
Všeobecné informace k zápisu pro r. 2017 
 
 
1. Termín a místo zápisu  
Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., 
školského zákona, v úterý dne 4. dubna 2017 od 1330 do 1700 v budově Základní školy Černá 
Hora, příspěvková organizace.  
 
2. Věk dítěte  
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne šestého roku věku.  
Pro školní rok 2017/2018 to jsou děti narozené 1. 1. 2011 - 31. 8. 2011. 

 
Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného 

školního roku (2017/2018), 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.  
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od 1. září do 31. prosince 2011 

k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského 

zařízení (pedagogicko-psychologická poradna).  
Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. ledna do 30. června 2012 je 

doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Doporučující vyjádření  přikládá zákonný zástupce k žádosti o přijetí při zápisu. 
 
3. Práva a povinnosti rodičů  
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to od 1. 
dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz 

§ 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se 

sídlem ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen 

"spádová škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. 
 
4. Spádové obvody škol  
Obec stanoví podle § 178 odst. 2 školského zákona školské obvody spádové školy. Do 

spádové školy jsou přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu. Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. 

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy. 
Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost 

řediteli spádové školy nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit 

povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 5 školského zákona). 
Záleží na dohodě mezi ředitelem školy a zřizovatelem, jakým způsobem bude zřizovatel 

informován o těchto dětech pro účely případné náhrady neinvestičních výdajů podle § 178 

odst. 6 školského zákona. 
 
5. Odklad povinné školní docházky  
Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-
li o to písemně zákonný zástupce dítěte, 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 psychologa. 



Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě 

dovrší osmý rok věku. 
 
 
 
 
6. Cizinci a povinná školní docházka  
Povinná školní docházka se vztahuje i na občany jiného členského státu Evropské unie a 

jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního 

pobytového povolení, (hlava IV zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České 

republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o 

změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů). 
 
Na základě informací sdělených MŠMT ČR  č.j. 17996/20005-14 se doporučuje informovat 
zákonné zástupce dětí, žáků, kteří nejsou občany České republiky a pobývají oprávněně na 

území České republiky, nejedná-li se o občany Evropské unie nebo jejich rodinné příslušníky 

(dále jen "cizinci ze třetích států"), že podle § 20 odst. 1 zák. č. 561/2004 Sb., v platném 

znění, (školský zákon) je jim výslovně zaručen přístup k základnímu, střednímu a vyššímu 

odbornému vzdělávání za stejných podmínek jako občanům České republiky.  
Cizincům ze třetích států se již zaručuje rovný přístup i ke školnímu stravování a zájmovému 

vzdělávání. 
  
 
7. Rozhodování ředitele školy  
O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 

(viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). 
 
 
8. Oznámení 
O rozhodnutí bude informováno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na 
vstupních dveřích do budovy školy a na školních webových stránkách (www.zscernahora.cz).  



Základní škola Černá Hora, příspěvková organizace                                                                                                    
Strmá 308                                                                                                                                 
679 21 Černá Hora 

 

 

Žádost o přijetí 

Podle ustanovení § 36, odstavce 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přihlašuji k zápisu k povinné 

školní docházce na Základní škole Černá Hora, příspěvková organizace od školního roku 
2017/2018 

jméno dítěte _________________________________ datum narození___________________  

místo trvalého pobytu _________________________________________________________  

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu 

vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat 

zákonný zástupce:                                                                                                                                
  
___________________________________________________________________________ 
(jméno, příjmení a místo pobytu, popř. jinou adresu pro doručování)  

Byl jsem poučen o možnosti odkladu školní docházky.  

Dávám tímto současně Základní škole Černá Hora, příspěvková organizace, svůj souhlas k tomu, aby zpracovávala a evidovala 

osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů v platném znění. Dále dávám škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně 

patologických jevů pracovat psycholog, speciální pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, 

sociálních a obdobných služeb. Souhlasím s možností orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu 

mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví.                                                                                                                                                  
Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona             
v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických vyšetření, pořádání mimoškolních akcí školy, 

přijímací řízení na střední školy, úrazové pojištění žáků, provedení psychologických vyšetření, zveřejňování údajů a 

fotografií mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související          
s běžných chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem 

stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 
101/2000 Sb.  

