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Vstup do školy je důležitý vývojový mezník, dějí se velké změny v organizaci života a 
životosprávě. Ve školním prostředí budou na dítě kladeny nejrůznější nároky (soustředěnost, 
připravenost pro čtení, psaní a počítání; sociální obratnost, orientovanost, vztahy mezi dětmi 
a učiteli, nové neznámé tváře, hodnocení, úkoly apod.). Podmínka vstupu do školy je proto 
zralost dítěte – stupeň tělesného, sociálního a psychického vývoje, který umožňuje dítěti bez 
obtíží se účastnit společného vyučování. 
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Podívejme se nejprve na jednotlivé složky školní zralosti… 

Tělesná zralost  

Dítě má být po stránce fyzické natolik zdatné, aby docházka nečinila újmu na zdraví a mohlo 
splňovat požadavky, které na něj bude školní docházka klást (vstávat, nosit tašku, sedět na 
jednom místě, tělesná výchova, nošení tácu s jídlem, družina, psaní úkolů, změna režimu 
dne). Tělesnou zralost posuzuje dětský lékař. 

Psychická zralost  

Dítě je po stránce rozumové tak vyvinuto, že jeho 
inteligence bude zvládat požadavky školy. 

a) rozumová – dítě ovládá určité znalosti typické pro 
předškolní věk (podrobněji dále) 

b) smyslová  - dítě musí mít dostatečně vyvinuté 
smyslové orgány, jsou kladeny určité požadavky na 
zrakové a sluchové vnímání – také na zrakovou a sluchovou paměť (viz dále) 

c) grafomotorická – správný úchop psacího náčiní, dostatečně uvolněná ruka 

d) pracovní – záměrná koncentrace pozornosti. Vydrží pracovat 15 minut, i když okolo není 
úplný klid, úkoly ho těší, má zájem o kladný výsledek, odolává únavě. 

e) řečová – dítě rozumí mluvené řeči, správná výslovnost většiny hlásek, výjimkou mohou 
být rotační hlásky R a Ř. Dostatečné vyjadřování (vypráví děj, o rodině apod.), schopnost 
tvořit věty, dostatečná slovní zásoba a její užívání. 

Sociální zralost  

a) sociální – Potřeba kontaktu, schopnost přijmout roli školáka, schopnost kooperace 
s ostatními dětmi, schopnost přijmout autoritu, základy společenského chování (zdvořilostní 
slova, neskákat do řeči, zdravení, vykání, …), schopnost odepřít si okamžité uspokojení. 

Nebojí se setkání s cizími lidmi, ale zná pravidla 
bezpečnosti při setkání s nimi. Dítě je samostatné a 
soběstačné („parťáci“ – učit je něco zařídit, koupit 
pečivo; umí si dávat pozor na své věci atd.). Dítě se 
umí se samo obléknout a najíst, má hygienické 
návyky (wc, mytí rukou, tkaničky, kličky, knoflíky, 
jezení příborem). 

b) citová – Schopnost odpoutat se na určitou dobu 
od rodičů, relativní emocionální stabilita, menši 

množství impulzivních reakcí, nebýt přecitlivělý. 

 

 

 

 



Co by mělo dítě umět před nástupem do školy? 

Motorika 

Hrubá motorika – jistě stojí na jedné noze, skáče na jedné noze s jistotou, jezdí na kole bez 

opory, začíná lyžovat, počátky skákání přes švihadlo. 

Jemná motorika – správně drží tužku, rádo kreslí, staví složité stavby z lega apod. 

Rozumový vývoj 

Všeobecná orientovanost  

- znalost barev 

- základy matematických představ (spočítá pastelky do 10, chápe pojmy hodně X málo 

apod.) 

- zná několik písmen a číslic 

- prostorová představivost (nahoře, dole…) 

- zvířata (a jejich mláďata), rodina, ovoce, zelenina 

- orientace v určitých sociálních situacích 

- schopnost pochopení instrukcí 

- orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména, povolání, svůj věk 

- časová orientace (ráno/večer, roční období, dny v týdnu) 

Logika - Dítě by mělo chápat vztahy – malý, menší, nejmenší. Chápe příčinu a následek, 

dovede najít společné a rozdílné znaky předmětů, dovede sdružovat předměty do skupin 

podle zadaných kritérií.  

Zrakové vnímání  

Rozlišení stejných a nestejných tvarů – lišící se v detailu nebo otočením, vydělení figury a 

pozadí. Zraková paměť – umět zopakovat sekvenci 5-7 obrázků (pexeso obrázky, posléze 

pexeso písmena). 

