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ŠKOLNÍ  ZRALOST

Školní zralostí rozumíme dosažení takového stupně

tělesného a duševního vývoje, který umožňuje dítěti

se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti.

•zralost tělesnou (fyzickou) a zdravotní stav

•zralost kognitivních (poznávacích) funkcí

•zralost v oblasti práceschopnosti

•úroveň zralosti osobnosti

•sociální zralost























Pedagogická diagnostika – učitel je 

průvodce rodičům v otázce – „je moje dítě 

všestranně připraveno?“















Nevyzrálost v práceschopnosti a pozornosti:

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

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

činnosti

•odolnost vůči zátěži je nízká 

•malá odolnost vůči   rušivým vlivům vnějším, vnitřním, únavě

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

•má zájem pouze o hru

•při záměrně řízené činnosti potřebuje neustále individuální vedení, 

povzbuzování, v plnění úkolů je nesamostatné

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

psychomotorický neklid







Nevyzrálost v oblasti grafomotoriky :

•dítě je méně obratné v jemné motorice, v rukodělných činnostech, 

nezvládá, nebo hůře zvládá stříhání…atd

•dítě je méně samostatné v sebeobsluze, v každodenních 

činnostech

•nevyhledává kreslení, odmítá pracovat

•chybný úchop, přítlak na tužku – linie kostrbaté, vytlačené, 

neplynulé tahy

•dítě zvládá obtíže, nebo vůbec nezvládá grafomotorické prvky

•nevyhraněná dominance ruky 

•obsahově chudší kresba – odpovídající kresbě mladšího dítěte



Nevyzrálost v oblasti sluchového vnímání :

•obtíže ve výslovnosti – záměny sykavek, obtíže v měkčení

•obtíže v rozlišování zvuků stejných x rozdílných

•obtíže ve vyhledávání rýmů

•obtíže v roztleskávání a určování počtu slabik ve slově 

•obtíže ve fonematickém sluchu – hůře určí, nebo vůbec 

neurčí první hlásku ve slově, později poslední hlásku ve slově

•obtíže ve sluchové paměti 



Nevyzrálost v oblasti zrakového vnímání:

•obtíže v pojmenování základních barev i odstínů barev

•obtíže v optické diferenciaci – především reverzní tvary

•obtíže ve zrakové analýze a syntéze – část x celek

•nevyzrálost v prostorové orientaci:

•nesprávné používání a porozumění pojmům označující prodtorové 

uspořádání

•obtíže v pravolevé orientaci

•obtíže v určování pořadí v řadě



Nevyzrálost v řeči:

•špatná výslovnost

•artikulační neobratnost

•obtíže v sykavkových asimilacích

•slovní zásoba není přiměřená věku

•v řeči se objevují dysgramatismy



Nevyzrálost v oblasti matematických představ:

•obtížně chápe pojmy stejně, méně, více

•hůře si osvojuje číselnou řadu – vázne pravolevá 

orientace

•nepřesně určí počet předmětů

•s obtížemi tvoří skupiny o daném počtu

•nevyhledá a neurčí geometrické tvary



Legislativa – právní rámec – práva a 

povinnosti zákonného zástupce

























PŘIPRAVENOST DÍTĚTE PRO VSTUP DO 1. ROČNÍKU ZŠ

Optimální připravenost Nedostatečná připravenost
___________________________________________________________

Dítě ví, jak se jmenuje, kolik má roků,    Dítě se neorientuje ve svém okolí. 

dobře se orientuje v nejbližším okolí, 

umí vyprávět o sourozencích, 

o práci rodičů.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyjadřuje se celými větami, Vyjadřuje se jednoslovně,

gramaticky správně, výslovnost               zřídka samostatně, vady          

bez vad.                                                    výslovnosti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Umí odpočítávat předměty do 10.            Nedovede počítat.

Zná pojmy více, méně, stejně.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Orientuje se na stránce v knize, Vázne pravolevá orientace,

zná pojmy: nahoře – dole,      vázne orientace v prostoru.

pod – nad, vpravo – vlevo   

---------------------------------------------------------------------------------------------------



Optimální připravenost Nedostatečná připravenost
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Správně užívá tužky, křídy, Neobratně zachází s tužkou,

dovede popsat, co nakreslilo, nerado kreslí, v kresbě není

v kresbě je možné rozlišit možné rozeznat jednotlivé

jednotlivé předměty, dovede předměty.

stříhat.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Dovede se soustředit při hře, Těká od jedné činnosti ke 

kresbě, započaté činnosti druhé, často přerušuje práci, 

se snaží dokončit, po skončené nic nedokončí.

činnosti uklidí pracovní místo

Udržuje pořádek ve svých hračkách.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------



Optimální připravenost Nedostatečná připravenost

-----------------------------------------------------------------------------------
Dovede navázat kontakt s cizí Dítě se vyhýbá kontaktu s

osobou, zvládne odloučení cizími osobami, stydí se

od rodičů.Pěkně se baví odpovědět, nenavazuje kontakt 

s vrstevníky, při hře dokáže s vrstevníky, během her stojí 

ustoupit druhému dítěti. stranou, je svárlivé, agresivní.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Samostatně se umí obléknout, Dítě je nesamostatné, nedbá

najíst, má základní hygienické o své věci, ničí knihy,

návyky.Má vztah ke svým věcem, sešity. Je svéhlavé, nerado se 

plní pokyny rodičů,  je vedeno podřizuje.

k pravidelné pomoci v domácnosti. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Podřizuje se pokynům dospělých, Je neposlušné, umíněné, 

chápe jejich nutnost, i když jsou nevyhoví pokynům dospělých.

pro ně právě nemilé.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


