
 
 

PŘÍPRAVA DĚTÍ NA NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY 

Bakalářská práce 

Studijní program: B7505 – Vychovatelství 

Studijní obor: 7505R004 – Pedagogika volného času 

Autor práce: Margareta Paučová 

Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Píša 

Liberec 2014 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 

Byla jsem seznámena s tím, že na mou bakalářskou práci se plně vzta- 
huje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní 

dílo. 

Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do 

mých autorských práv užitím mébakalářské práce pro vnitřní potřebu 
TUL. 

Užiji-li bakalářskou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem 

si vědoma povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto pří- 

padě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vyna- 
ložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. 

Bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně s použitím uvedené 
literatury a na základě konzultací s vedoucím mé bakalářské práce 

a konzultantem. 

Současně čestně prohlašuji, že tištěná verze práce se shoduje s elek- 

tronickou verzí, vloženou do IS STAG. 

Datum: 

Podpis: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych ráda poděkovala panu PhDr. Vladimíru Píšovi za cenné připomínky a 

odborné rady, kterými přispěl k vypracování mé bakalářské práce.  

 

 

 



Anotace 

Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku školní zralosti a připravenosti předškolních 

dětí na vstup do základní školy. Teoretická část vymezuje pojmy týkající se vývoje dítěte 

předškolního věku a školní zralosti. 

Praktická část sleduje činnost vybraných mateřských škol. Na základě testů školní zralosti 

je zvolená skupina dětí porovnána. 
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Annotation 

This Bachelor thesis is focused on the issue of school maturity and school readiness of pre-

school children to enter primary school. The theoretical part defines terms related to 

development of pre-school age child and school maturity. 

The practical part describes the activity of selected nursery schools. Selected group of 

children is compared based on tests of school maturity. 
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diagnostics, school attendance postponemen, pre-school period, postponement of school 

attendance for pre-school education, school readiness ,school maturity 
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Úvod 

Vstup do základní školy je nepochybně důležitý krok pro dítě a jeho rodiče, na který je 

nutné se připravit. Školní práce by měla pro dítě být příjemným začátkem nové etapy a ne 

trápením a zátěží, jako to v některých případech bývá. Počáteční selhání můžou dítě 

značně demotivovat, proto je důležitá pomoc učitelek a povzbuzení rodičů.  

Téma pro svou bakalářskou práci, vztahující se k problematice školní zralosti a přípravě 

dětí na vstup do základní školy, jsem zvolila z důvodu svého blízkého vztahu 

k předškolnímu vzdělávání, ve kterém bych v budoucnu ráda našla uplatnění. Zajímalo mě, 

jakým způsobem probíhá příprava předškolních dětí v konkrétních mateřských školách 

a zvláště rozdíl v přípravě mateřské školy městské a mateřské školy na vesnici. 

Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Cílem této práce 

je zjistit možnosti předškolní přípravy dětí a následně porovnat zralost a připravenost 

těchto dětí ve vybraných předškolních zařízeních. V teoretické části se blíže věnuji 

poznatkům charakterizující předškolní období, kterému je přisuzován odjakživa velký 

význam. V práci dále vymezuji význam hry pro samotné dítě a pojmy jako je vývoj 

kognitivní, emoční a vývoj sociální. Poslední kapitoly teoretické práce se věnují školní 

zralosti a samotnému vstupu do základní školy. Průběh a význam předškolního vzdělávání 

vymezuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, kterému věnuji 

samostatnou kapitolu.  

Praktickou část jsem se rozhodla realizovat v MŠ Roztoky u Jilemnice a MŠ Jilemnice. 

V těchto dvou mateřských školách jsem sledovala hlavní rozdíly práce s dětmi a jakým 

způsobem probíhá jejich příprava dětí na školu. Třetí školu, kterou jsem navštívila, je MŠ 

speciální v Jilemnici, kterou zařazuji z důvodu srovnání běžné školy se školou speciální. 

Pro diagnostiku jsem využila testů školní zralosti, sběr dat a metodu pozorování. 

Výsledkem praktické části by mělo být posouzení školní zralosti vybraných dětí 

a porovnání jednotlivých MŠ. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Vývoj dítěte předškolního věku 

Předškolní období je ve většině odborných publikací považováno za období mezi třetím 

a šestým rokem dítěte. „Dítě si v tomto období vytváří svůj první názor na svět, je to 

zvídavé období a věk tisícinásobného proč.“ (Říčan, 1989, s. 130). Tato etapa vývoje dítěte 

je charakteristická změnami po stránce psychické, fyzické a sociální. Nastávají výrazné 

kvantitativní a kvalitativní změny v chování, dochází k vyhranění laterality. V tomto 

období je dítě více nezávislé, postupně se osamostatňuje od matky a rozvíjí vztahy mezi 

vrstevníky. 

 Přestože určitý počet dětí tohoto věku do školy nechodí a rodiče tak upřednostňují 

rodinnou výchovu, lze toto období nazvat „věkem mateřské školy“, pro který je právě 

typický pobyt dítěte v mateřské škole, do které denně dochází. Pobyt mezi vrstevníky tak 

dítě připravuje na budoucí život ve společnosti, učí ho vzájemné spolupráci a prosazení se. 

Osvojuje si nové sociální normy, schopnost respektovat autoritu cizí osoby, v mateřské 

škole je touto osobou učitelka. Ukončení tohoto období znamená další významný mezník 

v životě dítěte, kterým je nástup do základní školy. 

 

 1.1  Motorický a tělesný vývoj 

V průběhu období dochází u každého dítěte k výrazným změnám v tělesné stavbě, dítěti 

mizí typická baculatost, prodlužují se kosti, mění se činnost a kapacita plic. V údajích 

týkajících se výšky a váhy dítěte předškolního věku se odborná literatura často liší. Dittrich 

(1992-1993, s. 19) uvádí, že na konci předškolního období váží dítě 20 kg a měří kolem 

120 cm. Děti mají v tomto období ještě malou výkonnost, proto je nutný častý odpočinek 

a volba kratších činností. 

Tříleté dítě již plně zvládá pohyb po způsobu dospělých. Pohyb je koordinovaný a dítě 

padá jen zřídka. „Pohyby jsou přesnější, účelnější, plynulejší a elegantnější. Dítě je hbitější, 

dokáže velmi dobře pozorovat a napodobovat sportovní aktivity.“ (Mertin, Gillernová, 

2010, s. 13). Dítě nejen dobře skáče, běhá, chodí do schodů, přičemž střídá nohy, ale 

i obratně hází míč a cvičí v rytmu. Bez větších potíží udržuje rovnováhu na jedné noze 

nebo na ní skáče. Co se jemné motoriky týče, dokáže navléci korálky na šňůrku, postavit 

věž z kostek, skládá z papíru a stříhá nůžkami. Je dobré děti vést k samoobslužným 

činnostem, jako je zavazování tkaniček, zapínání zipů a knoflíku. 
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 Koordinace se projevuje také v sebeobsluze. Dítě se samo oblékne, pečuje o svou 

hygienu a uklidí po sobě. „Zručnost cvičí ve hře s kostkami, s pískem, plastelínou a 

v kresbě. Umí si dobře umýt ruce a může se pod dohledem samo koupat. “ (Langmeier, 

Krejčířová, 2006, s. 88). Dítě rádo poznává nové materiály, porovnává předměty podle 

vnějších znaků, přičemž využívá svých hmatových vjemů. 

 

 1.2  Vývoj hry 

Všechny děti jsou v jednom stejné, rády si hrají. Nezáleží na kultuře, pohlaví nebo na 

místě, kde žijí. První hračky se objevují už v egyptské kultuře, hračka je tedy součástí 

výchovy po stovky generací. Provází dítě celým obdobím a napomáhá mu v jeho 

přirozeném vývoji, je pro něj stěžejní aktivitou. „Hra je jedna z hlavních činností dítěte, je 

pomocníkem při výchově a vzdělání. Výchovný význam hry pramení z funkce, kterou má 

pro utváření člověka činnost.“ (Mišurcová, 1989, s. 7). 

Předškolní období je často označováno jako věk hry. Hra je v tomto období 

organizovanější než pouhé experimentování s předměty a vlastním tělem. Díky ní čerpá 

nové poznatky i zkušenosti, přináší mu citové uspokojení. Probouzí v něm zvídavost 

a zájem o něco nepoznaného. 

V předškolním období se dle Langmeiera a Krejčířové (2006, s. 99) objevují 

pokročilejší fáze hry, kdy dítě začíná upřednostňovat hru společnou – asociativní. Při 

spolupráci s ostatními dětmi v dětském kolektivu se objevuje i hra kooperativní, která má 

významnou úlohu v socializačním procesu. V prostředí mateřské školy převažuje hra 

společná, která se objevuje ve věku kolem dvou a půl roku. Později přichází již zmíněná 

hra kooperativní, která probíhá ve spolupráci s ostatními dětmi. Při této hře má každý svou 

roli, děti si role rozdělují samy. 

Opravilová (1988, s. 37-38) dělí hry na tvořivé a hry s pravidly. Tyto hry dále dělí 

z hlediska posloupnosti poznávacích činností na hry senzorické, sloužící k rozvoji smyslů. 

Hry intelektuální spočívají hledání shod a rozdílů pomocí třídění, klasifikace, přiřazování 

na základě vnitřních a vnějších souvislostí. Do této skupiny her patří hry na rozvoj poznání, 

jako jsou hádanky, rébusy a hlavolamy. Hračky bychom měli volit přiměřené věku 

a schopnostem dětí. Didaktické hry jsou konstruovány tak, aby hravou formou rozvíjely 

poznávací funkce, tyto hry mají svůj specifický cíl a pomůcky. Mezi hry s pravidly 

Opravilová řadí klasické lidové hry, hry pohybové, sportovní. Tyto hry mají jasně 

stanovená pravidla a vyžadují spolupráci s ostatními spoluhráči.  
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 1.3  Vývoj kresby 

S rozvojem jemné motoriky souvisí rozvoj kresby. Dvouleté dítě nejprve spontánně čárá. 

Většinou kreslí kolečko, samotné dítě přitom kresbu popisuje pokaždé jinak. 

S přibývajícím věkem dítěte je kresba realističtější a začíná pomalu připomínat člověka. 

Nejprve v podobě tzv. hlavonožce, u kterého je největší hlava, která tvoří i trup postavy. 

Paže jsou stále pouhými čárami. Kresba pětiletého dítěte je mnohem detailnější, postava 

má trup, nohy, ruce, nos, uši i ústa. Postava nakreslená šestiletým dítětem je více členěná, 

má už prsty na rukou, krk a oblečení charakteristické pro pohlaví postavy. Děti kreslí 

i běžné věci jako jsou domy, stromy, květiny, auta. Obsahem dětské kresby je lidský svět, 

co dítě zaujalo, to namaluje. Umí se podepsat tiskacími písmeny a napíše některé číslice. 

Kresba je pro dítě hrou a zábavou, kde uplatňuje svoji představivost. 

 

 1.4  Kognitivní vývoj 

Vnímání předškolního dítěte je podmíněno zvláštnostmi vyšší nervové činnosti 

a ohraničeno zkušeností dítěte. Je globální a zachycuje spíše celkový dojem, je orientované 

na to, co dítě zaujme. Dítě ještě nechápe zachování množství, soustředí svou pozornost 

vždy jen k jedné názorové dimenzi (výška nebo šířka). Teprve v 6-7 letech je schopno 

usuzovat v obou dimenzích zároveň. „Kolem čtyř let se vývoj inteligence dítěte dostává 

z úrovně předpojmové (symbolické) na vyšší úroveň názorového (intuitivního) 

myšlení.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 90). Zdrojem myšlení je především činnost. Co 

dítě dělá, o tom přemýšlí a to si také zapamatuje. Pamatuje si především situace citově 

zabarvené. První pojmy vznikají kolem 3. roku, jsou zatím nedokonalé a nehotové. Jsou 

ovšem významné, protože slouží k myšlenkovým operacím.  