 

V _____________________ dne _________________  

 

podpis zákonného zástupce (žadatele)  __________________________________ 

 



* Nehodící se škrtněte 

Základní škola Černá Hora, příspěvková organizace, Strmá 308, 679 21 Černá Hora 
 

ZÁPISNÍ  LIST pro školní rok    2017/2018 
 

Jméno a příjmení dítěte_____________________________________ Datum narození________________ 
Rodné číslo _________________________Místo narození______________________________________  
Okres_________________________________________________________ 
Státní občanství_________________________________________________  
Bydliště______________________________________________________________________________ 
Zdravotní pojišťovna _________________ Mateřská škola v ____________________________________ 
Bude navštěvovat ŠD?*  ANO – NE  
Zdravotní znevýhodnění, postižení, obtíže __________________________________________________ 
Sociální znevýhodnění __________________________________________________________________ 
 
OTEC (vlastní, nevlastní, osvojitel, opatrovník)* __________________________________________________  
Bydliště (pokud je odlišné)_______________________________________________________________ 
Telefon do bytu_______________________ do zam.________________ mobil____________________ 
E-mail _____________________________________________________________________________ 
 
MATKA (vlastní, nevlastní, osvojitelka, opatrovnice)* ______________________________________________ 
Bydliště (pokud je odlišné)_______________________________________________________________ 
Telefon do bytu_______________________ do zam._________________mobil____________________ 
E-mail ______________________________________________________________________________ 
 
Zapsala (jméno učitelky, která provedla zápis): 
Poznámky: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Černé Hoře dne  __________________________ podpisy rodičů: 



 
 

 
 

 

Základní škola Černá Hora, příspěvková organizace                                                                                                       
Strmá 308                                                                                                                                 
679 21 Černá Hora  

 

Žádost o odklad 

 

Žadatel: Jméno, příjmení ____________________________________________________  

Místo trvalého pobytu _______________________________________________________  

Podle ustanovení § 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) žádám o odklad povinné školní docházky  

jméno dítěte _______________________________ datum narození___________________  

Zákonní zástupci dítěte (žáka) se dohodli, že záležitosti spojené s přijetím k základnímu 

vzdělávání (přestupu do jiné základní školy, s odkladem školní docházky aj.) bude vyřizovat 

zákonný zástupce (jméno a příjmení):  

________________________________________________________________________ 

 

 

V ______________ dne _________________  

 

podpis zákonného zástupce  

Přílohy:  

- doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení                                     
- doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa  

 



Školní zralost 
1. Tělesná vyspělost a zdraví  
2. Motorická obratnost  
3. Řeč  
4. Pozornost a pracovní návyky  
5. Rozumové předpoklady  
6. Emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost  

 
V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let do 31.8. 
Každé dítě však nemusí být pro nástup do školy zralé a připravené. Pokud si rodiče nebo paní učitelky v MŠ 
nejsou jisti, je nutné požádat o vyšetření v poradenském zařízení, které posoudí případný odklad školní 
docházky. K odkladu rodiče potřebují dle platné legislativy doporučení nejen od poradenského zařízení, 
ale také od odborného lékaře. Teprve obě tato doporučení mohou sloužit jako podklad pro ředitelství školy k 
odkladu školní docházky.  
 
Druhým případem jsou děti, které jsou ve svém vývoji tzv. „dopředu“, jejich schopnosti jsou rozvinuty nad rámec 
jejich věku a rodiče si myslí, že další rok v MŠ by jejich dítěti již nic nedal, nudily by se a nástup do školy by pro 
ně byl lepší variantou. Zákon umožňuje předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší 6 let od 
září do konce červa v příslušném školním roce. V tomto případě musí rodič doložit doporučující vyjádření 
poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku 6 let, každé dítě se vyvíjí vlastním 
tempem, je ovlivňováno řadou faktorů – rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, … apod. V otázce 
zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti – co platí pro jednoho, 
nemusí platit pro druhého, každé dítě je jedinečný originál. 
 
