
ÚSPĚŠNÝ START 
DO ŠKOLY

S radostí nebo alespoň bez 
velkého stresu a bez pocitu 
selhání se naučím ve škole psát, 
číst, počítat.  



Našemu dítěti bude 
už šest …

• Je naše dítě na školu zralé?

• Jak to naše dítě bude zvládat? 

• Jak to budeme zvládat my, 
rodiče? 

• Jak dítě podpořit, jak ho připravit 
na život ve škole?



Zamyšlení nad 
vývojem
našeho dítěte

Každé je jiné, každé má jiné silné a 
slabé stránky, každé se vyvíjí jiným 
tempem.



JSOU MI TŘI

Umím běhat, poslouchat 
i mluvit.

Zvládnu se najíst, 
obléknu se s dopomocí, 

cítím a umím ovládat 
potřebu vyprázdnění, 
umím si říct o pomoc. 

Chápu příkazy a většinou 
je poslechnu. 

Hraju si s dětmi a 
postupně se učím ve hře 

s ostatními 
spolupracovat.

Vím, kdo je moje 
nejbližší rodina a cítím 

se v ní spokojeně a 
bezpečně. Chci svým 
lidem dělat radost. 



JE MI PĚT

Umím se správně najíst a 
napít, obout se a obléci. 

Obsloužím se samostatně 
na toaletě a mám správné 

hygienické návyky. 

Umím si poskládat své 
oblečení na sebe, srovnat 
hračky, připravit si příbor. 
Vyčistím si zuby a umyji 

se. 

Hraju si s ostatními dětmi 
a dokážu se s nimi o 

hračky podělit a 
spolupracuji.

Mluvím ve větách, ale 
některé hlásky mi ještě 

mohou dělat potíže. 
Dokážu vypravovat logicky 

v časové posloupnosti. 

Zajímám se o svět kolem 
sebe a zkoumám ho i 

častými otázkami.



Brzy budu 
chodit
do školy.



Školní zralost

Co rozumíme pod školní zralostí?

• Tělesný vývoj a zdravotní stav

• Emocionální a sociální zralost

• Pracovní zralost

• Poznávací (kognitivní) funkce



Sociální a emocionální dovednosti

Pokud je dítě sociálně a emočně vyzrálé, je to první 
předpoklad k poznávání.

• Zvládá odloučení od rodičů.

• Komunikuje s paní učitelkou.

• Správně reaguje na pokyny.

• Dokáže dát najevo svoje potřeby.

• Dokáže překonávat překážky.

• Adaptuje se na změny.

• Spolupracuje.



Pracovní 
předpoklady

• Projevuje zájem o činnosti podobající se školním úkolům a má z nich 
radost.

• Dokáže se soustředit – cca 15 min, vydrží u činnosti, i když ho nebaví, není 
atraktivní.

• Projevuje samostatnost při řešení jednoduchých úkolů (nepotřebuje se 
přehnaně ujišťovat, „neopisuje“, dokončí započatou činnost).



POZNÁVACÍ FUNKCE
jsou podmíněny úrovní vnímání a motoriky.

Vnímání prostoru 
a času, základní 

matematické 
představy

Zrakové vnímání, 
oční pohyby a 
zraková paměť

Motorika a 
lateralita, 

vizuomotorika, 
grafomotorika

Sluchové vnímání 
a paměť sluchová

Řeč a komunikace



VNÍMÁNÍ PROSTORU A ČASU
Prostor a čas uchopujeme všemi smysly, samostatným pohybem i řečí. 

Vnímání prostoru

• může ovlivňovat nabývání pohybových dovedností, nácvik sebeobsluhy a celkovou samostatnost

• vnímání tělesného schématu (orientace na vlastním těle a následně na druhé osobě)

• orientace na ploše (obrázky, symboly, schémata)

• orientace v prostoru (koordinace pohybů, koordinace oko – ruka).

Vnímání času

• ovlivňuje uvědomování si časové posloupnosti, příčiny a následku, začátku a konce.



Rozumím pojmům:

• nahoře, dole, níže, výše; vpředu, vzadu; blízko, daleko; první, poslední; 
vlevo, vpravo, uprostřed; hned před, hned za;

• dříve, později; nejdříve, později, naposled; včera, dnes, zítra, dny v 
týdnu, roční období.

Používám v řeči předložky:

• v, na, do, pod, nad, před, za, vedle, mezi.

• Matematické představy

• Porovnávám počet - stejně, více, méně.

• Řadím předměty, obrázky podle velikosti a třídím je podle různých 
kritérií.

• Vytvářím skupiny o daném počtu.

• Vyjmenuji číselnou řadu (do 6).

• Rozlišuji základní plošné tvary – kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník.