 Předškolní dítě je egocentrické, je středem vlastního světa a nedokáže se zatím ještě 

dívat na stejnou situaci jinýma očima. Je přesvědčeno, že ostatní sdílejí jeho úhel nazírání 

a svoji zkušenost považuje za jedinou správnou. Kontakt s vrstevníky umožňuje dítěti 

postupnou korekci tohoto zkreslení. „Mezi další znaky myšlení tohoto období patří 

antropomorfismus (polidšťování předmětů), prezentismus (chápání všeho ve vztahu 

k přítomnosti), fantazijní přístup (vliv fantazie nad respektováním logických 

zkušeností.“ (Mertin, Gillernová, 2010, s. 15). 

V předškolním období dochází k intenzivnímu vývoji paměti. Převahuje krátkodobá 

paměť nad dlouhodobou, rozvíjí se však její trvalost. Základ trvalé paměti se vytváří na 

konci období, můžeme ji posilovat prostřednictvím básniček a říkanek.  
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Prostorové vnímání je u předškolního dítěte nepřesné a dělá dítěti problém. Špatně 

odhaduje vzdálenost předmětu v prostoru a velikost. Stejně nepřesné je i vnímání času, 

které závisí na míře abstraktního myšlení. Dítě má sklon čas přeceňovat. Nevydrží dlouho 

u jedné činnosti, proto je dobré činnosti častěji střídat. “Předškolní děti zvládnou pojmy 

„dříve“ a „později“, rozlišují delší a kratší dobu. Chápou obě časové dimenze, délku 

trvání i pořadí událostí, a na konci tohoto období začínají rozumět jejich 

vztahům.“ (Vágnerová, 2005, s. 188). 

Představy předškoláka jsou velmi bohaté a pro předškoláka nutné. Ve svých představách 

si dítě častokrát přizpůsobuje někdy pro něj těžce pochopitelnou realitu. Harmonizující 

význam má pro dítě fantazie, která je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. 

 

 1.5  Vývoj řeči 

 „Období mezi třetím a šestým rokem je též obdobím zkvalitňování řečových schopností. 

Je dobou výrazného rozšiřování slovní kapacity, dochází k osvojování gramatických 

pravidel. Zvětšuje se rozsah i složitost vět, roste zájem o řeč.“ (Mertin, Gillernová, 2010, s. 

16). 

Na začátku předškolního období řeč zaostává za myšlením. Dítě se není schopno slovy 

vyjádřit, ale zadaný úkol vyřeší dobře. Na konci období je to naopak, řeč předbíhá myšlení. 

Dítě mluví rychle, často nedokončuje věty a používá slova, aniž by znalo jejich význam. 

Šestileté dítě zná přibližně 3-4 tisíce slov. Pohádky, říkanky, písničky a básničky působí 

jako silný stimulační faktor v rozvoji řeči.  

„Vývoj řeči obvykle odráží pokroky v myšlení. Obsahem, který sdělují, ukazují na své 

zájmy.“ (Matějček 2005, s. 178). Řeč má komunikativní funkci, je prostředkem socializace. 

Tempo řeči je u dívek rychlejší a produktivnější než u chlapců. U chlapců se také častěji 

vyskytují poruchy řeči. Po tzv. období prvních otázek, kdy se dítě ptá „Co je to?“, nastává 

přibližně kolem třetího roku věku druhý typ otázek „Proč?“.  

„Osvojuje si jednoduchá gramatická pravidla, jako je časování, stupňování, skloňování. 

Dítě ovšem často chybuje v těchto gramatických pravidlech. Od čtyř let začíná mluvit v 

delších a složitějších větách, je schopno delší dobu poslouchat čtený text, zpaměti říká 

básničky, tvoří protiklady. Problémy se objevují u hlásek, které jsou sluchově 

příbuzné.“ (Klenková, 2003, s. 6). 
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Podle Mertina a Gillernové (2010 s. 16) jsou značné rozdíly mezi dětmi, které byly ve 

věku od 15 měsíců do 3 let v každodenním kontaktu s rodiči a měly možnost procvičovat a 

rozvíjet řeč, a mezi dětmi, které tuto možnost neměly. Tyto děti mají pak snížený cit pro 

jazyk, menší slovní zásobu a hůře porozumí textu. Existují individuální zvláštnosti 

v citlivosti sluchu dítěte, to má vliv rozvoj řeči, výslovnost, hlasovou modulaci a intonaci.  

  

 1.6  Emoční vývoj 

„Emoční prožívání je v tomto věku charakteristické větší stabilitou a vyrovnaností. Nové 

citové prožitky bývají intenzivní a často přecházejí z jedné kvality do druhé, např. se střídá 

smích a pláč.“ (Vágnerová, 2005, s. 196). Důležitý je vztah mezi rodiči, kterému dítě 

věnuje pozornost, tím se vytvářejí základy citového chování. Proto je velmi důležité 

prostředí, kde dítě vyrůstá. City jsou spojené s potřebami dítěte, jsou pohnutkou ke každé 

činnosti a chování. Většina emočních prožitků je vázána na aktuální situaci, která je 

spojena s uspokojením či neuspokojením potřeb. 

Vágnerová (2005, s. 197) shrnuje způsob emočního prožívání do několika bodů: 

 Vztek a zlost nebývají tak časté, protože děti lépe chápou příčiny vzniku 

nepříjemných situací. Zlostné reakce se objevují zejména v kontaktu s vrstevníky, 

při kumulaci příkazů. 

 Projevy strachu jsou vázány na rozvoj dětské představivosti, na schopnost 

vytvořit imaginární bytosti. Tendence k prožívání strachu může někdy být velmi 

silná, může se projevit odmítáním samostatnosti a ulpíváním na dospělé osobě. 

Strach může navodit negativní zkušenost, která se zafixovala a postupně nabyla na 

intenzitě. 

 Veselost je typickým emočním stavem, rozvíjí se smysl pro humor. Způsob 

chápání humorných situací odpovídá uvažování dětí tohoto věku. Dětské žerty 

bývají z kognitivního hlediska jednoduché.  Sdílení legrace je důležitou součástí 

mezilidských vztahů. 

  Předškolní dítě, které chápe dimenzi nejbližší budoucnosti, dovede 

prožívat uspokojení v rámci jejího očekávání, dokáže se na něco těšit. 
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 1.7  Sociální vývoj 

Přestože v tomto období významně roste význam vrstevníků, rodina dítěte zůstává 

nejvýznamnější. Představuje pro dítě pocit bezpečí, jistoty a zajišťuje primární socializaci 

dítěte. Socializace probíhá prakticky nepřetržitě. V útlém věku je dítěti takřka vše 

dovoleno a neočekává se od něj, že hned uposlechne. S rostoucím věkem své chování 

přizpůsobuje a kolem třetího roku si osvojuje základní sociální normy. Děti již vědí, co je 

správné a co není. Často s těmito normami experimentují, aby zjistily, co se stane, když 

neuposlechnou. 

Socializaci osobnosti definuje Helus (2007, s. 71) jako proces utváření a vývoje člověka, 

působením sociálních vlivů a jeho vlastních aktivit. S těmito sociálními vlivy se jedinec 

poté sám vyrovnává, podléhá jim nebo je zvládá. 

Už na dvou letech dítě jedná záměrně, vědomě dokáže uposlechnout rodiče. Řízení je 

zatím jen vnější, dítě je jen regulováno pokyny ostatních. Později začíná navazovat vztahy 

s dětmi stejného věku. Zprvu jde o krátké výměny pozornosti, napodobování se navzájem 

nebo přetahování o hračku, v tomto případě jde o tzv. paralelní hru. Kontakt s vrstevníky 

má značný význam pro formování vlastního „Já“. 

Podle Mertina a Gillernové (2010, s. 19) dochází v procesu socializace ke změnám 

v třech klíčových rovinách: 

 Dochází ke zkvalitnění a vývoji sociální reaktivity.  Vývoj probíhá plynule 

od narození. Dítě pociťuje odlišné vztahy k vrstevníkům, rodičům, prarodičům, 

cizím dospělým. Dítě má tak možnost procvičovat sociální aktivity. 

 Dochází k vývoji sociálních kontrol neboli přijímání a přijetí norem 

chování. Normy chování přejímá dítě od dospělých a v návaznosti na rodinné 

prostředí. 

 Dochází ke změně v procesu osvojování sociálních rolí, které se děje uvnitř 

i vně rodiny. Uplatňování chování náležící určitým rolím se děje nejčastěji mezi 

vrstevníky v prostředí mateřské školy. 

 

 2  Úloha mateřské školy 

Mateřská škola je první institucí, do které dítě vstupuje. Jejím úkolem je rozvíjet dítě po 

všech stránkách jeho osobnosti a vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání. Škola má dítě motivovat k dalšímu poznávání a učení s ohledem na jeho 
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individuální rozvojové možnosti. „Předškolní vzdělávání dítě orientuje k tomu, aby si od 

útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání, které mu následně umožní se snáze uplatnit ve společnosti znalostí. 

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké 

vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených 

podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.“ (RVP PV, s. 7, 2010). 

 Mateřská škola poskytuje dítěti odbornou péči a připravuje ho tak na další cestu 

životem, která ho čeká za školní lavicí. Výchova v této instituci by měla doplňovat 

rodinnou výchovu a vytvářet dostatečně podnětné prostředí, bez spolupráce rodičů je ale 

nedostačující. Vzdělání probíhá přirozenou cestou v souladu s různými potřebami 

a možnostmi jednotlivých dětí.   

Docházka do mateřské školy není pro děti povinná, doporučeno je však zařazení dítěte 

alespoň na poslední rok před zahájením školní docházky.   

 

 2.1  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) vymezuje závazné 

rámce vzdělávání, hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání 

dětí předškolního věku. Podle RVP PV dále škola vytváří a písemně zpracovává svůj 

Školní vzdělávací program (ŠVP). 

RVP PV byl formulován tak, aby v souladu s odbornými požadavky současné 

kurikulární reformy: 

 akceptoval přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně 

je promítal do obsahu, forem a metod jejich vzdělávání 

 umožňoval rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho 

individuálních možností a potřeb 

 zaměřoval se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných 

v etapě předškolního vzdělávání 

 definoval kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, 

podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet 

 zajišťoval srovnatelnou pedagogickou účinnost vzdělávacích programů 

vytvářených a poskytovaných jednotlivými mateřskými školami 
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  vytvářel prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální 

profilaci každé mateřské školy 

 umožňoval mateřským školám využívat různých forem i metod vzdělávání 

a přizpůsobovat vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, 

možnostem a potřebám 

 poskytoval rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci 

mateřské školy i poskytovaného vzdělávání. 

(RVP PV, s. 6, 2010) 

Předškolní vzdělávání má být vázáno na individuální potřeby jednotlivých dětí 

a rozvíjet je po stránce fyzické, psychické i sociální. Učitelka by každému dítěti měla 

poskytnout pomoc a podporu, volit odpovídající metody a formy práce. Převažovat by 

měly aktivity jak spontánní s dostatkem prostoru pro vlastní hru dítěte, tak řízené. To vše 

by mělo probíhat ve vzájemném souladu. Na konci předškolního období se z dítěte stává 

jedinečná osobnost, připravená zvládat nároky, které jsou na něj kladeny v prostředí školy 

i rodiny.  

 

 3   Vstup do školy 

Zahájení školní docházky je významným mezníkem v životě dítěte. Pro dítě to znamená 

vstup do nové etapy, která s sebou přináší náhlou změnu režimu, na který nebylo doposud 

zvyklé. Musí se naučit větší samostatnosti a zodpovědnosti. Namísto ranních her 

v mateřské škole teď usedá za školní lavici, čeká ho ranní vstávání, plnění úkolů do školy 

a případné dojíždění autobusem. Poměrně rychle se začíná s výukou, vyžadující kázeň, 

která dělá zpočátku problém většině dětí. 