Pokud si rodiče nejsou jisti, jak na tom jejich dítě je ve srovnání s ostatními dětmi, mají pochybnosti o jejich 
zralosti, doporučuje se: 

 V první řadě oslovit mateřskou školu, požádat o vyjádření paní učitelku, promluvit s ní o tom, jak ona 

vidí jejich dítě.  
 Důležitým faktorem je samozřejmě vlastní posouzení a vnímání dítěte jejich rodiči.  
 Posledním nezbytným krokem je pak včasné oslovení poradenského zařízení a odborná konzultace.  

1. Tělesná vyspělost a zdraví 
Tělesně vyspělé dítě je odolnější, lépe se přizpůsobí zvyšujícím se nárokům, lépe se adaptuje. Nástup do školy 

je jednoznačně vhodné zvážit u dětí s vývojovým opožděním (děti předčasně narozené, s pozdním nástupem 
řeči, opožděným motorickým vývojem, děti hyperaktivní a instabilní). Důležitá je také míra nemocnosti – často 
nemocné dítě vypadá z kolektivu, stále se musí znovu začleňovat, adaptovat se na změny, nestíhá sledovat 
učivo, látku pak musí dohánět doma s rodiči, což mu znesnadňuje jeho zařazení i přirozený rozvoj schopností. 

Nutné je zvážit jeho tělesnou konstituci – váhu i výšku – vždy však v kontextu konstituce rodičů. Drobní rodiče 

budou mít pravděpodobně drobnějšího předškoláka a nemusí to být otázka tělesné nevyzrálosti. 

2. Motorická obratnost 
Do této oblasti patří celková tělesná obratnost - hrubá motorika, kterou mohou rodiče snadno sledovat doma i na 
hřišti (běh, skok, chůze po schodech, zdolávání překážek, koordinace končetin, rovnováha, hra s míčem,…), dále 
pak obratnost rukou - jemná motorika, např. při práci s plastelínou, navlékání korálků, stříhání, lepení, hra s 

kostkami a stavebnicemi, používání různých nástrojů, zapínání zipu a knoflíků, případně zavázání tkaniček a 
grafomotorika, tedy práce s tužkou. Dítě by mělo ovládat čáru a její směr (součinnost ruky a oka) a správný 
úchop tužky. Zápěstí by mělo být dostatečně uvolněné, pohyb plynulý. Dítě by mělo mít o kresbu zájem, 
mělo by spontánně a tvořivě kreslit, vybarvovat a respektovat hranice čáry, příliš nepřetahovat, nakreslit základní 
kresbičky jako např. mámu, tátu, sluníčko, domeček, podle předlohy nakreslit základní geometrické tvary, 
napodobit tiskací písmena, spojit dva body souvislou čarou svisle i vodorovně. 

Pokud má dítě tendenci ruce v činnostech střídat a není zcela jasné, která ruka je dominantní, je nutné včas 
rozhodnout, kterou rukou dítě bude v 1. třídě psát, zjistit tzv. lateralitu. Žádoucí je v tomto případě konzultace s 
odborníkem, a to i v případě, že nezvažujete odklad školní docházky. 

http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost3
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost1
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost2
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost3
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost4
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost5
http://www.babyonline.cz/vzdelani-aktivity/skolni-zralost.html#zralost6


3. Řeč 
Předpokladem zahájení školní docházky je srozumitelná výslovnost, vada výslovnosti jedné či dvou hlásek 

však nejsou vždy nutně předpokladem odložení docházky, je nutné se však poradit s odborníkem. Nesprávná 
výslovnost nebo výraznější artikulační neobratnost může ovlivnit nácvik v oblasti čtení i psaní. 

Dále je třeba dostatečně rozvinutá slovní zásoba, dítě by mělo být schopno mluvit v rozvinutých větách a 
souvětích bez výraznějších obtíží ve skladbě věty či tvarech slov, většinou již správně gramaticky. Řekne si o to, 
co potřebuje, vyjádří děj, spontánně povypráví co se dělo ve školce, u babičky, řekne básničku nebo zazpívá 
písničku apod. 