Manipulace s předměty 
Použít můžeme kostky, knoflíky, fazole...

Orientace v místnosti 
Dávejte dítěti cílené pokyny během činností běžného dne. 

Orientace v obrázku
Ptejte se na rozmístění jednotlivých částí obrázku, sledujte a 
popisujte spolu detaily (počet, barvu, tvar).

Orientace při pobytu venku 
Poznávejte s dětmi nejbližší okolí. „Kterým směrem se 
vydáme, když chceme jít do obchodu, kamarádovi …“

Dějová posloupnost, časová orientace 
Pojmenovávejte spolu s dítětem části dne při běžných 
činnostech (ráno X večer).
Po poslechu pohádky klaďte otázky typu: „ Jak to začalo? Co 
se stalo potom …?
Pozorujte spolu změny při růstu rostlinky...

VNÍMÁNÍ PROSTORU A ČASU

Co mi už jde? Jak na to?



• Rozliším figuru a pozadí – vyčleněním pozorovaný 
objekt z okolí.

• Rozliším detaily (zraková diferenciace).

• Vnímám části v rámci celku a naopak (zraková
analýza a syntéza).

• Dokážu si obrázek systematicky prohlížet zleva
doprava, shora dolů (oční pohyby). 

• Zapamatuji si 5 různých obrázků, jejich umístění, 
pořadí.

Aktivity prostorové
Při pozorování předmětů se jeden nebo dva ztratí, přibydou. Které?
„Vyjmenuj předměty, které jsou šedé, špičaté …“

Hledání rozdílů u předmětů, zvířat, rostlin …
„Co je jiné, co je stejné v řadě předmětů?“
Snimek2_0.PNG (1280×720) (uciteleucitelum.cz)

Aktivity plošné
Rozpoznávání překrývajících se obrázků předmětů, zvířat, rostlin …
a0266eca7a20353f7b8c47d08bd3e89b.jpg(320×452) (pinimg.com)

Přiřazování tzv. stíny obrázků. Hledáme rozdíly v detailech obrázků, 2 
stejné mezi ostatními.
a873e98e68e0732b2929805017bc4714.png (570×810) 

(pinimg.com)

I spy | a half skeleton, a stingray, four different keys, wa… | Flickr

• Pexeso, Kvarteto, Dobble, Puzzle - skládání obrázků, Tangramy
• Brainbox- obrázková hra s otázkami

Co mi už jde?

ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ A ZRAKOVÁ PAMĚŤ
Zrakem vnímáme asi 80% informací.

Jak na to?

https://uciteleucitelum.cz/sites/default/files/2020-10/Snimek2_0.PNG
https://i.pinimg.com/originals/a0/26/6e/a0266eca7a20353f7b8c47d08bd3e89b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/a8/73/e9/a873e98e68e0732b2929805017bc4714.png
https://www.flickr.com/photos/meshl/5862194692


• Hrubá motorika – celková pohybová schopnost, zručnost, 
koordinace pohybů těla, přesnost pohybů

• Jemná motorika - zručnost horních končetin, pohyblivost 
prstů, koordinace a přesnost pohybů

• Vizuomotorika - při psaní je potřeba vykonávat pohyby, které 
jsou založeny na koordinaci oka a ruky

• Grafomotorika – kreslení a psaní, úchop psacího náčiní, 
sezení při grafickém projevu

• Latelarita - nerovnoměrné využívání párových hybných (ruka, 
noha) a senzorických (oko, ucho) orgánů

Jak na to?

Cvičit rovnováhu, ovládání vlastního těla, koordinaci pohybu. 
Uvědomovat si jednotlivé částí svého těla v rámci pohybu.

Vystřihovat, používat lepidlo, kreslit, vybarvovat, modelovat, 
pracovat se stavebnicí, otáčet stránky v knize apod.

Uvolňovat paže od ramene přes loket, zápěstí a na konec prsty.

Procvičovat úchop štětce, psacích potřeb. 
Experimentovat s tahy kresby ve velkém měřítku - křídou 
na chodník, klacíkem do písku, na formátech A3.
Napodobovat  podle vzoru.

MOTORIKA A LATERALITA
Pohyb přispívá k rozvoji poznávacích funkcí.



Sluch je jedním z prostředků komunikace, ovlivňuje rozvoj 
řeči a tím i abstraktní myšlení.

• Sluchová figura a pozadí - schopnost soustředit se na určitý 
sluchový podnět

• Sluchová diferenciace – rozlišování krátkých a dlouhých 
samohlásek, rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování 
zvukově podobných hlásek

• Sluchová analýza a syntéza – hláskování, rýmování

• Sluchová paměť

• Vnímání rytmu – počet, délky

•SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A SLUCHOVÁ PAMĚŤ



Vyslechnu pozorně krátké vyprávění nebo pohádku a
rozumím dějové následnosti.