Budoucí školák se většinou do školy těší, vstupuje do ní s touhou po něčem doposud 

nepoznaném. Není potřeba ho více pobízet, sám je zvídavý a zkoumavý. Postoj, který si 

dítě vytvoří k začátku jeho školní docházky, závisí na tom, co slyší od svého okolí. Někteří 

rodiče, prarodiče, sourozenci dítě zbytečně straší s tím, co ho ve škole čeká za spoustu 

povinností a úkolů. „Od budoucích školáků očekáváme v praxi souhrn dovedností, některé 

z nich se ověřují už u zápisu. Dítě by mělo mít základní návyky chování ve společnosti, 

mělo by se umět přestavit, vědět kde bydlí, jak se jmenuje tatínek a maminka, poznat podle 

obrázku známou pohádku a převyprávět ji.“(Kreislová, 2009, s. 14). 
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Úspěch dítěte v začátku školního roku zcela jistě ovlivňuje postavení v kolektivu žáků, 

které se odráží na vztazích mezi vrstevníky i ve vztahu k sobě samému. „Vážné obtíže či 

selhání na samém začátku školní dráhy srážejí dítě v jeho motivaci a ohrožují je ve splnění 

podstatného úkolu školního věku, kterým je osvědčit svoji výkonnost v konfrontaci 

s druhými. Záleží proto na tom, aby děti vstupovaly do školy s nadějí, že její požadavky 

zvládnou.“ (Říčan, Krejčířová, 2006, s. 301). 

Beníšková (2007, s. 17) se shoduje v názoru na úspěšný start dítěte v první třídě 

s Říčanem a Krejčířovou. „Pokud dítě ještě není školsky zralé, zažívá v první třídě 

zbytečná selhání, ke kterým by už za rok nemuselo dojít. Dítě nemá tak dobré výsledky, jaké 

by se vzhledem k jeho schopnostem daly očekávat. Škola je pro něj příliš zatěžující. 

Vhodným řešením pro školsky nezralé dítě je právě odklad povinné školní docházky.“ 

 

 3.1  Školní zralost 

Školní zralost je podmínkou vstupu do školy. Představuje souhrn charakteristik, které by 

dítě mělo mít před nástupem do školy, aby bylo vůbec schopné ve škole obstát. 

Pedagogický slovník definuje školní zralost takto: „v pedagogicko-psychologickém 

pojetí znamená školní zralost stav dítěte projevující se v takové úrovni jeho organismu, 

která mu umožnuje adaptaci na prostředí školy.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 241). 

Bedářová a Šmardová (2011, s. 2) vymezují pojem školní zralost jako dosažení 

takového stupně vývoje (v oblasti fyzické, mentální, emocionálně-sociální), aby se dítě 

bylo schopno bez obtíží účastnit výchovně-vzdělávacího procesu. 

 

Při posuzování školní zralosti sledujeme tyto oblasti: 

Tělesná zralost 

Dítě mělo odpovídat růstem: fyzickými dispozicemi, váhou a výškou přiměřenou věku 

6 let. Příliš malé, slabé děti lišící se od průměru mohou mít pocit méněcennosti a být 

středem pozornosti ostatních spolužáků. Drobnější postava může být i příčinou únavy 

a nižší odolnosti vůči psychofyziologické zátěži, kterou škola přináší. Předškolní dítě by již 

mělo mít vyhraněnou lateralitu, tedy to, jaké ruce dává přednost. Dále je sledována úroveň 

jemné a hrubé motoriky, pohyby by měly být přesné a kontrolovatelné. Důkladně by měla 

být zvažována školní docházka u dětí předčasně narozených, často nemocných, chronicky 

onemocněných a s ohledem na smyslové a tělesné vady. 
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Jakousi hrubou orientační zkouškou zralosti bývá zkouška tzv. „filipínskou mírou“, kdy 

předškolák dosáhne rukou přes vzpřímenou hlavu na ucho na protilehlé straně hlavy.  

 

Kognitivní zralost 

Kognitivní zralost dítěte je dána jeho mentální vyspělostí a poznávací schopností. 

Dochází k posunu od vnímání synkretického k analytickému a k počátku logického 

myšlení o konkrétních předmětech a činnostech. K zlepšení dochází ve vyjadřovacích 

schopnostech a v mluveném projevu. Dítě by mělo už mluvit plynule, bez výrazných 

gramatických chyb. Uvažování je stále mechanické, začínají se však objevovat náznaky 

logického uvažování. 

„V uvažování a chápání se začíná projevovat analyticko-syntetická činnost. Dítě si více 

všímá podrobností a rozdílů, je schopnost vnímat jednotlivosti, chápat vztahy mezi 

nimi.“ (Žáčková, Jucovičová, 2004, s. 2). 

Zvyšuje se úroveň seberegulace, kdy dítě začíná být méně závislé na svých přáních 

a okamžitých potřebách, do činností se tím zapojuje vůle. Dítě by mělo být tedy schopno 

ovládat své chování a soustředit se pro samostatnou práci. Kresba je detailnější, 

propracovanější. Různé grafomotorické schopnosti jsou více rozvinuté. U dětí, které v této 

oblasti výrazně zaostávají za svými vrstevníky, by měl být rovněž zvážen odklad školní 

docházky. 

Do skupiny kognitivních předpokladů Šmardová, Bednářová (2010, s. 3) řadí: 

grafomotoriku, vizuomotoriku, řeč, sluchové vnímání, zrakové vnímání, vnímání času, 

vnímání prostoru a základní matematické schopnosti. 

 

Emoční a sociální zralost 

Pro dítě je škola zcela nové prostředí, ve kterém musí obstát bez rodiny. Školák by se 

měl umět sám obléknout, naučit se orientovat ve školní budově, podřídit se školnímu řádu 

a kázeňským pravidlům. Dle Matějčka (2005, s. 176) by dítě mělo být už samostatné, mít 

ve svých věcech aspoň částečný pořádek. Jídlo, stolování, oblékání a podobné věci by 

měly být v tomto věku samozřejmostí. 

 Dítě se musí naučit podřídit se autoritě učitele, komunikovat a spolupracovat 

s vrstevníky a dospělými. Mělo by zvládnout vypořádat se s případným počátečním 

neúspěchem. Přecitlivělé, emočně nevyzrále děti mohou mít s tímto neúspěchem větší 
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potíže. Samostatně pracovat se učí dítě postupem času, u většiny dětí je třeba počítat 

s pomocí rodičů, zvláště v začátcích školních let. Zpočátku by měly být úkoly snadné a 

posupně se stávat náročnějšími, za provedený úkol by učitel ani rodiče neměli šetřit 

pochvalou. 

 

 3.2  Školní připravenost 

„Školní připravenost zahrnuje kompetence v oblasti kognitivní, emocionálně-sociální, 

pracovní, somatické, které dítě získává učením a učením také rozvíjí, dále pak sociální 

zkušeností, kterou si dítě osvojuje zejména v MŠ.“(Bednářová, Šmardová, 2011, s. 2). 

 Školní zralost je pojímána spíše z psychologického hlediska a zohledňuje proces zrání. 

Školní připravenost je záležitostí pedagogickou a zohledňující proces učení. 

 

Připravenost dítěte závisí na základní znalosti učit se, s níž souvisí sedm 

nejdůležitějších aspektů této schopnosti (Bednářová, Šmardová, 2011, s. 2) :   

Sebevědomí. Dítě by mělo mít pocit, že plně kontroluje a dokáže zvládnout svoje pohyby, 

chování i okolní svět. Mělo by být přesvědčeno, že když se do něčeho pustí, setká se jeho 

snaha s úspěchem a dospělí mu v případě potřeby pomohou. 

Zvídavost. Pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a že učení je příjemné. 

Schopnost jednat s určitým cílem. Přání a schopnost ovlivňovat dění a jednat vytrvale. 

To souvisí s uvědomováním si vlastních schopností. 

Sebeovládání. Schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní chování způsobem 

odpovídajícím věku, smysl pro vnitřní sebekontrolu. 

Schopnost pracovat s ostatními. Tato schopnost je postavena na tom, jak dítě dokáže být 

chápáno ostatními a zároveň ostatním rozumět. 

Schopnost komunikovat. Přání a schopnost si prostřednictvím slov vyměňovat myšlenky, 

pocity a představy. Tato vlastnost úzce souvisí s důvěrou dítěte v lidi kolem sebe 

a s příjemnými pocity plynoucími z činnosti sdílené s ostatními dětmi nebo dospělými. 

Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti rovnováhu mezi vlastními 

potřebami a potřebami ostatních. 
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 3.3  Odklad školní docházky 

Rok od roku se řada rodičů rozhoduje, zda je právě jejich dítě dostatečně zralé 

a připravené na školu. Schopnost se přizpůsobit na školní docházku je nutné zohlednit 

a o případný odklad zažádat, pokud dítě nesplňuje požadavky školní zralosti. Připravenost 

dítěte na školu by měli objektivně posoudit rodiče a především učitelky v mateřské škole, 

které jsou s dětmi denně v kontaktu. O samotném odkladu poté nerozhodují sami rodiče 

(viz dále citovaný Školský zákon, 561/2004 Sb., § 37), potřebují vyjádření a posouzení 

příslušného školského poradenského zařízení, tedy pedagogicko-psychologické poradny 

nebo speciálně- pedagogického centra. Zralost fyzickou dále posuzuje odborný lékař, jímž 

je zpravidla pediatr nebo klinický psycholog. O žádosti o odkladu školní docházky dále 

rozhoduje ředitel příslušné základní školy. 

Dittrich (1992-1993, s. 19) uvádí jako nejčastější příčiny odkladu školní docházky 

problémy v oblasti řeči, v grafomotorice, s pozorností a soustředěností, problémy 

vědomostního rázu a v pracovním tempu. 

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy 

dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne 

šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být 

přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně 

i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.“ (Školský zákon, 561/2004 Sb., § 

36, odst. 3). 

Kutálková (2010, s. 131) uvádí, že dle zákona k zápisu musí jít děti, kterým je v den 

nástupu do školy 6 let, tedy děti narozené do 31. srpna. Opatrnost je namístě, čím více se 

dítě blíží k tomuto datu. Mezi dětmi narozenými v červenci a v září předešlého roku je 

téměř roční věkový rozdíl, který je v tomto věku velmi podstatný. Dle výzkumů právě děti 

narozené v červenci a v srpnu mají větší potíže s počátečním startem. 

 

Odklad školní docházky vymezuje Školský zákon, 561/2004 Sb., § 37: 

I.  Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 

a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž 

má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní 

docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením 

příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického 
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psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního 

roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

II.  Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte 

o možnosti odkladu povinné školní docházky. 

III.  Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví 

nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může 

ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního 

pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní 

rok. 

IV.  Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 

1 nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě 

základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto 

vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 

 

Následující tabulka udává počet dětí v české republice, které v uplynulých letech 

nastoupily do základní školy, a to v roce 2010, 2011, 2012 a v roce 2013. Číselné údaje na 

druhém řádku tabulky udávají počet odkladů školní docházky. Zatímco se počet dětí rok od 

roku zvyšuje, počet odkladů je nižší. Zajímavý je třetí údaj, který udává počet dívek 

s odkladem školní. Dívky tvoří přibližně třetinu celkového počtu odkladů školní zralosti, 

což jen potvrzuje fakt, že chlapci jsou ve vývoji o něco pomalejší.  

 

 

Tabulka 1 Počet odkladů školní docházky v jednotlivých letech 

 2010 2011 2012 2013 

Děti nastupující do ZŠ 118900 125703 130870 138178 

Odklad školní docházky 17180 14,45% 18111 14,41% 16139 12,33% 16672 12,07% 

Z toho dívky 5848 5966 5222 5510 

Zdroj:http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/zapisy-do-1- rocniku-

zakladnich-skol 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1 Cíle, metody a průběh výzkumu 

1.1 Cíl 

Cílem praktické části je zjistit možnosti předškolní přípravy dětí v mateřských školách 

a porovnat školní zralost a připravenost těchto dětí ve vybraných předškolních zařízeních. 

Pro splnění zadaných cílů jsem využila skupinu dětí z městské mateřské školy, mateřské 

školy na vesnici a mateřské školy speciální. K dosažení cílů jsem použila metody 

pozorování, testy posouzení školní zralosti a případové studie. Dotazníková šetření, která 

uvádím v zadání bakalářské práce, jsem se rozhodla nevyužít, potřebné informace jsem 

získala formou přímého rozhovoru s dětmi, učitelkami a případně rodiči v dané mateřské 

škole.  

1.2 Popis zkoumaného vzorku 

Výzkum byl prováděn v MŠ Roztoky u Jilemnice, kde v jednom oddělení jsou věkově 

smíšené děti. Do školy je zde zapsáno 39 dětí, z toho je 9 dětí předškolních. Dále v MŠ 

Jilemnice, v předškolním oddělení je zde zapsáno 24 dětí stejného věku. V MŠ Speciální 

Jilemnice je zapsáno 10 dětí různého věku s různým typem postižení, zde jsou 3 chlapci 

předškolního věku. 