4. Pozornost a pracovní návyky 
Dítě by mělo být schopné na konci předškolní docházky udržet pozornost až 35 minut, zůstat u úkolu a dokončit 
ho i v případě, že ho příliš nebaví. Mělo by zvládnout naslouchat vyprávění druhého, vydržet na místě, sledovat 
instrukce k činnosti a vyslechnout je až do konce.  
V předškolním věku již dítě pracuje na jednotlivých úkolech více usilovně a pečlivě, záleží mu na výsledku a 
následném ocenění. Je schopno pokračovat v práci i v případě drobných nezdarů. Dokáže již pracovat kratší 
dobu samostatně, bez individuálního vedení a pomoci dospělého. 

5. Rozumové předpoklady 

Do této oblasti patří zejména vědomosti, znalosti, intelektové schopnosti. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci 
běžné potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnů, základní pojmy týkající se 
času (den-noc, části dne, včera, dnes, zítra, den, týden, měsíc, rok, roční období), orientovat se v prostoru 
(nahoře, dole, vlevo, vpravo, daleko, blízko, pod, nad, před, za, mezi,…), orientovat se na vlastním těle. V 
předmatematických představách již posoudí množství, velikost, případně pořadí, odpočítá předměty, orientuje 

se přibližně v oboru do 6, hraje bez výraznějších obtíží domino s puntíky a člověče, nezlob se. Chápe již, jak se 
tvoří protiklady (malý-velký), nerovnosti (vyšší než - kratší než), stupňování (nízký- nižší – nejnižší), shodnost 
(stejný, tak velký jako). 
 
Zraková percepce - zrakem odliší nestejné obrázky (dle velikosti, tvaru, případně natočení v prostoru), vyhledá 
dvojici stejných obrázků, najde rozdíly, zvládne hrát pexeso. 
 
Sluchová percepce - dokáže roztleskat slovo na slabiky (vnímá rytmus slova), pojmenuje první hlásku ve slově, 

případně pozná poslední písmenko u jednodušších slov. Posoudí, jestli jsou dvě slova stejná nebo jiná, vyhledá a 
vytvoří rým. Dítě je schopno si zapamatovat řadu slov, krátkou básničku, říkanku, doplnit vámi vyprávěnou 
pohádku, pamatuje si základní domluvená pravidla. 
 
Hmatové vnímání - hmatem rozpozná předměty podle jejich tvaru, vlastností, je schopno je podle hmatu třídit. 

6. Emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost 
Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, 
začlenit se do kolektivu vrstevníků, navazovat komunikaci. Zřejmá musí být jistá míra odolnosti – můžeme 
posoudit např., jak se vyrovnává s prohrou nebo překážkami stojícími v cestě k jeho cíli, jak se vyrovnává se 
změnami, jak se adaptuje na nové prostředí, jak je schopno komunikovat s novými lidmi. Užitečné je sledovat, 

jak se vaše dítě chová k paní učitelce v MŠ (jak moc lpí na učitelce a dožaduje se její pozornosti, jak se podřizuje 
požadavkům, míra plachosti, nesmělosti, jak si umí říct o pomoc) a také k ostatním dětem (přizpůsobivost při hře, 
kooperace, schopnost rozdělit se, pomáhat mladším, aktivita, trpělivost, jestli umí ustoupit, jestli se umí prosadit, 
jak řeší konfliktní situace,….). 
 
V oblasti sebeobsluhy a samostatnosti by dítě mělo být schopno samo se obléknout a obout, zvládne 
základní osobní hygienu, uklidí si po sobě po jídle, po hře, apod. V této oblasti hraje významnou roli rodinná 
výchova a to, k čemu je doma dítě vedeno.  
 
Sociálně zralé dítě navazuje kontakty s vrstevníky, umí si s nimi přiměřeně hrát, je však schopno si hrát i 
samostatně. Rozdělí se, zvládá základní pravidla slušného chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, 
neskákat do řeči, počkat až na něj přijde řada, respektovat pravidla hry, chovat se přiměřeně situaci (v obchodě, u 
lékaře, mezi dětmi na hřišti, u jídla, na návštěvě,…), odliší postavení autority od kamaráda, chápe, že nemusí mít 
všichni stejný názor na věc a snaží se to respektovat, vyrovná se s prohrou nebo případným neúspěchem.  
 



