


Připravenost dítěte na vstup do ZŠ řadíme pod 

termín školní zralost. Jde o takový stupeň 

vývojové úrovně, která umožní dítěti zvládnout 

výchovně-vzdělávací proces (zvládnutí 

systematickým způsobem záměrně řízené 

činnosti – povinnosti vyplývající s rolí žáka ZŠ).  













Posuzované oblasti: 

• HRUBÁ MOTORIKA 

• JEMNÁ MOTORIKA 

• GRAFOMOTORIKA 

• VIZUOMOTORIKA 

• LATERALITA 

• ÚROVEŇ KRESBY 



Kresba 

Úroveň dětské kresby souvisí s celkovou vyspělostí. V kresbě by se 

měly vyskytovat prvky, které odpovídají adekvátní vývojové úrovni 

pro daný věk. 

Orientačně: kolem 6 roku by měla být přítomna dvojdimenzionální 

kresba končetin, kresba je proporcionálnější, jednotlivé části těla jsou 

připojeny lépe a na správném místě 

Důležitým vodítkem úrovně je posuzování těchto atributů: jednotlivé 

části těla jsou zřetelně členěny (hlava, trup, ruce) – tyto části těla by 

měly být přítomny. Ruce jsou připojeny k trupu, hlava je pokrytá 

vlasy, obličej má detaily. 





Podrobná analýza jednotlivých položek kresby lidské postavy 







Ukázka kresby odpovídající věku 



Ukázka kresby odpovídající věku 



Ukázka kresby kdy schéma neodpovídá věku 





Lateralita – dominance ruky a oka 



Hrubá motorika: 
 

• Skok snožmo 

• Překonávání – přeskok překážek 

• Odpovídající chůze po schodech – střídání nohou 

• Poskoky na jedné noze 

• Chůze po šikmé ploše nahoru i dolů 

• Přejde přes kladinu 

• Přeskakuje snožmo nízkou překážku 



Jemná motorika – úroveň schopností a dovedností 
 

• Stříhání 

• Cviky na jemnou motoriku (viz. seznam cviků) 

• Manipulace s drobnými předměty 

• Konstruktivní a kreativní činnosti 





Grafomotorika – úroveň návyků při kreslení 
 

• Držení tužky 

• Postavení ruky při kreslení 

• Uvolnění ruky, tlak na tužku (podložku) 

• Plynulost tahů – vedení čar, linií 



Grafomotorické prvky – (viz tabulka grafomotorických prvků dle 
obtížnosti) 
 

• Svislá čára 

• Vodorovná čára 

• Kruh 

• Spirála 

• Vlnovka 

• Šikmá čára 

• Zuby 

• Horní smyčka 

• Dolní smyčka 

• Horní oblouk s vratným tahem 

• Spodní oblouk s vratným tahem 















Grafomotorika - grafomotorické prvky 







Vizuomotorická úroveň 
 

• Vedení čáry v dráze 

• Obtahování na předlohu (jedna linie) 

• Překreslení obrázku, symbolu dle vzoru (předlohy) 

• Dokreslování částí obrázků 

• Lateralita: 

• Diagnostika dominance ruky u dítěte (viz. příloha – orientační 

test LATERALITY) 

• Diagnostika dominance oka – lateralita oka (ukázky zadaných 

úkolů k určení dominance oka) 













Zadání pro leváky 



Zadání pro praváky 





ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ 

• VNÍMÁNÍ BAREV 

• FIGURA A POZADÍ 

• ZRAKOVÁ DIFERENCIACE 

• ZRAKOVÁ ANALÝZA A SYNTÉZA (vnímání části a celku) 

• ZRAKOVÁ PAMĚŤ 



Vnímání barev: 

• Ukáže a pojmenuje základní barvy 

• Ukáže a pojmenuje doplňkové barvy 

• Ukáže a pojmenuje odstín jedné barvy 

 

Figura a pozadí: 

• Sleduje linii mezi ostatními liniemi 

• Vyhledá určený tvar na pozadí 









Zraková diferenciace (rozlišování) 

• Odliší obrázek jiné velikosti 

• Odliší jiný obrázek v řadě 

• Odliší obrázek lišící se horizontálně 

• Odliší obrázek lišící se detailem 

• Odliší obrázek lišící se vertikálně (reverzní tvary) 

• Určí dvojice lišících se obrázků 

















Zraková analýza a syntéza 

• Složí rozstříhané obrázky a tvary z několika částí na předlohu 

• Složí rozstříhané obrázky a tvary z několika částí podle předlohy 

 

Zraková paměť 

• Kimova hra – zapamatuje si z šesti předmětů minimálně tři 

• Určí, který předmět z počtu 6- ti chybí na stole 

• Umístí předmět dle polohy (zapamatování si předmětu i jeho 

polohy) 







Zrakové vnímání 



Prostorová představivost 

• Umístí předmět dle zadání předložkových vazeb (polož pod, nad, 

za….) 