Konkrétní děti jsem volila vždy po doporučení a konzultaci s paní učitelkou. V MŠ 

Jilemnice jsem vybrala dívku, která byla podle slov paní učitelky velmi šikovná a chlapce, 

který měl odklad školní docházky. V MŠ speciální byly 3 předškolní chlapci, z toho 

1 nechodil do školy pravidelně. Paní učitelka mi doporučila Vojtěcha, který udělal velké 

pokroky za poslední rok. S druhým chlapcem trpícím ADHD by byla dle slov paní učitelky 

těžká spolupráce. Roztockou MŠ jsem navštěvovala častěji, protože jsem zde působila na 

vysokoškolské praxi. Měla jsem tedy možnost všechny děti pozorovat delší časový úsek 

a proto je zkoumaný vzorek dětí větší. Mezi těmito dětmi jsou dvě dívky, Rozálie byla paní 

učitelkami označena za bystrou. Naproti tomu Kamila je prý ve všem daleko pomalejší 

v porovnání s celou skupinou předškolních dětí. Mezi třemi chlapci vyniká Roman, 

u kterého byl dosažen pokrok v oblasti řečových schopností a k zlepšení došlo i v jeho 

chování. Tadeáše a Jakuba paní učitelka označila jako šikovné a bezkonfliktní chlapce. 
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1.3 Metoda 

Pro posouzení jsem využila několik metod, za nejzákladnější metodu je označováno 

pozorování. Jednotlivce jsem pozorovala v přirozených podmínkách mateřské školy a to 

při volné hře s ostatními dětmi a při řízených činnostech. Další metodou byl rozhovor 

s učitelkami, rodiči a samotnými dětmi pro získání informací z jejich sociálního prostředí.  

Dále jsem využila Jiráskova testu školní zralosti. Test obsahuje tři úlohy: kresbu 

postavy, obkreslení skupiny bodů a napodobení psacího písma. Všechny tři úlohy testu 

kladou nároky na vyspělost jemné motoriky a koordinaci vidění a pohybů ruky. Výsledné 

úkoly jsem vyhodnotila dle příručky k testu, jednotlivé úkoly jsou obodovány 1-5 body. 

Mužská postava by měla odpovídat reálné podobě. Postava by tedy měla mít hlavu, trup, 

končetiny. Dále je hodnocena dle detailů, jako jsou oči, prsty, pánské oblečení apod. 

Skupina bodů a písma je hodnocena dle podobnosti s předlohou. Protože dítě psát ještě 

neumí, musí tomuto úkolu věnovat dostatek času a vyvinout úsilí, což je důležitým 

předpokladem pro školní vyučování. 

 Poté jsem využila Zkoušky znalostí předškolních dětí Zdeňka Matějčka. Test obsahuje 

otázky týkající se počtu a času, her a sportů, pohádek, zvířat a rostlin, domácnosti, nástrojů, 

zaměstnání a společenského zařazení. Za správně zodpovězenou otázku dítě získává bod, 

získaný počet bodů se následně vyhodnocuje dle příslušných tabulek v příručce. Otázky 

jsou jasně stanovené a lze na ně jasně odpovědět.   

K testu řečových schopností jsem využila publikace Diagnostika předškoláka od 

Klenkové a knihu Školní zralost od Bednářové a Šmardové. Z obou knih jsem vybrala 

několik obrázkových příloh, které by měly poukázat na schopnost dítěte tvořit gramaticky 

správné věty, souvisle hovořit, pochopení čteného textu a orientačně poukázat na slovní 

zásobu. 

Testování probíhalo vždy individuálně, v klidném prostředí dané mateřské školy a 

s dostatkem času na samotné testování. 
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2 Průběh výzkumu 

2.2 Mateřská škola v Roztokách u Jilemnice 

Popis zařízení 

Mateřská škola se nachází ve vesnici Roztoky u Jilemnice. V blízkosti je základní škola, 

pod kterou tato MŠ spadá. Škola je v klidné části vesnice obklopena loukou a nedalekým 

lesem, který je často využíván k procházkám za pěkného počasí. Škola je nově 

rekonstruovaná a má velkou zahradu s prolézačkami, skluzavkami a fotbalovými bránami, 

které slouží i pro základní školu. 

Škola má k dispozici dvě oddělení, přičemž pro běžné dopoledne využívají paní 

učitelky jedno a do toho druhého chodí děti na odpolední spánek. Ve škole je zapsáno 39 

dětí různého věku. Obvykle chodí maximálně 30 dětí, plný počet se pravděpodobně nikdy 

nesejde. Mezi zapsanými jsou i malé děti, které si teprve na školu zvykají a chodí jednou 

do měsíce s maminkou, nicméně škola přijímá děti již od 2,5 let.  

Mateřská škola je velmi aktivní v pořádání různých výletech (výlet za hasiči, lyžařský 

výcvik, výlet do sklárny), exkurzích, akcí obce, pořádání besídek pro rodiče, pořádání 

dětských dnů apod. 

 

Školní vzdělávací program 

„Svět je velkým tajemstvím, jdeme ho společně objevovat.“ 

Mateřská škola v Roztokách se zaměřuje na zdravý vývoj dítěte, který je spojen 

s přiměřenou pohybovou aktivitou. Dává si za cíl, aby MŠ byla místem bezpečí pro každé 

dítě s možností vyjádřit své pocity a přání, rozvíjet osobnost samostatných a zdravě 

sebevědomých dětí, schopných komunikovat a spolupracovat. Děti se učí poznávat 

vzájemné vztahy, spolupráci, komunikaci, dodržování pravidel, seznamování s postoji, 

které spočívají v úctě ke zdraví. Několik vybraných cílů MŠ: 

 při výchovně vzdělávací činnosti najít vhodné metody a přístupy tak, aby nebyla 

učitelka středem dění, ale partnerem pro děti 

 spolupracovat s rodiči při zjišťování schopností dětí a při plánování jejich rozvoje, 

vytvářet pohodu na pracovišti věnovat velkou pozornost pozorování a poznávání 

individuálních předpokladů každého dítěte a na nich stavět 



25 

 

 aby škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle 

odloučení od rodičů a budou šťastné. Děti a učitelky se chovají přirozeně, vzájemně 

se vyhledávají, nebojí požádat o pomoc a obrací se na sebe s důvěrou. Paní učitelky 

s dětmi si vzájemně pomáhají a konstruktivně řeší konflikty 

 upevňovat každodenně opakované úkony hygieny, stolování, sebeobsluhy, 

zdvořilostního chování v přirozených situacích 

 

Vzdělávací obsah ŠVP je rozvržen jen rámcově na témata, každé připadá na jeden měsíc. 

Pod každé téma spadají jednotlivé tematické části, které jsou vytvářeny každý týden. Tyto 

části jsou doplňovány s dětmi a rozvíjeny podle jejich prožitků. Takto navržený vzdělávací 

program poskytuje učitelkám velký prostor pro rozmanitý výběr každodenních činností. 

Cíle obsažené v ŠVP vyplývají z podmínek, ve kterých se mateřská škola nachází a které 

má k dispozici. Cíle jsou dle mého názoru nastavené přiměřeně a vycházejí z potřeb dětí, 

proto je MŠ zvládá plnit.  

 

Vzdělání učitelek 

Ve škole pracují 3 učitelky. Dvě na dopolední směnu, které mají dálkově dodělanou 

maturitní zkoušku na střední pedagogické škole, obě mají střední původně zemědělskou 

školu. Paní učitelka na odpoledne je vyučená keramička a nemá žádné vzdělání vztahující 

se k pedagogické činnosti.  

 

Nabídka kroužků a činnost s předškolními dětmi 

Ve škole v době běžného provozu mohou děti jít na kroužek flétny, který vede paní 

učitelka Lenka. Dále do školy dochází jednou týdně lektorka anglického jazyka, který 

navštěvují spíše starší děti. V nedaleké základní škole mohou děti navštěvovat dramatický 

kroužek, kroužek tenisu a dětskou jógu. První zmíněný vede paní učitelka Gábina 

s kolegyní ze základní školy a zbylé dva paní učitelka Lenka. V zimě děti chodí lyžovat 

s paní učitelkou Lenkou v blízkosti MŠ a jednou za týden děti mohou chodit na kroužek 

plavání v Jilemnici, kam se dopravují školním autobusem. V bazénu se jim poté věnuje 

plavčík. Plavání je mezi dětmi velmi oblíbené, nemusí chodit pravidelně, přihlašují se na 

jednotlivé hodiny. 
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Předškolní děti navštěvují třikrát do týdne „školičku“, což je místnost ve škole 

připomínající skutečnou třídu na základní škole. Ve třídě jsou lavice s židlemi, tabule 

a různé didaktické pomůcky. Každé dítě má na stole nalepenou jmenovku, aby vědělo, kde 

sedí a na daném místě má v lavici pracovní sešity. Rodiče dětí mohou ve školičce kdykoliv 

nahlédnout do pracovních sešitů svého předškoláka. 

Celá třída působila velmi příjemným dojmem, byla vyzdobena obrázky a pracovními 

listy předškolních dětí, barevnými číslicemi, počítadly a abecedou. Děti chodí do školičky 

pravidelně třikrát týdně na třicet minut. S paní učitelkou Ivou zde pracují v pracovních 

sešitech, učí se zvykat na sezení v lavicích, hlásit se, nemluvit jeden přes druhého a psát 

křídou na tabuli. Škola již třetím rokem odebírá pro děti 5 pracovních sešitů (autor Mária 

Nováková, nakl. Nomiland) určených pro předškoláky: 

Bezpečně do školy. Obsahuje úkoly dopravní výchovy s cílem prevence úrazovosti dětí 

v kritickém období jejich osamostatnění po vstupu do 1. ročníku ZŠ. Témata jsou řazena 

podle náročnosti. Při řešení úkolů dítě získává základní poznatky o bezpečném chování na 

silnici a výrazně se rozvíjí jeho slovní zásoba. 

Písanka předškoláka. Pomáhá rodičům a učitelům diagnostikovat úroveň 

grafomotorických schopností dítěte předškolního věku, ale i připravit dítě na psaní v 

1. ročníku v ZŠ. Podporuje rozvoj schopností napodobit předkreslené tvary, upřesnit 

koordinaci zraku s pohybem ruky a celkové posílení drobného svalstva ruky. 

Zdravá školka. Obsah a úkoly by měly dětem pomoci navázat na praktické zkušenosti 

z oblasti zdraví a ekologie. 

Matematika předškoláka. Navazuje na přirozené spontánní zkušenosti dítěte 

s matematikou v běžném kontaktu s číslicemi, tvary, rozměry aj. Jednotlivé úkoly upevňují 

představy o rozměrech, tvarech, množství, v souladu se základními matematickými 

operacemi, tříbí tvořivé, logické myšlení, pozorovací schopnosti, přesnost a pozornost při 

řešení úloh. Zároveň se děti seznámí s grafickým záznamem v pracovních sešitech, se 

kterými se setkají v budoucnu na ZŠ. 

Svět předškoláka. Grafické zpracování představuje dětem témata ze společenského 

prostředí (rodina, doprava, práce, kulturní tradice, svátky, vlast, předměty, výživa, lidské 

tělo, zdraví) a přírodního prostředí (rostliny, zvířata, les, vodní toky, ovoce, zelenina, 

neživá příroda, počasí). 
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Náslech  

Po krátkém hraní na koberci si paní učitelka Iva vezme předškolní děti na činnost u 

stolečků. Rozdá dětem ze čtvrtky vystřižené jednoduché tvary mísy. Paní učitelka se dětí 

ptá např.: „Co sklízíme na podzim? Jak vypadá košík z proutků?“ Paní učitelka dětem ještě 

ukáže, jak proutky malovat. Děti následně malují proužky vodorovné a svislé, 

připomínající košík. Do košíku si namalují ovoce podle sebe. Ostatní děti si volně hrají na 

koberci. 