Většina dětí se do školy těší, i když jsou samozřejmě i výjimky. Vztah ke škole a motivace dítěte se výraznou 

měrou tvoří právě v předškolním roce v MŠ a jsou ovlivněny výchovou a rodinným stylem. Pokud má dítě staršího 
sourozence, jistě již před vstupem do školy tuší, co jej čeká a jeho postoj se může odvíjet i od postoje staršího 
brášky nebo sestřičky (v pozitivním i negativním slova smyslu).  
 
Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, může zvládnout již dva měsíce 
na to. Záleží především na vás, rodičích, kolik času věnujete svému dítěti – hře, povídání si s ním, společným 

aktivitám, ale také seznámení se školou a školními povinnostmi. Děti jsou přirozeně zvídavé, mají tendenci se učit 
a poznávat svět i nové věci kolem sebe. Do školy si pak přinášejí nejen své vrozené schopnosti, ale i to, co jste 
do nich vložili vy, rodiče. 
 
Dítě, které je dobře vedené a na nástup do školy zralé a připravené, má výborný předpoklad k tomu, že škola 
bude pro něj především zdrojem nových informací, radosti z poznání, místem pro navazování nových přátelství a 
možností jeho rozvoje. 
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V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let do 31.8. 
Každé dítě však nemusí být pro nástup do školy zralé a připravené. Pokud si rodiče nebo paní učitelky v MŠ 
nejsou jisti, je nutné požádat o vyšetření v poradenském zařízení, které posoudí případný odklad školní 
docházky. K odkladu rodiče potřebují dle platné legislativy doporučení nejen od poradenského zařízení, 
ale také od odborného lékaře. Teprve obě tato doporučení mohou sloužit jako podklad pro ředitelství školy k 
odkladu školní docházky.  
 
Druhým případem jsou děti, které jsou ve svém vývoji tzv. „dopředu“, jejich schopnosti jsou rozvinuty nad rámec 
jejich věku a rodiče si myslí, že další rok v MŠ by jejich dítěti již nic nedal, nudily by se a nástup do školy by pro 
ně byl lepší variantou. Zákon umožňuje předčasné zahájení školní docházky dětem, které dovrší 6 let od 
září do konce červa v příslušném školním roce. V tomto případě musí rodič doložit doporučující vyjádření 
poradenského zařízení a odborného lékaře. 
Dovednosti a návyky důležité pro školu dítě nezíská jen tím, že dosáhne věku 6 let, každé dítě se vyvíjí vlastním 
tempem, je ovlivňováno řadou faktorů – rodinné zázemí, výchova, pobyt v mateřské škole, … apod. V otázce 
zahájení školní docházky neexistuje jediné správné řešení pro všechny děti – co platí pro jednoho, 
nemusí platit pro druhého, každé dítě je jedinečný originál. 
 
Pokud si rodiče nejsou jisti, jak na tom jejich dítě je ve srovnání s ostatními dětmi, mají pochybnosti o jejich 
zralosti, doporučuje se: 

 V první řadě oslovit mateřskou školu, požádat o vyjádření paní učitelku, promluvit s ní o tom, jak ona 

vidí jejich dítě.  
 Důležitým faktorem je samozřejmě vlastní posouzení a vnímání dítěte jejich rodiči.  
 Posledním nezbytným krokem je pak včasné oslovení poradenského zařízení a odborná konzultace.  

1. Tělesná vyspělost a zdraví 
Tělesně vyspělé dítě je odolnější, lépe se přizpůsobí zvyšujícím se nárokům, lépe se adaptuje. Nástup do školy 

je jednoznačně vhodné zvážit u dětí s vývojovým opožděním (děti předčasně narozené, s pozdním nástupem 
řeči, opožděným motorickým vývojem, děti hyperaktivní a instabilní). Důležitá je také míra nemocnosti – často 
nemocné dítě vypadá z kolektivu, stále se musí znovu začleňovat, adaptovat se na změny, nestíhá sledovat 
učivo, látku pak musí dohánět doma s rodiči, což mu znesnadňuje jeho zařazení i přirozený rozvoj schopností. 

Nutné je zvážit jeho tělesnou konstituci – váhu i výšku – vždy však v kontextu konstituce rodičů. Drobní rodiče 

budou mít pravděpodobně drobnějšího předškoláka a nemusí to být otázka tělesné nevyzrálosti. 

