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Charakteristika: 
Přechod z mateřské školy do školy základní znamená pro dítě i pro jeho rodinu velkou životní 

změnu. Období her se mění na období povinností. Aby dítě zvládalo tuto nejvýznamnější etapu 

svého vývoje, musí být na ni dobře připraveno. Musí se naučit cíleně pracovat, soustředit se, 

poslouchat, plnit zadané úkoly, podřizovat se kolektivu a umět se spoléhat samo na sebe. Proto 

je příprava dětí na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny.  

Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, které 

dítěti pomohou osvojit si školní vědomosti a dovednosti v 1. třídě. A to především čtení, psaní 

a počítání. Zahrnuje oblast fyzickou, psychickou a sociálně-emocionální. 

Cíl: 
- Připravit děti na školu  

- Vytvářet základy klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání 

- Respektovat individualitu každého dítěte 

- Spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte 

- Spolupracovat se ZŠ, odborníky (dětský lékař, PPP, SPC, psycholog) 

Podpora programu v jednotlivých oblastech 

Oblast fyzická: 

Zahrnuje aspekty tělesného vývoje a celkový zdravotní stav dítěte. Toto kritérium je 

v kompetenci praktického či odborného lékaře. Posuzuje se hmotnost a vzrůst dítěte, jeho 

tělesné proporce, nemocnost a zdravotní oslabení.  

- Rozvoj fyzické zdatnosti, pohybových dovedností 

- Podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky 

- Nácvik správného držení tužky 

- Rozvoj grafomotoriky 

- Rozvíjení dětské kresby 

- Koordinace ruky a oka 

- Podpora zdravého životního stylu 

- Uspokojování základních potřeb dítěte 

- Vytváření prostředí bezpečí a pohody 

- Odolnost vůči psychické zátěži 

- Zvládat odloučení od rodičů 

  



Oblast psychická: 

Posuzuje se stupeň vývoje mentálních schopností a kognitivní oblast. 

- Rozvoj poznávacích procesů 

- Soustředit se na činnost, udržet pozornost 

- Dokončit práci, aktivitu 

- Postupovat podle pokynů a instrukcí 

- Zdokonalit správnou výslovnost 

- Reprodukovat říkanky, básničky, pohádky, písničky 

- Zvládnout dramatickou úlohu 

- Sluchová diferenciace (poznat první a poslední písmeno ve slově; vnímat krátké a 

dlouhé slabiky…) 

- Sluchová syntéza a analýza slov (rozklad na hlásky, složení slova…) 

- Zraková diferenciace (vyhledat předmět na obrázku, vyhledat jiný obrázek v řadě, 

vyhledat odlišnosti…) 

- Zraková analýza a syntéza (puzzle, poskládání rozstříhaného obrázku, sestavit obrázek 

podle předlohy…) 

- Procvičovat zrakovou, sluchovou i hmatovou paměť 

- Rytmizovat  

- Poznat barvy a geometrické tvary 

- Umět se podepsat na výkres 

- Vyslovovat správně všechny hlásky 

- Mluvit gramaticky správně 

- Porozumět zadání, vyprávění 

- Vyprávět příběh, pohádku 

- Orientovat se v čase a prostoru 

- Třídit podle velikosti, délky, množství, druhu… 

- Rozvoj početních představ 

- Počítat do 10 a zpět 

- Sčítat a odčítat 

- Poznat symboly, znaky – přiřadit 

- Porovnávat skupiny 

Oblast sociální: 

Úspěšnost ve škole předpokládá také určitou sociální vyspělost, citovou stabilitu, odolnost 

vůči zátěži a frustracím, vyrovnat se s případným neúspěchem, umět odložit 

bezprostřední splnění svých přání. 

- Udržet oční kontakt 

- Umět pozdravit, požádat, poděkovat, rozloučit se 

- Ovládat své chování, emoce 

- Neskákat si do řeči 

- Respektovat dospělého 



- Dodržovat pravidla 

- Projevovat své pocity, nálady, umět je ovládat 

- Rozvíjet empatii, toleranci (pomáhat druhým) 

- Domluvit se s ostatními, spolupracovat 

- Začlenit se do skupiny 

- Vyzkoušet si různé role ve skupině 

- Omluvit se 

- Přiznat chybu (chybovat je lidské) 

- Udržovat pořádek 

- Neničit hračky, vybavení (vážit si věcí kolem sebe) 

- Učit se základní pravidla chování na ulici 

- Rozlišovat hru a úkol 

- Zvládat se sebeobsluhu, hygienu, stolování 

- Adaptovat se v prostředí, reagovat na změny, situace 

- Vyřídit vzkaz 

- Komunikovat s dětmi, učitelkou 

- Respektovat příkaz, zákaz 

- Dát najevo své potřeby, přání 

- Odmítnout nežádoucí chování 

- Rozvoj odpovědnosti 

- Unést nezdar, prohru 

- Udržovat si pracovní pořádek 
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Další materiály k připravenosti dětí na školní 

docházku: 

• Správné držení tužky 

  



• Správné držení tužky pro leváky 
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