 Po společném úklidu se přesouváme do školičky. Podle nadšených reakcí dětí jsem 

viděla, že děti do školičky chodí rády. Děti vzorně seděly v lavicích, hlásit se ještě 

některým úplně nešlo, ale snažily se. Děti pracovaly v sešitě „Svět předškoláka“. Zadání 

znělo: „vybarvi ovoce a nehodící se nevybarvuj.“ Paní učitelka se ptá, co děti vidí v sešitě, 

děti se hlásí a odpovídají na otázku. Ovoce vybarvují pastelkami, které má každý na 

stolečku při ruce. U tohoto cvičení paní učitelka zbytečně pospíchala, některé děti nestačily 

ovoce najít a vybarvit. K dívkám v první lavici stála paní učitelka zády, proto byly více 

neklidné a nesoustředěné. Pokračují dalším cvičením, kdy zaškrtávají věci nesouvisející 

s podzimem. Na konci cvičení s paní učitelkou říkají básničku spojenou s protahovacími 

cviky na uvolnění ruky. Po školičce děti svačí a následuje pobyt venku. 

 

Roman 

Roman se narodil 6. 9. 2007 a nemá žádného sourozence, žije jen s rodiči a babičkou. 

V době testovaní mu bylo 6 let a 2 měsíce. 

Dvakrát do týdne hraje fotbal za roztocký klub, což se pozitivně projevuje v oblasti 

hrubé motoriky. Do školy jezdí s maminkou na kole nebo autem s tatínkem. Pohyby jsou 

ucelené, hází, chytá míč, skáče, leze po tyči na školní zahradě, chodí do kroužku tenisu. 

Působí trochu roztržitě a neklidně, jak se říká „je ho všude plno“. Čas ve škole tráví hrou 

s chlapci, kdy si staví různé bunkry nebo hraje s autem. U stolečků a kreslení ho moc často 

vidět není, s výtvarnou činností je rychle hotový. Práce ovšem není nikterak odbytá ve 

srovnání s výslednými pracemi ostatních stejně starých dětí. Je vyhraněný pravák, úchop 

tužky je dobrý. 

Na testování ochotně přistoupil, na zodpovězené otázky odpovídal hbitě. Odpověď dále 

rozvíjel a sděloval mi další informace související s jeho odpovědí. Do Jiráskova testu jsem 

ho nemusela pobízet, při práci byl soustředěný a byl opět rychle hotový. Na výsledek to 

ovšem nemělo negativní vliv. 
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Výslovnost není úplně v pořádku, trochu patlá jednotlivá slova, obzvlášť když mluví 

rychle. Romana si pamatuji z doby své středoškolské praxe, kdy jeho výslovnost 

a patlavost byla o dost horší, než je teď. Je vidět, že rodiče na doporučení paní učitelky, 

s Romanem hodně procvičují. Dle testu řečových schopností bych slovní zásobu označila 

za nadprůměrnou a gramatický slovosled vět je rovněž správně.  

 

Kamila 

Kamila se narodila 31. 7. 2008, v době testovaní jí bylo 5 let a 4 měsíce, je tedy 

z testovaných dětí nejmladší. Žije s rodiči a starší sestrou Markétou, která už chodí do 

školy. 

Kamila nechodí do žádného kroužku, který nabízí mateřská škola dětem. Je drobnější 

postavy, při pohybu působí velmi jemně a lehce. Ráda skáče panáka, houpe se na houpačce 

a jezdí na tříkolce v po areálu školy. Doma jezdí na kole s přídavnými kolečky. Ve školce 

tráví většinu času u kuchyňky nebo u stolečku, kde si vydrží dlouho kreslit. Do nabízených 

činností se příliš nehrne, paní učitelka jí musí zvlášť pobídnout. Při výtvarné činnosti ji 

musí paní učitelka dost pobízet, Kamila je spíše zamyšlená a sleduje ostatní děti, přičemž 

zapomíná na svou práci. Práce ji trvá delší dobu, na výsledek to nemá větší vliv. Delší 

dobu ji trvá i oblékání a svačení. Do školy nechodí tak často jako ostatní předškolní děti. Je 

spíše introvertní a straní se většímu počtu dětí, hraje si většinou jen s Bětkou, která je 

mladší než ona. 

Při testu všeobecných znalostí nebyla moc soustředěná, obzvlášť na konci. Paní učitelka 

mě upozornila, že slovní zásobu a všeobecný přehled nemá moc rozvinutý. Odpovídala 

jednoslovně po delším přemýšlení. Moc odpovědí nevěděla, nevím, jestli nebyla nejistá 

z mé přítomnosti, ale na druhou stranu když odpověď věděla, řekla mi ji. Naopak při 

zadání Jiráskova testu byla rychle hotová, bez větších potíží test splnila s průměrným 

výsledkem. Paní učitelka nebyla moc překvapená výsledkem, kresba a grafomotorické 

činnosti jí prý nedělají potíže, naopak otázky všeobecného charakteru ano. Slovní zásoba je 

velmi slabá, výslovnost v testu řečových schopností je dobrá. Jednotlivé hlásky vyslovuje 

dobře. 

 

Rozálie 

Rozárka se narodila 4. 4. 2008, má mladší sestru, která dochází také do této mateřské 

školy. V době provádění testů jí bylo 5 let a 7 měsíců. 
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V oblasti hrubé motoriky nemá Rozárka žádné výraznější potíže. V pohybových 

aktivitách je šikovná, pohyb je ladný a ucelený. Ve volném čase se hodně věnuje sportu 

s tatínkem a starší sestrou, především jízdě na kole a orientačnímu běhu. Výtvarné 

a tvořivé činnosti jí rovněž nedělají potíže, výtvarný projev je přiměřený věku. Ve školce 

chodí hrát na flétnu s paní učitelkou Lenkou.  

 Ve školce je často v obležení mladších dívek, s věkově stejně starými si příliš času 

nehraje. Často si hraje právě s mladší sestrou Melissou. Čas ve škole tráví u klidných 

činností jako je kreslení, hraní deskových her nebo si hraje s panenkami. Venku hraje hry 

s ostatními dětmi nebo je na prolézačkách. 

V průběhu testování byla soustředěná a myslím, že jí test bavil. V oblasti, která se týká 

domácnosti, věděla všechny odpovědi hned, naopak u sportu dost váhala. U psaní písma 

jsem ji musela několikrát pobízet do psaní, chtěla to vzdát, protože psát ještě neumí. Je 

vyhraněný pravák, držení tužky je dobré nikterak křečovité. V testu řečových schopností 

neměla sebemenší problém, při zadání úkolu se soustředila na práci a byla klidná. Slovní 

zásoba je bohatá a výslovnost dobrá, tvoření vět dle gramatických zásad je rovněž správné. 

Je zvídavá a poměrně upovídaná. 

 

Tadeáš 

Tadeáš se narodil 25. 11. 2007, mezi dětmi na první pohled zaujme svou výškou. 

V době mé návštěvy mu bylo 6 let. Žije s rodiči a dvěma staršími bratry, kteří ho často ve 

školce vyzvedávají. Na první pohled je mezi nimi kamarádský vztah. 

Je klidné povahy, bezkonfliktní, ochotný pomoci. Většinu času ve škole si hraje 

s Matějem a Jakubem, kteří jsou stejně staří. Hraje si většinou pouze s nimi nebo sám 

s legem. Působí plaše a dle paní učitelky má sklony k samotářství. Na zahradě školy hraje 

s ostatními chlapci fotbal. S mateřskou školou chodí v zimě plavání, které ho podle jeho 

slov moc baví. Dále ho rodiče vozí do Jilemnice na karate jednou týdně. Oblasti motoriky 

jsou rozvinuté přiměřeně k jeho věku, je vyhraněný pravák. V oblasti grafomotoriky jsou 

jeho schopnosti průměrné. Paní učitelka říká, že v pracovních činnostech, kreslení apod. je 

občas lenivý a je nutné na něj dohlížet. Sebeobslužné činnosti zvládá, občas je trochu 

nešikovný- rozlije barvu na stole, ušpiní si tričko, upustí talíř s rohlíkem. 

V průběhu testování byl soustředěný, odpovědi si dlouho nerozmýšlel. Odpovídal jasně 

a jednoslovně. Nemusela jsem ho do úkolů příliš pobízet. Překvapily mě jeho schopnosti 

v řečových dovednostech, hádankách a slovních hrách, kde bylo zapotřebí logického 
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uvažování a uvědomění si souvislostí mezi zobrazenými obrázky. S kresbou postavy byl 

poměrně rychle hotový, na skupině bodů si dal záležet více. 

 

Jakub 

Kuba je narozený 22. 2. 2008, má jednu starší sestru. V době pozorování mu bylo 5 let a 

9 měsíců. 

 Je velmi pečlivý při všech aktivitách. Rád kreslí a maluje, práci si přitom dobře 

rozvrhuje a rozmýšlí. V jeho pracovním sešitě je jeho pečlivost vidět na první pohled, 

v porovnání s ostatními chlapci. Šikovný je i v různých grafomotorických cvičeních, která 

dělají děti s paní učitelkou. Oblast hrubé motoriky je přiměřeně rozvinutá věku, je 

vyhraněný pravák. Pravidelně nechodí do žádného kroužku nabízeného školou, v zimě 

občas chodí plavat. Ve volném čase chodí s otcem a dědečkem na ryby k nedalekým 

rybníkům. Paní učitelka ho označila jako bezproblémového a spolehlivého. Je soustředěný 

a klidný při řízených činnostech, umí se nadchnout pro činnost. 

V kolektivu nijak zvlášť nevybočuje, působí trochu nejistě ve skupině s větším počtem 

dětí.  Ve škole si hraje nejčastěji s Tadeášem a Matějem. Při jejich hře je patrné, že mezi 

nimi má vedoucí pozici Matěj. Kuba se rád zapojí, s nějakým nápadem pro hru příliš často 

nepřijde. 

Pro testování se hned nadchnul, bavilo ho jak kreslení a test výslovnosti, tak všeobecný 

přehled. Na otázky odpovídal bez dlouhého přemýšlení. Bylo trochu vidět, že ho mrzí, 

když odpověď neví. V testu řečových schopností neměl sebemenší potíž s výslovností či 

rytmem. Při kresbě postav a skupině bodů byl rychle hotov, dokonce namaloval navíc 

obrázek rodiny. 

 

 

2.2 Mateřská a základní škola speciální Srdíčko v Jilemnici 

Popis zařízení 

MŠ a ZŠ speciální se nachází na okraji města v sídlištní části. MŠ provádí intenzivní 

předškolní přípravu a napomáhá úspěšnému vstupu do základní školy. V areálu je velká 

zahrada, první patro budovy slouží jako týdenní stacionář pro mentálně postižené děti. 

Druhé patro je rozděleno na základní školu a mateřskou školu. V MŠ je zapsáno 22 dětí, 

které jsou dále rozděleny do dvou oddělení nikoli podle věku, ale podle přání rodičů do 
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jaké míry si přejí děti vzdělávat. Zjednodušeně řečeno v prvním oddělení jsou děti, 

u kterých si rodiče přáli, aby u nich převažovala více hra a méně řízených činností 

a v druhém oddělení jsou děti, u kterých si to rodiče přáli naopak. Jsou zde děti s lehkými 

vadami řeči, opožděností vývoje, ale i děti normální. U normálních dětí paní učitelky 

doporučují rodičům, aby své děti dali raději do běžné MŠ. V případě odmítnutí je třeba 

respektovat přání rodičů a přijmout je. 

 V oddělení s řízenou činností má paní učitelka 10 dětí, které se v celém počtu málokdy 

sejdou. Z dětí, které jsem viděla, byli dva chlapci s opožděným vývojem řeči, jeden 

chlapec s ADHD, dívka s prvky autismu a chlapec a dívka, kteří byli normální. Můj první 

dojem byl, že paní učitelka má s takto malým počtem dětí poměrně klidný den. Ranní 

řízená činnost proběhla v klidu, s postupem času se pozornost dětí vytrácela. Paní učitelka 

měla připravené jednoduché stříhání draků, které se ovšem dělalo dětem problém. Děti 

normální činnost zvládly bez problémů. U ostatních dětí nedělala paní učitelka skoro nic 

jiného, než že je přemlouvala a motivovala do činnosti. Po přemluvení jedno musela 

druhého a zdálo se to jako začarovaný kruh. Největší potíž byla s Matějem, který má 

ADHD a místo stříhání stále někde pobíhal. Nakonec se práce zdařila a výsledný výrobek 

se povedl. 