• Určí umístění předmětu – aktivně používá předložkové vazby 

(kde leží…..) 

• Umístí předmět dle zadaných instrukcí (dvě kritéria – polož 

nahoru doleva) 

• Určí polohu předmětu (aktivně pracuje s pojmy dvou kritérií – 

např. nahoře vpravo) 

• Jmenuje obrázky zleva doprava 

• Chápe pojmy 













Prostorové vnímání 



Matematické představy 

• Porovnávání 

• Třídění 

• Řazení 

• Množství tvary 



Tvary 

• Určí  a pojmenuje: 

• Trojúhelník 

• Čtverec 

• Kruh (tolerujeme pojmenování „kolečko“) 

• Obdélník 





Porovnávání 

• Užívá pojmy menší x větší, kratší x delší, nižší x vyšší 

• Chápe pojmy některé, žádné, všechny…. 

• Porovnávání dvou skupin – aktivně užívá pojmy méně, více, 

stejně (odlišné uspořádání a velikost prvků – neustálená 

konfigurace) 

• Sestaví skupinu na základě zadání – o jedno méně, o jedno více 
 

Třídění 

• Třídění na základě dvou matematických kritérií (např. žluté kruhy, 

malé čtverce) 

• Třídění na základě tří kritérií (např. malé zelené čtverce….) 





Řazení 

• Seřadí pět prvků dle velikosti (od největšího po nejmenší, od 

nejmenšího po největší) 

• Určí a pojmenuje největší, nejmenší, prostřední 

Množství 

• Napočítá do 10-ti 

• Orientuje se v oboru do 6-ti, popř. do 10-ti 

• Chápe pojmy:  uber, přidej, bez, dohromady, kolik zůstalo – na 

základě těchto pojmů vytváří skupiny o daném počtu (např. uber 

tři, kolik zbylo….) 















Matematické představy 



Sluchové vnímání 

• Sluchová diferenciace 

• Určí počet slabik – rytmizuje 

• Sluchová analýza a syntéza 



Sluchová analýza a syntéza 

• Roztleská slovo na slabiky – určí počet slabik 

• Určí počáteční hlásku 

• Vyhledá obrázky začínající na určenou hlásku 

• Určí poslední souhlásku (pozor!!!! určení poslední samohlásky 

muže nastoupit až po 6-tém roce života, v předškolním věku 

by dítě mělo určit poslední slabiku – např. koláče ---končí na 

„če“) 

• Určí, zda dané slovo obsahuje hlásku (slyšíš ve slově drak 

…písmenko „v“) 





Sluchové vnímání 



Sluchová diferenciace: 

Rozliší změny samohlásek 

• Perník-parník 

• Kapr-kopr 

  

Rozliší změny znělých a neznělých hlásek 

• Pije-bije 

• Kosa-koza 

• Tělo-dělo 

• Noc-nos 



Kombinace bezvýznamných slabik – rozliší shodu a rozdíl 

• Dynt-dint 

• Hak-kah 

• Mut-put 





Rozliší slova při změně délky 

• Máj – maj 

• Víla-vila 

• Pára-párá 

 

Rozliší slova se změnou tvrdé a měkké slabiky (měkčení) 

• Čistí-čistý 

• Tyká-tiká 

• Nik-nyk 







Vnímání času 

• Seřadí děj (obrázky) podle posloupnosti – chápe a 

jmenuje, co se stalo nejdříve, později, naposled 

• Postupně se orientuje ve dnech v týdnu – jmenuje – 

chápe pracovní dny a dny víkendu 

• Chápe a přiřadí činnosti odpovídající jednotlivému 

ročnímu období 

• Chápe a aktivně používá pojmy včera, dnes, zítra 



Pedagog MŠ zahrnuje do ucelené pedagogické diagnostiky: 

1. Odpovídající tělesný vývoj (výška cca 120 cm, váha cca 20 kg, stav 
dentice) 
  
2. Úroveň hrubé motoriky, jemné motoriky a grafomotoriky 
 
3. Odpovídající vývojovou úroveň percepcí (kognitivní vyspělost) – 
schopnost vyjadřovat se o realitě, logické zapamatování, analytické 
myšlení, racionální přístup ke skutečnosti, zájem o nové poznatky, 
vizuomotorická koordinace, percepční zralost 
• řeč 
• sluchové vnímání 
• zrakové vnímání 
• prostorová orientace 
• vnímání času 
• základní matematické představy 



