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V období probíhajících zápisÛ do prv-
ních tfiíd základních ‰kol se mnozí rodiãe
zam˘‰lejí nad tím, zda je jejich dítû na
‰kolní práci dostateãnû pfiipraveno.
Kladou si otázku, co by mûl jejich syn ne-
bo dcera umût pfied nástupem do ‰koly. 

V pfiípadû, Ïe si nejsou jisti, je vhod-
né obrátit se nejdfiíve na paní uãitelku
z matefiské ‰koly, která je s dítûtem kaÏ-
d˘ den v kontaktu a zná ho v nejrÛznûj-
‰ích situacích, a zeptat se na její zku‰e-
nost a názor na ‰kolní zralost dítûte.
Pokud u rodiãÛ i nadále pfietrvává nejis-
tota nebo i pocit, Ïe v nûkteré oblasti
‰kolní zralosti se dítûti dafií ménû neÏ
vrstevníkÛm, doporuãujeme obrátit se
na odborníky v Pedagogicko-psycholo-
gické poradnû v Blansku, Nad âertov-
kou 17. Setkání psychologa s dítûtem,
psychologické vy‰etfiení trvá dle indivi-
duality dítûte hodinu aÏ dvû a jeho sou-
ãástí je rozhovor s rodiãi ohlednû dal‰í
podpory vzdûlávání jejich dítûte, pfiípad-
nû rozvoje nedozrál˘ch funkcí. 

Pokud mají rodiãe zájem a pro dítû se
to jeví jako vhodná varianta, mÛÏeme do-
poruãit odklad ‰kolní docházky, stejnû tak
i pfiedãasn˘ nástup u dûtí narozen˘ch na
podzim. 

Je moÏné, aby rodiãe sami poznali,
zda je jejich dítû pfiipravené pro ‰kolu?
Co mají sledovat, ãeho si v‰ímat, co je dÛ-
leÏité? 

1.) Tûlesn˘ v˘voj a zdravotní stav, ne-

rou si vybral sám, tak na tu, která patfií
mezi „povinnosti.”

4.) Sociální zralost – schopnost pfiizpÛso-
bit se v kolektivu vrstevníkÛ i autoritû uãite-
le, pfiimûfiené zvládání emocí, schopnost sa-
mostatnû trávit ãas bez pfiítomnosti rodiãÛ.

Dal‰í inspiraci je moÏno najít v materiá-
lu M·MT „Desatero pro rodiãe dûtí pfied-
‰kolního vûku” (dostupn˘ch na webov˘ch
stránkách ministerstva).

Je tfieba je‰tû upozornit, Ïe v˘‰e zmínûné
oblasti se rozvíjejí mezi 5 -7 rokem u v‰ech
dûtí rÛzn˘m tempem a v jiném ãase, proto je
tfieba jisté zku‰enosti a citlivosti v posuzová-
ní ‰kolní zralosti. Není moÏné sledovat jed-
notlivé dovednosti a schopnosti dítûte bez 
ohledu na kontext jeho celkového v˘voje. Pfii
posouzení zpÛsobilosti k zahájení ‰kolní do-
cházky dítûte se v PPP Blansko pfiikláníme
ke komplexnímu pfiístupu. V prÛbûhu psy-
chologického vy‰etfiení v klidném prostfiedí
poradny respektujeme individuální tempo
a podan˘ v˘kon nemusí b˘t vÏdy jedin˘m
úhlem pohledu pfii hodnocení zralosti. 

Na druhou stranu fie‰ením povaÏujeme
za dÛleÏité vést dítû k respektu k dodrÏo-
vání hranic a pravidel v sociálním pro-
stfiedí a poskytovat pfied‰kolákovi ade-
kvátní podporu na jeho cestû v poznávání.
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mocnost (kompetence dûtského lékafie).
2.) Poznávací funkce – celková úroveÀ

rozumov˘ch schopností i rovnomûrnost
v˘voje jednotliv˘ch oblastí - mezi pozná-
vací funkce fiadíme napfiíklad fieã (v˘slov-
nost), grafomotorika (drÏení tuÏky a kre-
sebné schopnosti), sluchové vnímání 
(napfiíklad rozli‰ování podobnû znûjících
slov, vytleskávání slova na slabiky, slu-
chová pamûÈ-básniãky, rytmizace), zrako-

vé vnímání (rozli‰ování zrcadlov˘ch tva-
rÛ, citlivost k detailu, vyhledávání objektu
na obrázku, co na obrázku chybí), ãasová
a prostorová orientace, pfiedpoãetní pfied-
stavy (porovnávání mnoÏství prvkÛ více-
ménû, tfiídûní podle druhu, co do skupiny
nepatfií, fiazení podle velikosti).

3.) Pracovní návyky – chuÈ dítûte uãit
se nové vûci, poznávat a schopnost se
soustfiedit na danou ãinnost, jak na tu, kte-
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