Inspekční zpráva z října roku 2011 neshledala žádné pochybení v práci školy. Činnost 

školy probíhá v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. 

Vzdělávání žáků a poskytované služby jsou na vynikající úrovni. Uplatňovaný způsob 

řízení, personální a materiální podmínky umožňují efektivní vzdělávání handicapovaných 

žáků. Škola sleduje a hodnotí úspěšnost svých žáků, napomáhá jim v integraci do běžné 

populace. (Inspekční zpráva, Čj. ČŠIL-593/11-L). 

 

Školní vzdělávací program 

Posláním mateřské školy je poskytovat komplexní péči žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami: dětem s postižením či jinými zdravotními problémy, dětem 

s autismem a autistickými rysy dětem s opožděným či nesprávným vývojem řeči, dětem ze 

sociálně znevýhodněného prostředí. ŠVP vychází z RVP ZV a z výchovně vzdělávacích 

potřeb žáků. Zdravotní péče zahrnuje: cvičení metodou reflexní, lokomoce, inhalace, 

míčkování, dechová cvičení, vodoléčbu, hippoterapii, masáže, měkké techniky.  

Dále poskytuje nápravná cvičení vadného držení těla, skoliź, plochých nohou. Sociální 

péči poskytuje sociální pracovnice, která pomáhá při řešení krizových situací, poskytuje 
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informace v oblasti sociálně právní při získávání rehabilitačních a kompenzačních 

pomůcek, dávek a služeb sociálního zabezpečení.  MŠ si klade za cíle: 

 vytvářet zdravé tělesné návyky, rozvíjet pohybové schopnosti 

 rozvíjet tvořivé myšlení, posilovat smyslové vnímání na základě vlastní zkušenosti 

 vytvářet příznivé a bezpečné prostředí, aby byl pobyt dítěte potěšením a radostí 

 posilovat osobnost dítěte, podporovat samostatnost a zdravé sebevědomí 

 využívat různé metody a formy práce, především individuální práci, metodu 

prožitku 

 využívat spolupráce s logopedy, fyzioterapeuty, dětskými zdravotními sestrami, 

sociálními pracovnicemi a odbornými lékaři 

 

Vzdělání učitelek 

Paní učitelka Jitka má vystudovanou VOŠ pedagogickou a sociální, dodělává si 

bakalářské vzdělání z oboru speciální pedagogika v Liberci. V tomto oddělení v době 

oběda vypomáhá paní Eva, která je pedagogickou asistentkou. 

   

Náslech  

Děti se postupně scházejí do třídy z rehabilitací a od snídaně, celkem je 6 dětí ve školce. 

Paní učitelka rozdá na koberec kartičky s obrázky a ptá se dětí, kdo je dnes ve školce. 

Každý si najde svůj obrázek a připne ho na tabuli. Poté pověřuje jednotlivce úkoly jako 

např. spočítat všechny děti, spočítat jen kluky aj. Následuje krátká diskuze o tom, jaké je 

dnes počasí, jaké je roční období, měsíc, den a jaké barvy má podzim. Děti pohotově 

reagují a vybírají kartičky s barvami, které symbolizují podzim. Paní učitelka poté vyzve 

jednoho, aby našel kartičku s pondělím a přidal ho na tabuli. 

Následně děti s paní učitelkou odříkávají básničky doplněné pohybem. Ve třídě mají 

pravidlo, že každý den může jeden vyřknout přání na hru, kterou by si chtěl zahrát. Hrají se 

hry, jako pan čáp ztratil čepičku, chodí pešek okolo a já mám pěknou čepičku. Ve třídě je 

malý počet dětí, takže se každý vystřídá v roli čápa i peška. Paní učitelka dětem rozdá 

vystřižené barevné lístečky a děti pouští lísteček na zem, aby viděly, jak takový lísteček 

padá. Paní učitelka poté pověřuje jednotlivce úkoly: „Seber mi dva oranžové a jeden žlutý 

lísteček.“ Společně s dětmi kontrolují, většina dětí přinesla vše správně. Vystřižené listy 
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dále využívají při cvičení. Při této aktivitě je neukázněný zejména Matěj, vykřikuje nebo je 

roztržitý a pobíhá po třídě.  Paní učitelka dává pokyny: „dejte lísteček před sebe, dejte ho 

do pravé ruky, přeskočte ho.“ V tuto chvíli je pozornost všech dětí o hodně menší než na 

začátku. Poté paní učitelka ťuká na dřívka a děti chodí do rytmu, když neťuká pouští listy 

na zem. Tuto činnost dělaly podle pravidel dvě děti, ostatní byly nesoustředěné. Následuje 

svačina a pobyt venku. 

 

Vojtěch 

Vojta se narodil 6. září 2007, tedy v době pozorování mu bylo 6 let a 3 měsíce. Žije 

v rodině s otcem a matkou, která je v současnosti na mateřské dovolené s nejmladší sestrou. 

Do mateřské školy s ním chodí mladší bratr. Na první pohled není vidět nějaký 

sourozenecký vztah, sourozenci si spolu nehrají a komunikují navzájem jako s ostatními 

dětmi. Bratr je zcela zdráv a ve škole je kvůli Vojtovi, aby byli spolu. Zpráva ze Sdružení 

ozdravoven a léčeben z roku 2011 uvádí opožděný vývoj řeči o jeden rok. Na 3,5 letech 

u Vojty přišla první smysluplná slova a chůze na 20 měsících. Věku přiměřená je pouze 

oblast hrubé motoriky. Pediatrem byly doporučeny rehabilitační cvičení a logopedická 

péče. 

Vojta je spíše samotářský, často si hraje sám s autíčkem. Prostoru na volnou hru moc 

nemá. Přichází s bratrem kolem 8h ranní a ve školce mají snídani, která jim trvá více, než 

30 min. Poté se oba přesouvají do třídy mezi ostatní děti a hrají si do doby, než si Vojtu 

paní fyzioterapeutka vezme na každodenní cvičení do jiné místnosti. Cvičení trvá půl 

hodiny až hodinu, záleží na spolupráci dítěte. Postupně se vystřídají na cvičení všechny 

děti.  Následuje krátká řízená činnost s paní učitelkou, svačina a pobyt venku. 

Každý den Vojta nosí ve školce speciální ortopedické boty na plochonoží. V době mé 

první návštěvy měl Vojta okluzor na levém oku a brýle. Oči mu trochu utíkají do strany, 

paní učitelka mi sdělila, že rodiče jsou lékaři a okluzor mu střídají. Při mé další návštěvě 

už byl po operaci, neměl ani okluzor ani brýle a šilhavost mu zmizela. 

Vojta si dobře počíná v oblasti hrubé motoriky, pohybuje se přirozeně, jistě a bez obtíží. 

Dokáže přeskakovat drobné překážky. Hází míčem, v chytání občas chybuje. V oblasti 

jemné motoriky dobře zvládá práci s nůžkami, štětci, úchop a držení pastelky je dobrý. Je 

vyhraněný pravák. Větší potíže má s oblékáním (nezapne zip, knoflíky a nezaváže si 

tkaničky) a celkovou sebeobsluhou, kde je nutná drobná dopomoc paní učitelky. 

V řečových schopnostech Vojta zaostává, celkově mu je velmi špatně rozumět, slova patlá 
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a hůře vyslovuje více hlásek. Mluví potichu v jednoduchých větách, myslím, že se trochu 

stydí. 

V průběhu testování byl Vojta soustředěný více na začátku. U otázek dlouho přemýšlel, 

když jsem se ho zeptala, řekl mi, že ví, vzápětí mi ale nebyl schopný říci správnou 

odpověď. Zvláštností je, že v loňském roce byl Vojta na 3 měsíce v léčebných lázních, kde 

se mu nelíbilo. Díky masce akčního hrdiny dokázal pobyt zvládnout a začal si více věřit. 

Paní učitelka mi říkala, že po návratu z lázní Vojta ještě několik měsíců nosil ve školce 

masku spidermana a nechtěl od ní upustit. Postupně se jim masku podařilo odbourat, ale 

občas si jí ještě oblékne. Právě na naši společnou práci si ji oblékl. Vojtu jsem musela 

neustále chválit a motivovat, aby v testu znalostí pokračoval, i když mu to nešlo. Dále jsem 

chtěla pokračovat v Jiráskově testu, i po několikaminutovém přemlouvání, motivování 

a povzbuzování mi Vojta nechtěl nic nakreslit. Když přikývl, ihned si to zase rozmyslel. 

Zkusila jsem se k testu vrátit na konci naší práce, ale nepodařilo se mi ho přesvědčit. 

V testu řečových schopností, kdy jsem se ptala, co je na obrázku špatně, tak mi chybu 

ukázal prstem správně, popsat už to neuměl. Odpovídal mi velmi jednoduchými větami. 

 

 

2.2 Mateřská škola Kamarádka v Jilemnici 

Popis zařízení 

Mateřská škola se nachází v klidné části města v blízkosti jilemnického parku 

a nemocnice. Ke škole je připojena zahrada, která svojí velikostí vyhovuje počtu dětí a je 

využívána celoročně. V létě děti využívají pískoviště, hrádek se skluzavkou, houpačky, 

prolézačky, v zimě ji využívají pro hry se sněhem. Kapacita školy je až 150 dětí, které jsou 

rozděleny do oddělení podle věku. V předškolním oddělení je zapsáno 24 dětí, kterých se 

většinou sejde velký počet. 

V listopadu 2013 byla v MŠ Zámecká školní inspekce. Kladné ohodnocení z inspekční 

zprávy plyne pro vhodné podnětné a sociální prostředí. Dále pro podporu tvořivosti dětí, 

záznamu vývojových pokroků dětí a kvalitní spolupráci s rodiči. Nedostatky byly zjištěny 

v rozdílnosti v úrovni pedagogické práce, v efektivitě volených metod a forem práce. 

Rezervy byly shledány v oblasti vedení pedagogických pracovnic a v malé podpoře 

týmové spolupráce. Návrhem na zlepšení je sjednotit vedení pedagogického procesu ve 

všech třídách, využívat moderní způsoby a formy práce. Zlepšit pestrost vzdělávací 

nabídky, včetně práce s výukovými programy a sledovat bezpečnostní rizika. Kritika také 
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padla na paní ředitelku, která v jednom případě odmítla přijmout dítě v posledním roce 

před nástupem do školy. (Inspekční zpráva Čj. ČŠIH-891/13-H). 

 

Školní vzdělávací program 

„Radost a štěstí je v nás“ 

Hlavní filozofií školy je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, výchova k ochraně 

životního prostředí a rozvíjení samostatného a zdravého sebevědomí dětí. Z této filozofie 

vycházejí i následující hlavní cíle: 

 stimulovat a podporovat růst a vývoj dítěte, podporovat fyzickou a duševní pohodu, 

zlepšovat tělesnou a psychickou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu. Rozvíjet 

pohybové i manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést 

je ke zdravým životním postojům.  

 rozvíjet intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, stejně tak 

jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření. 

 utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich 

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů 

 uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa 

kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si uznávané společenské, morální a estetické 

hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody 

 založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka 

na životní prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy 

celosvětového dosahu, vytvořit základy pro otevřený postoj dítěte (člověka) 

k životnímu prostředí. 

Z těchto hlavních cílů vycházejí i hlavní klíčové kompetence. Těchto kompetencí je 

dosaženo výchovně vzdělávacím působením, které je obsaženo v jednotlivých 

integrovaných blocích výchovně vzdělávacího programu. Při tvorbě Školního vzdělávacího 

programu se škola opírá o publikaci Barevné kamínky (M. a G. Přikrylovy). 

 

Vzdělání učitelek 

 Předškolní oddělení vede paní učitelka Monika, která má vystudovanou střední školu 

pedagogickou a dále má magisterský titul z učitelství prvního stupně ZŠ v Liberci. Střídá 
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se v odpoledních a dopoledních směnách s paní učitelkou Alenou, která má vystudované 

vychovatelství. 

 

Nabídka kroužků a činnost s dětmi 

Činnost s dětmi většinou přizpůsobuje paní učitelka dětem a jejich potřebám. Mezi 

dětmi je velmi oblíbená hudební výchova, kterou vede především paní učitelka Monika. 

Různá grafomotorická cvičení a výtvarnou výchovu s dětmi dělá spíše paní učitelka Alena. 

