
Jak by měl vypadat zralý předškolák? 
 

Dítě by mělo být schopné (dle výstupů popsaných v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

předškolní vzdělávání, ze kterého vychází náš školní vzdělávací program): 

- postarat se o sebe i své věci 

- být bez rodičů 

- kontrolovat a řídit své chování 

- žít ve skupině vrstevníků, uplatnit se mezi nimi, komunikovat a spolupracovat 

s nimi,… 

- orientovat se v okolním prostředí 

- rozvoj řeči a jazyka: dobrá výslovnost všech hlásek, gramatická správnost řeči, 

dostatečná slovní zásoba a bezproblémová komunikace 

- mít vyhraněnou lateralitu (upřednostňovat stranu) ruky; tedy být pravák nebo 

levák 

- umět správně držet tužku a vést záměrně její stopu 

- znát a napodobit některá písmena 

- odpovídající úroveň sluchové a zrakové analýzy a syntézy 

- rozlišit znaky předmětů, hlásek, detailů,… 

- zvládat základní myšlenkové operace 

- porovnávat předměty, třídit je, řadit 

- řešit jednoduché problémy 

- mít určité představy o číslech 

- znát základní číselnou řadu 

- být schopné odlišit hru od systematické práce 

- cíleně se soustředit na určitou činnost 

- udržet pozornost a záměrně si zapamatovat,  

- přijmout úkol 

- postupovat podle pokynů a vyvinout volní úsilí 

 

Shrnutí: 

Před vstupem do povinného vzdělávání by dítě mělo být prakticky, citově i sociálně 

samostatné. 

 

Pokud zdravé dítě pravidelně navštěvuje mateřskou školu alespoň jeden rok a rodina se mu 

věnuje (zajímá se o to, jak prožil den v MŠ, hovoří s ním, vysvětluje, řeší s ním jeho 

problémy, sdílí s ním jeho radosti, dává mu přiměřené úkoly a povinnosti a ocení jejich 

splnění, učí jej mít rád lidi a svět kolem, …), může s těmito výstupy základní škola počítat, 

avšak u každého dítěte v míře, která je pro to které dítě v době nástupu do základní školy 

individuálně dosažitelná. 

Každý předškolák tedy může vypadat jinak. Příprava na školu se v žádném případě nesmí 

vnímat „normativně“. Mateřská škola pracuje s dítětem tak, aby každé získalo v rámci 

individuálních možností maximum. Nelze tedy očekávat, že v době, kdy děti budou 

opouštět mateřskou školu, bude jedno jako druhé. Vždyť ani v povinném vzdělávání se 

neočekává, že všechny děti jsou stejně schopné a stejně výkonné. 

 

(Volně dle PhDr. Kateřiny Smolíkové, Výzkumný ústav pedagogický v Praze). 

 

Poznámka: PhDr. Kateřina Smolíková stála u zrodu Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání a diagnostických listů, které jsou součástí Metodiky na podporu 

individualizovaného vzdělávání v podmínkách mateřské školy, které v naší škole používáme. 



 

Vážení rodiče předškoláků, 

 

blíží se období zápisu do 1. třídy, školní rok uběhne jako voda a vaše dítě 

nastoupí k povinnému vzdělávání.  

Bývá to doba plná otazníků. „Bude  naše dítě zvládat první třídu? Bude 

úspěšné?  Budeme ho umět podpořit a pomoci mu?...“. 

Z letité zkušenosti víme, že otázky se rojí jedna přes druhou a společně s nimi 

rostou i obavy o úspěšnost školáka. Každý přece chceme, aby právě ten náš 

školák nosil ze školy jedničky, aby se mu zkrátka dařilo. V souvislosti s tím 

nastává právě nyní období, kdy si klademe otázky týkající se školní zralosti 

dítěte. 

Pojem školní zralost  v sobě obsahuje dva rovnocenné prvky, a to školní zralost 

a školní připravenost.  

Hovoříme-li o školní zralosti, máme na mysli zralý centrální nervový systém, 

který odpovídá věku dítěte dle normy. 

Školní připravenost znamená, že dítě je na školu připravené.  

Před vstupem do základního vzdělávání by dítě mělo být prakticky, citově i 

sociálně samostatné.  

Základem zralého školáka je tedy zralý, věku odpovídající centrální nervový 

systém, který v součinnosti s genetickými předpoklady (vlohy, talent k něčemu, 

orientace zájmů a zálib, …) a podnětným sociálním prostředím umožňuje dítěti 

vnímat a chápat svět kolem na požadované úrovni. 
 

A nyní k tomu, co bezprostředně souvisí s mateřskou školou: 

 

Pokud máte určité pochybnosti, dotazy, obavy apod., obracejte se na nás. 

 

Ze zákona máte právo na informace týkající se vzdělávání vašeho dítěte 

v mateřské škole a my vám rády odpovíme na vaše dotazy. 

Pokud se vám v dané chvíli nebudeme moci věnovat, dohodneme s vámi vhodný 

termín.  

Nezapomeňte, že vaše dítě bude hodnoceno dle toho, jaké výkony podává 

v instituci a ne doma, ve známém a klidném prostředí. Proto by pro vás mohly 

informace od třídních učitelek být zajímavé a podnětné.  Přejeme vám a hlavně 

vašim budoucím prvňáčkům hodně pohody a radosti v povinném vzdělávání.  

Čeká je mnoho let ve škole, tak ať jsou to léta vydařená od samého začátku. 
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