 

Tip – skládejte puzzle, různé skládanky, rozstříhané obrázky, dokreslování obrázků apod. 

Sluchové vnímání  

Důležitá je zde sluchová diferenciace – tzn. rozlišení délky hlásek, rozklad na hlásky 

v krátkých slovech (PES), měkčení, odlišení s-z, d-t, v-f, t-k. Sluchová paměť – zopakování vět, 



řady slov. Sluchová analýza a syntéza – tzn. určit první a poslední hlásku ve slově. 

Vytleskávání slov po slabikách. 

Tip – básničky, hry se slovy, rýmy 

Grafomotorika 

Dítě by mělo mít správný úchop psacího náčiní, ruku dostatečně uvolněnou, správné návyky 

při psaní/kreslení (sezení, sklon nad papírem apod.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Špatný úchop lze korigovat trojhrannými 

násadkami či přímo perem, kde je trojhranný 

úchop vyprofilován. 

Kresba – postava člověka se všemi částmi těla, 

kreslí obrázky, kreslí dominantní rukou, 

reprodukuje správně řadu geometrických tvarů 

 

Připravenost ke psaní  

Dítě by mělo zvládnout koordinaci oko-ruka, mělo by být schopno napodobit tvar podle 

předlohy, vyplnit bodový rastr podle předlohy. 

 

 

 

 

+ podmínkou vstupu dříve zmiňovaná sociální a tělesná zralost dítěte 

 

 



Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro úspěšný vstup dítěte 

do ZŠ 

Chvalte, motivujte, stimulujte! Buďte důslední a jednotní. 

… Jak pracujeme u úkolů?  

Nácvik sezení, režimu dne, časovost, správného osvětlení u práce, volba správného náčiní. 

… Hrajte si společně  

Hrajte si společně na „prodávání, lékaře…“, také deskové hry, karty (pochopení pravidel, 

trénink umění prohrát, zdolávat překážky – rodič zde může pomoci) 

… Povídejte si o zážitcích 

Co bylo ve školce, v práci, o zábavě, hraní, 

situacích… Také ale o emocích – popisujte je, 

pojmenujte je – aby se děti vyznaly, mimika ve 

tváři, řeči, být čitelný a jednoznačný. Povídat si 

o důsledcích – vysvětlovat „proč“. 

… Poslouchejte pohádky 

Na CD, čtěte si. Koukněte se společně na 

Večerníček a společně si o něm vyprávějte. 

 

 

Náměty konkrétních her na průběžnou podporu celkového rozvoje dítěte směřující 

k dalšímu vzdělávání - viz další stránky 😊 





 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

Přehled možných pomůcek a publikací zaměřených na aspekty školní zralosti 

Všeobecný rozvoj: 

Procházková, Bukáčková – Už se těším do školy  

PPPP – Škola před školou I. a II. 

Hádanky pro předškoláky (díl pro 4-5 let a 5-6 let) – nakladatelství Svojtka 

Řeč: 

Tučková – Říkanky pro rozvoj řeči 

Eichlerová, Havlíčková – Logopedické pohádky 

Stará, Starý – Žvanda a Melivo 

Smysly: 

Bednářová - Zrakové vnímání I. a II.  

Matematické představy:  

Michalová – Rozvoj početních představ I. a II. 

Bednářová – Počítání soba Boba I.-III. 

Grafomotorika: 

Bednářová – Mezi námi pastelkami (koordinace oko ruka, uvolňování pomocí kroužků, 

napodobování) 

Bednářová – Co si tužky povídaly (podobné, + cvik rovných čar, návyky při kreslení) 

Bednářová – Na návštěvě u malíře (další zdokonalování) 

Čáry Máry II. – nácvik tvarů podobných písmenům 

 

 



Zdroje informací: 

Interní materiály PPP9 

PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.  - Náměty her a činností podporující rozvoj potřebných schopností pro 

úspěšný vstup dítěte do základní školy  

Zdroje obrázků:  

http://minisvetskolka.cz/2019/02/15/seminar-pro-rodice-skolni-zralost-19-unora/ 

https://www.predskolnivek.cz/do-skoly-v-5-letech-co-vse-zvazit-u-zarijovych-a-rijnovych-deti/ 

https://jednoducheuceni.cz/pracovni-listy-pro-rozvoj-zrakoveho-rozlisovani-ke-stazeni/ 

https://www.bezvaskola.cz/vyzdoba-do-tridy/359-jezecci-slusna-slova.html 

https://slideplayer.cz/slide/2804512/ 

http://www.msradotin.cz/vadne-drzeni-tuzky/ 

 

 