Myslím, že se paní učitelky navzájem doplňují a bez problému spolupracují. 

Mateřská škola v nabídce kroužků pro děti spolupracuje se základní uměleckou školou, 

která se nachází nedaleko od školy. V nabídce jsou taneční kroužky a dramatické výchovy. 

Kroužek angličtiny a výtvarný kroužek zajištuje pro děti základní škola. Největší zájem je 

o kroužek angličtiny, na který chodí většina předškolních dětí. 

 

Náslech 

Celá škola byla velmi hezky vyzdobená obrázky od dětí a působila velmi příjemným 

dojmem. Při příchodu to vypadalo, že je školka bez dětí, protože v oddělení byl velký klid. 

Při příchodu do školky každý paní učitelce podá ruku na přivítání. Ranní hry jsou v duchu 

volné hry a nabídky činnosti u stolečků. Činnosti jsou velmi rozmanité a každý si může 

vybrat, co se mu líbí a co ho zajímá. Děti pomáhají paní učitelce lepit vánoční přání, 

mohou si temperovými barvami vybarvit čerta nebo pastelkami vybarvit a vystřihnout 

zápich do truhlíku. Několik chlapců si hrálo na koberci s autodráhou. Po ranních hrách 

následuje svačina, která byla pro mě také milým překvapením. Děti si šly na vyzvání umýt 

ruce a následně utvořily u vydávání svačiny řadu, kde si pak každý vzal talíř a sám si 

nandal rohlík a čaj. 

Po svačině se děti shromáždily u klavíru, kdy paní učitelka hrála, a děti zpívaly. 

S písničkou o čertech se pracovalo dál, doprovázela se pohyby charakteristickými pro čerta. 

Bylo vidět, že děti činnost baví. Po písničkách si děti zopakovali básničky, které budou 

říkat na vánoční besídce. Při společné básni byla pozornost dětí větší, než při 

individuálních básních, kdy přednášel jeden, a ostatní poslouchali. Poté paní učitelka 

vyzývala jednotlivce a dávala úkoly jako: „spočítej mi děti, které tu sedí, spočítej jen kluky, 

spočítej děti v červeném.“ Následovala hra „bacil“, která už podle jásotu byla u dětí 

oblíbená. Paní učitelka rozdělila děti na dvě družstva, jejichž pole oddělovalo lano. Při hře 

šlo o to, přehodit bacila (umělohmotné drátěnky) na druhou stranu k protihráčům, aby na 
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vlastním území zůstalo bacilů méně. Paní učitelka určila pravidlo mít jednu ruku za zády 

a házet pouze jednou. Při samotném zápalu ve hře toto pravidlo většina dětí nedodržela. 

V porovnání s roztockou školkou tady panují jasná pravidla a o něco lepší organizace práce. 

Paní učitelka nemusela za celou dobu někoho napomenout nebo řešit nějaký spor. 

 

Mia 

Mie v době pozorování bylo za pár dní 6 let, je narozená 4. prosince 2007.  Žije 

s matkou a starším nevlastním bratrem. 

Mia dochází do školy pravidelně. Přichází krátce po sedmé hodině a odchází obvykle po 

odpoledním spánku, kdy ji vyzvedává matka nebo babička. V loňském roce Mia více jak 

půl roku nechodila do školy, z důvodu dlouhodobé nemoci matky, kdy Mia nechtěla od ní 

odejít. Nenechalo to však žádné následky, naopak v kolektivu mezi dívkami je oblíbená, 

většinu času si hrají na koberci s hračkami z domova nebo u kadeřnického stolečku. 

V oblasti hrubé motoriky nemá sebemenší potíže. Pohyby jsou koordinované a ladné. 

Dokáže skákat přes švihadlo, jezdit na tříkolce, hází a chytá míč. V jemné motorice taktéž 

nevidím žádné obtíže. Úchop tužky je dobrý, nepřetahuje ani pastelkami ani štětcem 

s barvou. Umí pracovat s nůžkami, je trpělivá při stříhání. Oblékne se sama bez potíží, 

uklidí po sobě při svačině v šatně má věci úhledně srovnané. Při výtvarné činnosti si 

nebere pracovní tričko, je opatrná, aby se neumazala. Básničky, které s dětmi paní učitelka 

cvičí na besídku, umí bez problému.   

V průběhu testování byla velmi soustředěná a ochotná spolupracovat na zadaných 

úkolech. Překvapilo mě, že u otázek, které většina testovaných dětí nevěděla, odpověď 

ihned řekla a u naprosto běžných otázek, jako např. na co je nám kosa nebo kdo nám dává 

vlnu, odpovídala nesmyslně. V testu neměla problém, odpověď často vychrlila, bez toho 

aniž by se zamyslela nad její správností, po upozornění se opravila správně. V Jiráskově 

testu se ukázala její kresba slabší, v porovnání s ostatními testovanými dětmi. Trochu mě to 

překvapilo, když ostatní schopnosti jsou spíše v nadprůměru. Slovní zásoba je v pořádku, 

gramaticky tvoří věty správně, slovní zásoba je rozvinutá úměrně k věku. 

 

Václav 

Vašek je narozený 12. 6. 2007, má starší sestru, která chodí na střední školu a mladšího 

bratra, se kterým je matka na mateřské dovolené. V době testování mu bylo 6 let a měsíců. 
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Vaškovi byl doporučen odklad školní docházky, z důvodu zaostávání v řečových 

schopnostech. 

Vašek nemá v oblasti hrubé motoriky, stejně jako Mia, žádné potíže. Pohyby jsou 

ucelené, ve srovnání s ostatními chlapci však působí trochu těžkopádně a nemotorně. 

Myslím, že má trochu problém s koordinací. Do školky jezdí na kole s přídavnými kolečky. 

Snožmo skáče bez problémů, na jedné noze trochu vrávorá. 

Je vyhraněný levák, sebeobslužné činnosti zvládá sám, někdy potřebuje dopomoct se 

zavazováním tkaniček. Při volné hře si hraje nejčastěji s Jakubem a Sebastianem, a to 

s autodráhou, kterou různě skládají. Vydrží u této činnosti poměrně dlouho. Do výtvarné 

činnosti se příliš nehrne, a když ano, tak je s činností rychle hotový. Pokud na něj nedohlíží 

paní učitelka, práci trochu odbývá, jen aby si mohl jít hrát. Vhodná motivace u něj trochu 

zájmu o činnost probudí, výsledná práce je ale přesto poněkud neúhledná. 

V průběhu testování se, pro mě trochu překvapivě, více soustředil u kresby a opisování 

bodů podle Jiráskova testu. V zodpovídání otázek už tolik soustředěný nebyl, díval se 

z okna a nad odpověďmi moc dlouho nepřemýšlel. Ze správně zodpovězené otázky měl 

radost. V testu řečových schopností je lehce patrný pozůstatek patlavosti, navíc mluví 

velmi tiše, gramaticky tvoří věty správně. 
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3 Výsledná zpráva 

3.1 Porovnání výsledků jednotlivých dětí 

 

Test předškolních znalostí 

V testu předškolních znalostí dosáhly nadprůměrných výsledků 3 děti, oba žáci MŠ 

Jilemnice a Roman z MŠ Roztoky u Jilemnice. Nejlepšího výsledku dosáhla Mia a to 32 

bodů z celkových 50. Průměrného výsledku dosáhla Rozárka, Jakub a Tadeáš. Jako 

podprůměrné by se daly označit výsledky Vojty a Kamily. Dle mého názoru v případě 

Kamily hraje klíčovou roli její věk, je z dětí nejmladší a dle výsledků je jediná z dětí 

z běžné MŠ, u které by byl odklad školní docházky na zvážení. Přesto si myslím, že je ještě 

brzy soudit, u dětí tohoto věku hraje roli každý měsíc. 

I. Společenské zařazení      VI.   Zvířata 

II. Počet       VII.  Rostliny 

III. Čas       VIII. Domácnost 

IV. Hry a sport       IX.   Nástroje 

V. Pohádky       X.     Zaměstnání 

 

Tabulka 2 Konkrétní výsledky testu předškolních znalostí 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. Body 

Roman 3 2 1 4 2 4 4 3 3 4 30 

Kamila 2 2 2 3 0 0 1 1 1 2 14 

Rozálie 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 26 

Tadeáš 2 1 1 3 0 4 2 3 3 4 23 

Jakub 3 2 1 3 2 4 3 2 3 2 25 

Vojta 1 0 1 2 0 3 3 2 2 1 15 

Vašek 3 2 0 4 3 4 4 4 3 4 31 

Mia 4 3 1 4 2 3 4 4 3 4 32 
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Výsledky Jiráskova testu 

V Jiráskově testu dosáhli nadprůměrného výsledku 2 chlapci, Roman a Vašek, kteří 

získali nadprůměrné výsledky i v předešlém testu. Nejlepšího výsledku, 5 bodů dosáhl 

Vašek. Ostatní děti dosáhly výsledku průměrného. Zajímavý výsledek patří Rozárce 

a Tadeášovi, kteří dosáhli nejlepšího výsledku v obkreslování skupiny bodů, v nápodobě 

psacího písma zcela pohořeli. Vojtěch z MŠ speciální nedosáhl žádného výsledku, přes 

veškerou snahu moji i paní učitelky se mi ho nepodařilo do testu namotivovat. Od paní 

učitelky jsem dostala jeden jeho obrázek z nedávné doby, jeho kresba postavy se ukázala 

jako velmi slabá, kresba znázorňovala člověka jako hlavonožce. 

 

Tabulka 3 Konkrétní výsledky Jiráskova testu 

 Postava Písmo Opis bodů Body  

Roman 2 2 2 6 nadprůměr 

Kamila 2 4 2 8 průměr 

Rozálie 2 4 1 7 průměr 

Tadeáš 3 5 1 9 průměr 

Jakub 3 2 2 7 průměr 

Václav 2 1 2 5 výrazný nadprůměr 

Mia 3 3 1 7 průměr 

Vojtěch 5 - -   

 

K testu řečových schopností jsem využila zmíněné publikace (Diagnostika předškoláka, 

Školní zralost), všem dětem jsem předkládala shodné obrázky a s nimi spojené otázky 

a úkoly. Výsledky dětí byly vyrovnané, objevily se výjimky s bohatší slovní zásobou 

a naopak se slabší. Gramatické tvoření vět bylo u všech dětí správné, tempo řeči rovněž. 

Některé děti reagovaly pohotově, některým to trvalo déle, všechny ale zadaný úkol splnily. 

Překvapením byl pro mě výsledek Tadeáše, který jako jediný z dětí dokázal pochopit 

a bystře reagovat na obrázky a s nimi spojené rýmování. Výsledky tohoto testu jsem 
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konzultovala s učitelkami, které jsou přeci jenom s dětmi v denním kontaktu, mé 

pozorování mi potvrdily.  

Z výsledku testů a celkového pozorování lze usoudit, že děti ze školy městské jsou lépe 

připravené na školu, než děti z vesnice. Většina dětí v MŠ Roztoky dosáhla průměrného 

výsledku v obou  testech. Výjimku tvoří Roman, který se svým výkonem nejvíce přiblížil 

dětem z MŠ Jilemnice. Kamila jako nejmladší z roztockých dětí dosáhla v testu znalostí 

výsledku podprůměrného, její slovní zásoba se rovněž ukázala jako slabá v porovnání 

s ostatními dětmi. V MŠ Jilemnice Václav dosáhl nadprůměrného výsledku ve všech 

testech, v Jiráskově testu dokonce předvedl výkon výrazně nadprůměrný. Mia dosáhla 

nejlepšího výsledku v znalostním testu ze všech dětí, v Jiráskově testu dosáhla průměru. 

Vojtěch z MŠ speciální, kterému je diagnostikován opožděný vývoj, dosáhl výsledku 

podprůměrného. Řečové schopnosti většiny dětí odpovídají věku. Roman, Václav 

a Vojtěch docházejí na logopedii z důvodu patlavosti. 

 

3.2 Porovnání mateřských škol 

Ačkoliv všechny tři jsou mateřské školy, každá má osvojený jiný způsob práce s dětmi 

a také jiný režim. Sledování těchto rozdílů bylo pro mě určitě velkým přínosem do 

budoucna. Ve všech mateřských školách mi vyšli maximálně vstříc, paní učitelky působily 

velmi mile a měly k dětem pěkný vztah. 