4. Odpovídající úroveň práceschopnosti, pracovní výdrže, odolnosti 
vůči zátěži (volní složka), míra koncentrace pozornosti – zájem o 
záměrně řízené činnosti s cílem – dokončení úkolu, vyslechnout a 
zpracovat instrukci (zadání úkolu), podřídit se vedení, schopnost 
pracovat s chybou 
 
5. Odpovídající úroveň osobnostní zralosti – emoční zralost – 
emocionální stabilita (méně impulzivních reakcí – egocentrismus, 
prosazování vlastního zájmu „libida“), dostatečná emoční kapacita 
pro motivované školní zaměstnání 
 
6. Odpovídající úroveň sociálních schopností a dovedností – 
podřídit se autoritě učitele, pracovat pod vedením, zvládat 
samostatně vzhledem k věku odpovídající sociální situace, méně 
závislé na dopomoci dospělého, dostatečná úroveň sebeobslužných 
činností, přirozený sociální kontakt s vrstevníky 



Uvedené oblasti, respektive jejich posouzení a 
vyhodnocení u konkrétního dítěte v posledním roku MŠ 
slouží jako podklad pedagogovi MŠ v komunikaci se 
zákonným zástupcem, který by měl být přehledným a 
uceleným způsobem informován o aktuálních možnostech 
svého dítěte. Jde o informace, kterou mohou sloužit i jako 
podklad při zvažování OŠD. 



Shrnutí výše uvedených aspektů slouží rodičům jako vodítko ke 
zvážení, zda konzultovat úroveň školní připravenosti svého dítěte 
s odborným pracovištěm, popř. jakou míru a úroveň stimulace 
(přípravy) zahájit i v rámci domácího cvičení. Veškeré informace 
slouží k tomu, aby se eliminovala možnost nástupu dítěte do ZŠ, 
které není ve všech oblastech na odpovídající úrovni připravenosti a 
hrozilo by tak možné riziko školní neúspěšnosti (psychické přetížení, 
výukový deficit, školní neúspěšnost) – vše by se mělo stát výchozím 
bodem součinnosti MŠ-rodiče-dítě (zahájení stimulace v oblastech, 
kde dítě aktuálně podává snížený výkon) 
 
Snahou je eliminovat možné rozvíjející se obranné mechanismy, 
které s velkou pravděpodobností mohou u dítěte méně vyzrálého 
pro vstup do ZŠ nastat: opozice, menší míra motivace, emoční 
labilita, úzkostnost, rychleji nastupující únava, dekoncentrace 
pozornosti, snížené sebevědomí. 



Zralost, popř. nevyzrálost v práceschopnosti a pozornosti: 

• dítě velmi často střídá činnosti, je nestálé, nevydrží u jedné 

• není dostatečně znatelná záměrně (volní) koncentrace pozornosti při řízené 

činnosti 

• odolnost vůči zátěži je nízká  

• malá odolnost vůči rušivým vlivům vnějším, vnitřním, únavě 

• dítě projevuje negativní postoj proti řízené činnosti, kterou si samo nevybralo 

• má zájem pouze o hru 

• při záměrně řízené činnosti potřebuje neustále individuální vedení, 

povzbuzování, v plnění úkolů je nesamostatné 

• nevydrží ani po kratší dobu pracovat v klidu – výrazně se objevuje 

psychomotorický neklid 

• projevuje samostatnost 

• projevuje vytrvalost (v záměrně řízených činnostech cca 20-25 min) 

• vydrží po domu cca 20 min pracovat v klidu 



Zralost, popř. nevyzrálost v oblasti sociálních dovedností: 

• Zvládá odloučení od rodičů 

• Zvládá vzhledem k věku adaptaci na nové situace, prostředí, 

změny 

• nedokáže navázat přiměřený kontakt – vázne komunikace 

• zapojuje se do skupinových činnostech 

• hra odpovídá věku dítěte – aktivně se zapojuje do úlohových her 

– pohlavní identifikace 

• špatná adaptace na nové situace, prostředí 



Zralost, popř. nevyzrálost v oblasti sociálních dovedností: 
 
• obtíže v sebeobsluze: 

má osvojené základní hygienické návyky a zvládá je bez 
dopomoci dospělého 

 samostatně se obleče a vysvleče, pozná svoje věci 
oblečení si v rámci možností poskládá a uklidí 
 stolování- používá příbor, samostatně si nalije nápoj, 

namaže pomazánku,, zvládne odnést jídlo na podnose před 
i o stolování 

• snížený smysl pro povinnosti a odpovědnost – prosazuje vlastní 
zájmy, veden principem „libida“ 

• postupně respektuje potřebu udržovat si pořádek ve vlastních 
věcech i ve společných prostorách (významnou roli zde sehrává 
výchova z rodiny – vedení dítěte) 




