
Co by měl umět předškolák 
 

Chystá se váš potomek na podzim do školy? Anebo ho to čeká až příští rok? Přechod z 
mateřské do základní školy je poměrně velká změna, a to nejen v životě školáka, ale i 
celé rodiny. Aby proběhla co nejlépe a dítěti byl začátek školní docházky co nejvíce 
usnadněn, je důležité, aby měl určité znalosti, schopnosti a dovednosti. A které k nim 
patří? Co je důležité, aby prvňáček uměl? Více informací na toto téma se dozvíte v 
dnešním příspěvku. 

Základní dovednosti 

 
Andulka / Foto: Kadla01Prvňáček musí znát své jméno, příjmení, bydliště, datum narození a 
základní údaje o ostatních členech rodiny. Umí barvy, počítat do deseti, najít rozdíly na 
obrázku, chápe pojmy více/méně, větší/menší, hodně/málo, zná dny v týdnu a roční období, 
pojmenuje věci denní potřeby, rozezná základní tvary a další. 

Bez problémů by měl rozeznat levou a pravou stranu, orientovat se, co je vpředu, nahoře, 
dole, na straně, pod, nad. 

Samozřejmostí je zvládnutí a dodržování hygienických pravidel, oblékání, zapínání knoflíků i 
zipu, zavazování tkaniček, jedení příborem a udržování pořádku ve věcech. 

Motorika 
Dítě by mělo zvládat základní pohybové dovednosti – práce s míčem (chytit a hodit), běžet na 
určitou vzdálenost, zdolat překážky, udržet rovnováhu (přejít lavičku, skákat po jedné 
noze,…), skákat přes švihadlo a podobně. 

Od předškoláka se očekává, že bude umět správně držet tužku mezi palcem a ukazováčkem, 
ruka musí být uvolněná, bez silného tlaku. To je velmi důležité pro zvládnutí psaní. 
Významné je i správné sezení. Kresba školáka by měla odpovídat jeho věku, kreslí postavu se 
správným počtem rukou, nohou, prstů, včetně detailů na obličeji. 

Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary. 

Řeč a vyjadřování 



Předpokládá se, že prvňáček správně vyslovuje hlásky, umí se soustředit a naslouchat. 
Zároveň by měl být schopen reprodukovat to, co slyšel, vyprávět své zážitky, recitovat 
básničku (respektive být schopen se jí naučit nazpaměť). Měl by mluvit v souvislých větách a 
zřetelně. 

Také by měl zvládnout slabikování (například s pomocí vytleskávání), poznat první a poslední 
hlásku ve slově. 

Komunikace a vztahy 
Musí umět komunikovat s dospělými, znát a dodržovat základní pravidla slušného chování 
(pozdrav, poděkování, požádání), podřídit se pokynům autorit, splnit lehké úkoly. 

Mělo by být schopno navazovat kontakt s ostatními dětmi, hrát kolektivní hry, pracovat v 
týmu, ale i samostatně mezi ostatními. 

Závěr 
Určitě není třeba stresovat sebe či svého potomka, pokud některou požadovanou dovednost či 
znalost nemá. Je fajn, když na odstranění tohoto nedostatku pracujete, a to nejlépe zábavnou 
formu. Můžete k tomu třeba využít čas na vycházce či na výletě, eventuelně doma při hraní. 
Někdy to může trvat déle (například správná výslovnost či třeba správné držení tužky) a je 
třeba s tím počítat a neztrácet trpělivost. 

Přejeme vám a hlavně vašemu dítěti úspěšný start ve škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvody pro odklad povinné školní 
docházky 
 

Nástup do první třídy je pro dítě obrovskou změnou. Na prvňáčka jsou najednou 
kladeny značné nároky – musí chodit pravidelně do školy, sedět v lavici, soustředit se na 
vyučování a nevyrušovat, doma udělat úkoly a mnohé další. Ne každé dítě to v šesti 
letech zvládne a je proto třeba uvažovat o odkladu povinné školní docházky. V dnešním 
příspěvku se dozvíte nejen to, co všechno může být důvodem pro odklad nástupu do 
první třídy, ale také to, jak v takovém případě postupovat a samozřejmě mnohé další. 

