
 

Co je školní zralost nebo připravenost? 

Jde vlastně o to, kdy dítě dosáhne takového stupně vývoje, že je 
schopno  se účastnit výchovně vzdělávacího procesu bez větších obtíží, 
nejlépe s radostí a dychtivostí. 

Šest aspektů schopnosti učit se: 

1. Sebevědomí – dítě má mít pocit, že se 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. 

2. Zvídavost – pocit, že je dobré a zajímavé dovídat se nové věci a 
že učení je příjemné. 

3. Schopnost jednat s určitým cílem – přání a schopnost 
ovlivňovat dění a jednat trvale. To souvisí s uvědomováním si 
vlastních schopností. 

4. Sebeovládání – schopnost přizpůsobovat a ovládat vlastní 
chování způsobem odpovídajícím věku, smysl pro vnitřní 
sebekontrolu. 

5. Schopnost komunikovat – 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 dítěte sdílené s ostatními dětmi nebo 
s dospělými. 

6. Schopnost spolupracovat a nalézt při společné činnosti 
rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami ostatních. 

Pracovní návyky při kreslení: 

• držení těla 

• držení psacího náčiní 

• postavení ruky při kreslení a psaní 

• uvolnění ruky, tlaku na podložku 

• plynulost a způsob vedení čar 

 

 

Kde hledat? 

Literatura:  

• Jiřina Bednářová, Školní zralost,Computer Press,a.s. 

• Martina Šrámková, Rukověť rodiče malého školáka, Albatros 

• Daniela Janečková, Hry pro pravolevou orientaci a pro radost, 
Tobiáš 

Internet: 

• www.jak- spravne-psat.cz 

• www.vasedeti.cz 

• www.wiki.rvp.cz 



 

Co má umět předškolák? 

Jde o široké spektrum dovedností. O zvládnuté hrubé motorice svědčí 
například schopnost skákat přes švihadlo či hrát oblíbenou „školku“ 
s míčem. Jemná motorika, tak důležitá pro rozvoj psaní, se vyznačuje 
mimo jiné oblibou kreslení či schopností zapnout si knoflík. Dítě by 
rovněž mělo umět správně držet tužku a nakreslit čáru, kruh či vlnovku. 

Důležité je rozvinutí zrakového vnímání včetně paměti. Tu dobře 
trénuje například pexeso nebo puzzle. Sluchové vnímání zase umožňuje 
odlišit jednotlivé hlásky ve slovech a označit první či poslední písmeno. 
Doporučuje se oblíbená slovní „kopaná“. Právě tyto schopnosti jsou 
základem příštího čtení a psaní. 

Budoucí prvňáček by také měl být schopen spočítat si svých deset 
autíček či panenek, aniž by některou z hraček vynechal, a měl by vědět, 
že včera už bylo, kdežto zítra teprve bude. Měl by umět říci, jak se 
jmenuje a kde bydlí, a svými slovy převyprávět známou pohádku. 

Pro školu je klíčová schopnost soustředění. Pokud dítě nevydrží 
sledovat večerníček bez toho, aby čtyřikrát oběhlo židli a rozsypalo 
stavebnici, čekají ho ve škole pravděpodobně problémy. Stejně tak, 
když na každý nezdar či malou nespravedlnost reaguje plačtivým 
výbuchem. 

Malý školák by měl mít také základní návyky ve společnosti: dospělým  
vykám, zvládnu základní hygienu, stolování, zavážu si tkaničky u bot.  

 

 

 

Jak připravit dítě na psaní? 

Vizuomotorika – schopnost souhry mezi okem a rukou. Koordinace 
zraku a rukou má vliv na každodenní činnosti, sebeobsluhu, kreslení, 
psaní, přepis textu a jiné. Úroveň můžeme posoudit na jednotažných 
cvicích, kde je stanoveno, kudy vede stopa. Při obtahování musí dítě 
sledovat linii a směr vedení čáry. Sledujeme plynulý a nepřerušovaný 
pohyb, nevadí nám nepřesnost, ale potřebná je plynulost. Obtahujeme 
několikrát za sebou. Cviky slouží k uvolnění ruky a k automatizaci 
pracovních návyků. 

Lateralita – ruku, jejíž užívání při činnostech převažuje, hodnotíme 
jako dominantní tj. pravák – levák. / Všímáme si během hry, při 
manipulaci s předměty, při rukodělných činnostech, každodenních 
činnostech, která ruka je aktivnější či obratnější. / 

Lateralita oka – zjistíme, když necháme dítě podívat do krasohledu, 
papírové ruličky, lahvičky, klíčové dírky… 

Před nástupem do školy je důležité znát lateralitu ruky a oka, vědět, 
kterou rukou bude dítě psát. 

Grafomotorika se u předškolního dítěte rozvíjí v závislosti na mnoha 
psychomotorických funkcích – vliv na ni má mentální vyspělost dítěte, 
zrakové a prostorové vnímání, lateralita, paměť, pozornost, úroveň 
hrubé a jemné motoriky. Grafomotorické schopnosti dítěte ve školním 
věku významnou měrou ovlivní psaní. Jestliže je grafomotorika 
neobratná, písmo je neúhledné, méně čitelné. Neobratnost se odráží na 
tempu psaní, pomalý akt psaní odčerpává hodně pozornosti, která 
nezbývá na obsah psaného, a tím se zvyšuje chybovost. 