2. Motorická obratnost 
Do této oblasti patří celková tělesná obratnost - hrubá motorika, kterou mohou rodiče snadno sledovat doma i na 
hřišti (běh, skok, chůze po schodech, zdolávání překážek, koordinace končetin, rovnováha, hra s míčem,…), dále 
pak obratnost rukou - jemná motorika, např. při práci s plastelínou, navlékání korálků, stříhání, lepení, hra s 

kostkami a stavebnicemi, používání různých nástrojů, zapínání zipu a knoflíků, případně zavázání tkaniček a 
grafomotorika, tedy práce s tužkou. Dítě by mělo ovládat čáru a její směr (součinnost ruky a oka) a správný 
úchop tužky. Zápěstí by mělo být dostatečně uvolněné, pohyb plynulý. Dítě by mělo mít o kresbu zájem, 
mělo by spontánně a tvořivě kreslit, vybarvovat a respektovat hranice čáry, příliš nepřetahovat, nakreslit základní 
kresbičky jako např. mámu, tátu, sluníčko, domeček, podle předlohy nakreslit základní geometrické tvary, 
napodobit tiskací písmena, spojit dva body souvislou čarou svisle i vodorovně. 

Pokud má dítě tendenci ruce v činnostech střídat a není zcela jasné, která ruka je dominantní, je nutné včas 
rozhodnout, kterou rukou dítě bude v 1. třídě psát, zjistit tzv. lateralitu. Žádoucí je v tomto případě konzultace s 
odborníkem, a to i v případě, že nezvažujete odklad školní docházky. 
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3. Řeč 
Předpokladem zahájení školní docházky je srozumitelná výslovnost, vada výslovnosti jedné či dvou hlásek 

však nejsou vždy nutně předpokladem odložení docházky, je nutné se však poradit s odborníkem. Nesprávná 
výslovnost nebo výraznější artikulační neobratnost může ovlivnit nácvik v oblasti čtení i psaní. 

Dále je třeba dostatečně rozvinutá slovní zásoba, dítě by mělo být schopno mluvit v rozvinutých větách a 
souvětích bez výraznějších obtíží ve skladbě věty či tvarech slov, většinou již správně gramaticky. Řekne si o to, 
co potřebuje, vyjádří děj, spontánně povypráví co se dělo ve školce, u babičky, řekne básničku nebo zazpívá 
písničku apod. 

4. Pozornost a pracovní návyky 
Dítě by mělo být schopné na konci předškolní docházky udržet pozornost až 35 minut, zůstat u úkolu a dokončit 
ho i v případě, že ho příliš nebaví. Mělo by zvládnout naslouchat vyprávění druhého, vydržet na místě, sledovat 
instrukce k činnosti a vyslechnout je až do konce.  
V předškolním věku již dítě pracuje na jednotlivých úkolech více usilovně a pečlivě, záleží mu na výsledku a 
následném ocenění. Je schopno pokračovat v práci i v případě drobných nezdarů. Dokáže již pracovat kratší 
dobu samostatně, bez individuálního vedení a pomoci dospělého. 

5. Rozumové předpoklady 

Do této oblasti patří zejména vědomosti, znalosti, intelektové schopnosti. Dítě by mělo zvládnout pojmenovat věci 
běžné potřeby, zvířata, barvy, základní geometrické tvary, chápat posloupnost dnů, základní pojmy týkající se 
času (den-noc, části dne, včera, dnes, zítra, den, týden, měsíc, rok, roční období), orientovat se v prostoru 
(nahoře, dole, vlevo, vpravo, daleko, blízko, pod, nad, před, za, mezi,…), orientovat se na vlastním těle. V 
předmatematických představách již posoudí množství, velikost, případně pořadí, odpočítá předměty, orientuje 

se přibližně v oboru do 6, hraje bez výraznějších obtíží domino s puntíky a člověče, nezlob se. Chápe již, jak se 
tvoří protiklady (malý-velký), nerovnosti (vyšší než - kratší než), stupňování (nízký- nižší – nejnižší), shodnost 
(stejný, tak velký jako). 
 