MŠ v Jilemnici v předškolním oddělení měla, dle mého názoru, lepší organizaci práce. 

Paní učitelka měla připraveno několik ranních činností a k nim všechny potřebné pomůcky. 

Každý nově příchozí paní učitelce podal ruku na pozdrav a ta mu hned nabídla činnost. 

Činnosti byly přiměřené věku a schopnostem dětí a byly voleny tak, aby větší podíl práce 

udělaly děti. Při řízených činnostech, kde se paní učitelka na něco dotazovala, byly děti 

zvídavé a pohotové, mile mě překvapily znalosti, které děti měly z různých oblastí. 

Z výsledků testů, pozorování a rozhovorů bych označila děti z městské mateřské školy 

o něco lépe připravené na školní docházku. 

Nejdříve musím podotknout, že roztockou MŠ jsem musela navštívit vícekrát a na delší 

časový úsek, než zbylé dvě MŠ. Jsem si samozřejmě vědoma většího počtu testovaných 

dětí, ale ve zbylých dvou školách mi paní učitelky vyhranily čas a prostor pro testování, 

a dále pokračovaly v běžném denním programu bez narušení. Důvodem mých častějších 

návštěv byl velký počet dětí a pouze jedna paní učitelka, která chtěla s dětmi dělat řízenou 

činnost a viditelně potřebovala dopomoc. Když jedna paní učitelka byla pryč např. 
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s 3 dětmi na kroužku flétny, na kroužku tenisu ve škole nebo se jen opozdila, zbylý větší 

počet dětí zbyl na druhou paní učitelku. V těchto situacích vznikal mírný chaos, kdy 

nezvládala vysvětlovat práci dětem u stolečků a zároveň hlídat děti, které si samy hrály 

v prostoru vyhraněném pro volnou hru. Zmínila jsem, že v jilemnické MŠ větší podíl práce 

obstarávaly děti, tady byl problém opačný. Např. při tvorbě ježka paní učitelka stříhala 30 

kruhů z kartonu, 30 páru očí, 30 nosů ze čtvrtky a 30 čumáků. Děti pak natřely papírovou 

ruličku lepidlem a omotaly vlnou. Paní učitelka poté ježka přilepila tavnou pistolí ke 

kartonu, přilepila listy, upevnila čumák. Činnost dětem zabrala sotva 5 min, zatímco paní 

učitelce to vše trvalo více než hodinu.   

 Dle mého názoru by mateřské škole v Roztokách pomohlo rozdělení dětí na starší 

a mladší děti. Prostory i personál k dispozici mají. S dětmi by byla daleko jednodušší práce 

při řízených činnostech, než při takto velkém počtu a s takovými věkovými rozdíly mezi 

dětmi. Myslím, že předškolní děti by si měly pomalu zvykat dlouhodoběji udržet pozornost 

a netrávit prakticky celé dopoledne hrou. 

V MŠ speciální probíhalo vše tak, jak mělo a v rámci možností, které jsou pro školu 

dostupné. Měla jsem možnost nahlédnout do třídy ZŠ speciální a do týdenního stacionáře, 

kde se nacházejí děti z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Po této 

zkušenosti skutečně patří můj obdiv paní učitelkám a sestřičkám, za ochotu a laskavost, 

kterou každodenně při práci s těmito uplatňují.   

Závěrem bych chtěla v několika bodech shrnout kladné stránky jednotlivých 

mateřských škol. 

MŠ Roztoky u Jilemnice   

 velká nabídka kroužků pro děti 

 vybavení MŠ, velká zahrada 

 spolupráce s rodiči 

 aktivní účast MŠ na výletch, exkurzích, akcích pořádaných obcí 

 přijímání dětí nižšího věku 

 

MŠ Kamarádka v Jilemnici 

 lepší organizace práce 

 velká nabídka ranních činností 
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 dostatek prostoru pro volnou hru 

 rozmanité řízené činnosti 

 vzdělání učitelek 

 

MŠ speciální Srdíčko 

 malý počet dětí 

 individuální přístup 

 rahabilitace, cvičení 

 činnosti přiměřené věku dětí 

 spolupráce s odborníky 

 

 

3.3 Porovnání vybraného dítěte 

Pro závěrečné srovnání jsem se rozhodla zopakovat Jiráskův test školní zralosti 

a porovnat tak výslednou práci zvoleného dítěte, a to v rozmezí listopad-březen. Pro tento 

úkol jsem vybrala Rozálii, která měla poměrně nevyvážený opis písma a opis skupiny bodů. 

První obrázek je z listopadu a druhý z března, dělí je tedy mezi sebou 4 měsíce (viz přílohy 

10 a 11). 

Patrně největší rozdíl je vidět v opisu písma. Písmo z listopadu nem s předlouhou téměř 

nic podobného, nelze rozlišit ani rozdělení věty na tři slova. Písmo z března tohoto roku se 

takřka podobá předloze. Text je čitelný a členění věty na tři slova je stejné dle předlohy. 

Opis skupiny bodů byl v pořádku již v listopadu, kdy se téměř shodoval se vzorem. Za 

čtyři měsíce je opis stále dobrý, dle jiráskova testu by byl hodnocen nejlepším výsledkem, 

nebýt jedné přebývající tečky. Rozárka si byla vědoma chyby, když se na výsledek 

podívala s odstupem. U zadaného úkolu byla Rozárka v obou případech klidná 

a soustředěná. Pracovala bez přerušování práce, dlouho se nad úkolem nerozmýšlela 

a vykonala ho dle mého zadání. Úchop tužky je dobrý, nedrží ji nikterak křečovitě. 

Z výsledku měla sama radost. 

Kresba postavy byla přiměřená věku již v listopadu. Postava neměla končetiny 

znázorněné jako čárky, jako u některých dětí ze zkoumaného vzorku, ale kresleny byly 

dvojitě. Postava měla detaily, jako prsty, nos, krk, na který spousta dětí zapomíná. Kresbu 
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z března doplnily další detaily, jako je obočí, řasy, propracovaný nos s dvě mi nosními 

dírkami. Dalším významným prvkem jsou knoflíky, které charakterizují mužské oblečení.   

Porovnání výsledků Rozálie mě velmi mile potěšilo. Zejména v nápodobě psacího 

písma došlo k viditelným změnám k lepšímu.   
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Závěr 

Dnešní uspěchanější způsob života výrazně mění podmínky, ve kterých děti vyrůstají. 

Děti mají nyní daleko více možností pro trávení volného času, mají snadnější přístup 

k informacím a tedy i znalosti z různých oblastí, které jsou často až překvapivé. Přesto je 

vstup do základní školy nepochybně důležitý krok pro dítě a jeho rodiče, na který je nutné 

se připravit. Předškolní vzdělávání by dítě mělo dostatečně připravit na tuto další životní 

a vzdělávací cestu.  

Z výsledků praktické části poukazující na připravenost jednotlivých dětí vyplývá, že 

děti navštěvující městskou mateřskou školu jsou o něco lépe připravené na školní 

docházku než děti ze školy vesnické. Obě dvě děti, Václav a Mia, z této MŠ dosáhly 

nadprůměrných výsledků v testu všeobecných předpokladů. Václavovi byla odložena 

v předešlém roce školní docházka a tento rok navíc v MŠ se pozitivně promítl na jeho 

výsledcích. Děti z MŠ na vesnici dosáhly v testu předškolních znalostí průměrných 

výsledků. Roman jako nejstarší chlapec z těchto dětí dosáhl nadprůměru a svým výkonem 

se tak vyrovnal dětem z MŠ městské. Chlapec z MŠ speciální, kterému je diagnostikován 

opožděný vývoj, dosáhl výsledku podprůměrného, stejně jako Kamila z MŠ na vesnici. 

U většiny dětí jsou body z jednotlivých oblastí v testu předškolních znalostí vyrovnané, až 

na oblast týkající se času. Tato oblast dětem dělala největší potíže, objevily se zde otázky 

týkající se dnů v týdnu a hodin, na které odpověděly správně jen dvě děti, paradoxem je, že 

šlo o dívku s průměrným výkonem a druhou s výkonem podprůměrným.  V oblasti 

zaměstnání je bodové ohodnocení nejméně vyrovnané. 

 V Jiráskově testu, konkrétně v nápodobě psacího písma, jsou výkony dětí velmi 

nevyrovnané. Václav v Jiráskově testu dosáhl nejlepšího výsledku z vybrané skupiny dětí, 

jeho spolužákyně dosáhla průměru. V tomto testu jsou výkony dětí z MŠ vesnické 

průměrné, až na Romana, který dosáhl opět nadprůměrného výsledku. Chlapce z mateřské 

školy speciální se mi bohužel ke splnění tohoto úkolu nepodařilo namotivovat ani s pomocí 

paní učitelky, která mi poté věnovala jednu jeho kresbu. Jeho kresba postavy je na velmi 

nízké úrovni.  

Vybraný vzorek dětí měl dle jednotlivých úkolů v testu řečových schopností vyvážené 

výkony. Výrazně horší slovní zásobu než ostatní děti měla Kamila, která už předtím 

dosáhla slabšího výkonu v jednom z testů. U Romana a Václava jsou patrné vady řeči, 

které ovšem neměly vliv na jejich slovní zásobu a souvislý projev, oba docházejí na 

logopedii. Vojtěch z MŠ speciální má také lehkou vadu řeči, i on dochází na logopedii. 

Jeho slovní zásoba je spíše podprůměrná.  
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Výsledkem výzkumu je fakt, že větší část zkoumaného vzorku dětí má znalosti 

a schopnosti přiměřené svému věku. Přesto bych označila děti v městské mateřské škole 

jako bystřejší a lépe připravené na školní docházku.  

Ze získaných poznatků vyplývá, že učitelky v MŠ městské mají pro výkon této profese 

odborné vzdělání, jedna učitelka má vystudovanou i vysokou školu. Učitelky v MŠ 

vesnické mají dodělanou maturitní zkoušku na pedagogické škole, jedna z učitelek nemá 

pedagogické vzdělání vůbec.  

Učitelky ve škole městské dětem nabízejí daleko více rozmanitých činností v průběhu 

běžného dne, vedou dětem šanony s výkresy a sledují tak jejich pokroky. Materiální 

vybavení této školy je o něco slabší než u druhé porovnávané školy. MŠ na vesnici volí 

činnosti spíše spontánně, dle momentálních potřeb a nálady dětí. Ocenila bych vybavení 

a prostory, které MŠ má k dispozici a komunikaci s rodiči prostřednictvím nástěnek, 

plakátů a internetových stránek. Rozmanitá je nabídka mimoškolních aktivit a akcí 

pořádaných školou. Z náslechů, které jsem ve školách absolvovala, bych shledala jako 

nejslabší stránku MŠ vesnické organizaci práce, kdy v jistých chvílích vznikal mírný chaos. 

Dle mého názoru by prospělo rozdělení dětí na dvě skupiny dle věku. S dětmi by byla 

snazší práce zejména při řízených činnostech, prostor a personál k dispozici tato MŠ má.  

MŠ speciální, k ní připojené dětské centrum a škola základní působí v Jilemnici přes 20 

let. Ve třídě je malý počet dětí, který umožňuje individuální přístup ke všem dětem, řízené 

činnosti jsou kratší oproti běžné MŠ. Za celé dopoledne se vystřídají všechny děti 

u rehabilitační sestry pracující přímo ve škole. MŠ má již osvojený svůj způsob práce 

s dětmi, který vidím jako naprosto vyhovující.  

Z výsledků práce lze usoudit, že i na takto malém vzorku žáků MŠ, je možné sledovat, 

že mateřské školky skutečně nejen pozitivně a blahodárně ovlivňují tělesný a psychický 

vývoj předškolních dětí, ale dokáží také v duchu cílů kurikulární reformy pružně reagovat 

na individuální potřeby dětí, připravit je na vstup do školy. Aby byl tento proces úspěšný, 

je klíčová profesionalita učitelů v MŠ a spolupráce s rodiči dětí. Byla bych ráda, kdyby má 

bakalářská práce pomohla  právě učitelkám MŠ i rodičům některými konkrétními poznatky 

z oblasti práce s předškolními dětmi. 
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