
Připravenost dítěte na vstup do školy 

 

1. Dítě rozumí mluvené řeči – učitelka vysvětluje, co si mají připravit na hodinu, co 

zítra přinést, kam dát výkres. Na druhé straně dítě má od maminky vzkaz 

v notýsku – říct, nekontrolujeme každý den všem. Povídací pondělní chvilky – dítě 

se postupně učí vyjadřovat celými větami svoje myšlenky. Nehovořte za ně. 

Trpělivě vyslechněte. Povídejte s dětmi, lepší než pasivní sledování televize. 

 

2. Logické myšlení – učí se pomalu rozlišovat skutečnost od fantazie, získává 

informace z reálného světa, které si musí zpracovat, dozvídá se něco nového 

v prvouce a spojí s tím, co už zná, utváří si svůj vlastní pohled na svět. Zjišťuje 

např., že zaměstnání rodičů není Dům práce…, přemýšlí o věcech 

 

3. Číselný obor 1–5, představa čísla – počet předmětů, číselná řada nahoru, dolů, ne 

sčítat, odčítat, porovnávat 

 

4. Zvuková a zraková podoba slova. Pozor, nechceme znalost písmen, písmeno x 

hláska, čím slovo začíná, vyhláskovat postupně slabiky, jednodušší slova. Formou 

hry, ne jdeme se učit!!!! Později problém se skládáním a psaním, vynechávání 

nebo záměna písmen v psaném, hlavně diktovaném projevu. 

 

5. Grafomotorika – držení tužky, uvolnit zápěstí, trojboké měkké pastelky, aby 

netlačilo, kvalitní. Není důležitý obrázek na aktovce, ale kvalitní tužky a 

pastelky Koupit uvolňovací cviky, omalovánky, veselé kreslení s rodiči…. 

 

6. Sebeobslužnost – TV, odchody do divadla, divadelní šatny!!! Nedělat nic za děti, 

trpělivě čekat, až se samo oblékne, nepomáhat! Být důslední ve výchově, dítě se 

má naučit respektovat pokyn dospělého, pokud pošlu jíst, spát, uklidit hračky, 

vyžadovat, aby respektovalo pokyn, ne oddalovat splnění úkolu až po…. Stanovit 

si pravidla, která budeme v rodině, posléze i ve škole respektovat důslednost 

 

7. Odstrašující příklady v obchodních centrech – děti si vykřičí, vydupou, co chtějí, 

neustoupit, nechat vyvztekat a klidně vysvětlit, že to nejde a proč. Ve škole je 

nutno zvládnou celou třídu dětí, nelze ustoupit přání jednoho. Některé děti velmi 

fixované většinou na matku, scény ráno před školou, většinou do 14 dnů přejde – 

dojemné scény loučení, doprovázení do třídy – zhoršuje situaci Někdy důsledek 

strašení školou!   

 

8. Nestrašit – „Počkej, ony tě ve škole roupi přejdou, tam tě naučí“. Jednota 

v působení rodičů a školy, nepodrývat autoritu učitele, dítě dezorientované, trpí. 