Zraková percepce - zrakem odliší nestejné obrázky (dle velikosti, tvaru, případně natočení v prostoru), vyhledá 
dvojici stejných obrázků, najde rozdíly, zvládne hrát pexeso. 
 
Sluchová percepce - dokáže roztleskat slovo na slabiky (vnímá rytmus slova), pojmenuje první hlásku ve slově, 

případně pozná poslední písmenko u jednodušších slov. Posoudí, jestli jsou dvě slova stejná nebo jiná, vyhledá a 
vytvoří rým. Dítě je schopno si zapamatovat řadu slov, krátkou básničku, říkanku, doplnit vámi vyprávěnou 
pohádku, pamatuje si základní domluvená pravidla. 
 
Hmatové vnímání - hmatem rozpozná předměty podle jejich tvaru, vlastností, je schopno je podle hmatu třídit. 

6. Emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost 
Dítě je schopno odloučit se bez výraznějších obtíží od rodičů, pracovat samostatně bez jejich přítomnosti, 
začlenit se do kolektivu vrstevníků, navazovat komunikaci. Zřejmá musí být jistá míra odolnosti – můžeme 
posoudit např., jak se vyrovnává s prohrou nebo překážkami stojícími v cestě k jeho cíli, jak se vyrovnává se 
změnami, jak se adaptuje na nové prostředí, jak je schopno komunikovat s novými lidmi. Užitečné je sledovat, 

jak se vaše dítě chová k paní učitelce v MŠ (jak moc lpí na učitelce a dožaduje se její pozornosti, jak se podřizuje 
požadavkům, míra plachosti, nesmělosti, jak si umí říct o pomoc) a také k ostatním dětem (přizpůsobivost při hře, 
kooperace, schopnost rozdělit se, pomáhat mladším, aktivita, trpělivost, jestli umí ustoupit, jestli se umí prosadit, 
jak řeší konfliktní situace,….). 
 
V oblasti sebeobsluhy a samostatnosti by dítě mělo být schopno samo se obléknout a obout, zvládne 
základní osobní hygienu, uklidí si po sobě po jídle, po hře, apod. V této oblasti hraje významnou roli rodinná 
výchova a to, k čemu je doma dítě vedeno.  
 
Sociálně zralé dítě navazuje kontakty s vrstevníky, umí si s nimi přiměřeně hrát, je však schopno si hrát i 
samostatně. Rozdělí se, zvládá základní pravidla slušného chování - pozdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, 
neskákat do řeči, počkat až na něj přijde řada, respektovat pravidla hry, chovat se přiměřeně situaci (v obchodě, u 
lékaře, mezi dětmi na hřišti, u jídla, na návštěvě,…), odliší postavení autority od kamaráda, chápe, že nemusí mít 
všichni stejný názor na věc a snaží se to respektovat, vyrovná se s prohrou nebo případným neúspěchem.  
 



Většina dětí se do školy těší, i když jsou samozřejmě i výjimky. Vztah ke škole a motivace dítěte se výraznou 

měrou tvoří právě v předškolním roce v MŠ a jsou ovlivněny výchovou a rodinným stylem. Pokud má dítě staršího 
sourozence, jistě již před vstupem do školy tuší, co jej čeká a jeho postoj se může odvíjet i od postoje staršího 
brášky nebo sestřičky (v pozitivním i negativním slova smyslu).  
 
Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, co nezvládne v době zápisu do školy, může zvládnout již dva měsíce 
na to. Záleží především na vás, rodičích, kolik času věnujete svému dítěti – hře, povídání si s ním, společným 

aktivitám, ale také seznámení se školou a školními povinnostmi. Děti jsou přirozeně zvídavé, mají tendenci se učit 
a poznávat svět i nové věci kolem sebe. Do školy si pak přinášejí nejen své vrozené schopnosti, ale i to, co jste 
do nich vložili vy, rodiče. 
 
Dítě, které je dobře vedené a na nástup do školy zralé a připravené, má výborný předpoklad k tomu, že škola 
bude pro něj především zdrojem nových informací, radosti z poznání, místem pro navazování nových přátelství a 
možností jeho rozvoje. 
 
 

 