Rozliším rozdíl ve dvojici podobných slov (stejné - jiné).

Určím první hlásku ve slově.

Vyhláskuji čtyřpísmenná slova, vyhláskované slovo
vyslovím.

Vytvořím rým ke slovu (les – pes, mrak – drak).

Zapamatuji si a přednesu krátkou básničku, říkanku.

Napodobím rytmus (4 zvuky v řadě), udržím daný rytmus
– nezpomaluji ani nezrychluji.

Naslouchání
Poslech mluveného i reprodukovaného slova, porozumění textu, odpoví na
otázky, které s textem souvisí: „ Jak se jmenuje princezna? Kdo zneškodnil 
draka? Jaké úkoly musel rytíř plnit?"

Kreslení obrázku podle slovních pokynů
„Nakresli dům, který má modrou střechu, 2 okna, červené dveře. Vedle domu
roste velký strom. Na nebi jsou 3 mraky, za jeden mrak se schovává sluníčko ...“

Manipulace s předměty podle pokynů
„Polož na podložku modrou pastelku a napravo vedle ní červenou pastelku. Nad 
pastelky polož ořezávátko a pod pastelky polož nůžky."

Rozlišení jednotlivých hlásek - první, poslední, počet slabik, počet hlásek
Rozpoznám i záměnu hlásky - LES x PES
Hrajeme slovní fotbal, dáváme si hádanky.
„Vyber z obrázků. Řekni, které slovo začíná hláskou B (bagr, banán, blecha …“
fae589d2f8bec1de8f1dfb4dcbdbbeb2.jpg (448×633) (pinimg.com)

Zpěv písniček, přednes krátkých básniček a říkadel s vnímáním rytmiky řeči.
Vytleskáváme, vydupáváme, vyťukáváme rytmus. Hrajeme na rytmické i 
hudební nástroje.
•

Kliknutím vložíte text.

SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ A SLUCHOVÁ PAMĚŤ
Co mi už jde? Jak na to?

https://i.pinimg.com/736x/fa/e5/89/fae589d2f8bec1de8f1dfb4dcbdbbeb2.jpg


Vyslovuji správně všechny hlásky s drobnými 
nepřesnostmi v ostrých sykavkách.

Mluvím ve větách a jednoduchých souvětích 
gramaticky správně – skloňuji, rozliším čas 
(minulý, přítomný, budoucí) …

Používám všechny slovní druhy.

Vyprávím krátký příběh.

Aktivně navazuji komunikaci s vrstevníky i 
dospělými. 

Jak na to?

Reaguji a odpovídám na otázky, dodržuji pravidla slušného 
chování, přiměřené mému věku.
Pozdravím, poprosím, poděkuji, omluvím se.
❑

Komunikace s kamarády je přátelská, učím se reagovat 
na odpor nebo nesouhlas.

Převyprávím příběh nebo zážitek.

Dbáme na správnou výslovnost a správnost použitých hlásek 
slov. Upozorníme na správné vyslovení, pomůžeme se 
správným vyslovením.

Špatná výslovnost vede děti ke studu a dětem 
postupně není příjemné hovořit před ostatními, proto 
doporučení návštěvy logopeda bereme jako důležitou 
součást řečové připravenosti.

ŘEČ A KOMUNIKACE
Co mi už jde?



Jak jako rodič mohu podpořit své dítě?

Naslouchejte doporučením

Buďte otevření komunikaci s učitelkami v mateřské škole. Doporučení logopedů a dalších
odborníků PPP, SPC berte jako zájem řešit i sebemenší problém, aby se vašemu dítěti dařilo bez 
obtíží. Na všem se dá pracovat, což nám/vám tito odborníci pomohou individuálně nastavit.

Podporujte zdravé kontakty

S dětmi i dospělými mimo rodinu. Jak mluvit s paní učitelkou ve školce, se sousedy, s pediatrem, 
zubařem.

Dodržujte režim dne

Pro děti je důležitý přehledný režim dne, pravidelnost denních aktivit. Dodržujte určité rituály –
třeba čtení před spaním, odpolední pobyt venku.

Veďte děti k samostatnosti

Má vaše dítě nějakou povinnost, kterou plní ve vaší rodinné domácnosti, s čím pomáhá?

Najděte si čas něco společně s dítětem vymyslet a dohodnout se na spolupráci.



Děkujeme! 

Prostor pro vaše dotazy.

Použité zdroje:
Fotografie. Pixabay [online]. [cit. 2021-4-20]. Dostupné z: https://pixabay.com


