docházka je povinná pro děti, které dovršily věku 6let do 31.8 

➢ Později narozeným se navrhuje odklad 

➢ Přesto ani 6-leté dítě nemusí být zralé 

 

Co je tedy ŠKOLNÍ ZRALOST? 

Je to připravenost dítěte, aby úspěšně zvládlo školu a posuzuje se hned v několika oblastech: 

1. tělesná vyspělost a zdraví - to posuzuje dětský pediatr 

2. motorická oblast – jedná se o dovednosti dítěte v oblasti motoricky, ať už jemné (ruce, 

prsty), hrubé (pohyb) a grafomotoriky (příprava na psaní), zahrnuje: 

➢ zda jak zvládá dítě stříhání - lepení, zapnout knoflíky-zip, zavázat si tkaničky 

➢ správný úchop tužky (ne do špetky), jak ovládá čáru a směr - jestli nepřetahuje, 

respektuje při vybarvování hranici obrázku 

➢ jak je na tom s pohybovou koordinací, atd. 

3. Řeč - srozumitelná výslovnost (pokud chybí 1-2 hlásky nevadí), zda mluví ve větách 

-těžší vady - nutno navštěvovat logopeda, jinak nemusí učitel brát na vadu ohledy 

4. Pozornost a pracovní návyky - pracovat 10-15 min, dokončit úkol, nechodit při tom, 

pracovat bez dopomoci dospělého 

5. Rozumové předpoklady – zahrnuje úroveň kognitivních schopností (soubor 

vědomostních znalostí): 

➢ znát své jméno a adresu, kolik mám let, znát rodiče, sourozence 

➢ pojmenovat zvířata, věci, geometrické tvary 

➢ zvládat nahoře-dole, vpředu-vzadu, dnes-zítra-včera 

➢ spočítat tečky do 6, seřadit podle velikosti, umět najít rozdíly v obrázků 

➢ vytleskat slabiky, poznat první hlásku ve slovech 

1. Emoční,sociální zralost a samostatnost – jedná se o zralost dítěte po citové stránce, 

dítě by mělo být schopné: 

➢ odloučit se od rodičů, komunikovat 

➢ poděkovat, poprosit, neskákat do řeči 

➢ samo se obléci, jíst příborem 



V mateřské škole jsou všechny oblasti procvičovány - ale není povinností mateřské školy 

tyto dovednosti dítě naučit. 

Připravit dítě pro vstup do školy musí rodina. Školka jen opakuje, upevňuje.  

 

ZÁPIS DO ŠKOLY 

➢ potřebujete rodný list dítěte, občanský průkaz 

➢ pokud školka doporučí odklad, nebo o něj sami žádáte - nutno potvrzení lékaře, SPC 

či PPP 

➢ pokud dítě nastoupí a zjistíte, že přeci jen nezvládá - je možnost požádat o dodatečný 

odklad, ten uděluje ředitel školy 

Jestliže dítě odklad nebo dodatečný odklad získá, musí OPĚT nastoupit do mateřské školy - 

předškolní vzdělávání je povinné. Je tudíž důležité si předem zjistit, zda mateřská škola 

má volnou kapacitu a dítě zpět přijme. 

 

Před zápisem dobře zvažte a zjistěte si informace o škole. 

➢ zda má asistenty 

➢ kolik dětí ve třídě bude 

➢ Matematika-zda se vyučuje „klasickou“metodou či „Hejného“ metodou 

➢ Čtení-zda se používá genetická metoda (hláskování a poté čtení celých slov) nebo 

analyticko-syntetická metoda (po slabikách) 

➢ Psaní-zda se píče klasicky nebo comenia script (tiskací - psací písmo) 

Každému dítěti vyhovuje jiná metoda či postup, ale je velmi důležité, aby jste metodu 

pochopili především vy  -vy budete svému dítěti oporou a rádcem. 

Používání různých metod je také komplikace, když chcete dítě přehlásit na jinou školu.  Proto 

dobře zvažte výběr. 

Ještě DOPORUČUJI - nekupovat žádné pomůcky předem, vyčkat na první informativní 

schůzku ve škole. 

 

Zpracovala: Mgr.Lada Gorgolová 