Školní zralost 

 
Školní zralost je připravenost dítěte, a to jak fyzická, psychická, tak sociální a emoční na 
vstup do školy a změny s tím spojené. 

Podstatné je, aby si dítě nejen dobře osvojilo učivo, které se ve škole probírá, ale také to, aby 
se školy nebálo či to pro něj nebylo stresující prostředí, kde se necítí dobře. Právě naopak – do 
školy se má těšit, mělo by tady zažít úspěch a radost z toho, co se naučilo. 

Zajímá vás, co by měl vlastně umět předškolák? Odpověď naleznete v příspěvku Co by měl 
umět předškolák , který vyšel na stránkách JáRodič.cz. 

Posuzování školní zralosti 
Někdy si rodiče nejsou jisti, zda jejich potomek nástup do školy zvládne. V tomto případě 
určitě stojí za to promluvit s učitelkami z mateřské školy, které dítě znají a také mají 
zkušenosti. V mateřských školách v současné době navíc již také probíhají testy školní 
zralosti. 

Samozřejmě i sám rodič by se měl pokusit objektivně posoudit, zda je jeho potomek připraven 
na všechny změny, které ho čekají. Nejde jen o jeho dovednosti a vědomosti, ale i o další 
ukazatele – samostatnost, schopnost přizpůsobit se změnám,…. 

K posouzení školní zralosti taktéž dochází během zápisu do první třídy. 

Určitě se vyplatí se na názor zeptat i pediatra, popřípadě navštívit odborné pracoviště 
(pedagogickou-psychologickou poradnu, speciální pedagogické centrum,…). 



A ještě doplnění na závěr: Konečné rozhodnutí, zda bude podána žádost o odklad povinné 
školní docházky je vždy na rodičích. 

Odklad povinné školní docházky 
K zápisu se musí dostavit i děti, u kterých se zvažuje odklad povinné školní docházky. O 
odložení nástupu dítěte do první třídy musí požádat jeho rodič (zákonný zástupce). Žádost je 
nutné podat písemně, a to nejpozději do 31. května. K žádosti je nutno doložit doporučující 
posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická 
poradna, speciální pedagogické centrum) nebo odborného lékaře. Ředitel školy odloží nástup 
do první třídy o jeden školní rok. 

Dítě jde k zápisu pouze jednou – má-li odklad povinné školní docházky, znovu již k zápisu do 
první třídy nemusí. 

Důvody pro odklad povinné školní docházky 
Důvodů pro odklad povinné školní docházky existuje více – patří sem například problémy se 
soustředěním, s výslovností a s vyjadřováním, zdravotní problémy, nedostatky v oblasti jemná 
motorika, problémy s navazováním kontaktů a s prácí v týmu a další. 

Jak již bylo zmíněno, vždy je třeba individuálně posoudit všechna pro a proti. To, co platí pro 
jedno dítě, nemusí platit pro jiné. Pro někoho je odklad školní docházky přínosem- během 
roku navíc vyzraje, naučí se lépe zvládat změny a podobně. Naopak pro jiného budoucího 
školáčka je výhodnější, když půjde do školy hned, byť třeba nezvládá úplně vše, co by měl 
umět předškolák. Důvodem může být třeba to, že jde se svými kamarády, že by odklad 
považoval za neúspěch atd. 

Závěr 
Máte zkušenosti s odkladem povinné školní docházky? Pokud ano, co bylo důvodem pro 
pozdější nástup do první třídy? Co jste před povolením odkladu museli absolvovat, respektive 
jaké odborníky jste navštívili? Myslíte si, že se to ve vašem případě vyplatilo a že pozdější 
začátek školní docházky byl ku prospěchu? Napište nám vaše zkušenosti, typy, rady a 
příběhy. 

 

 

 

 



Jak se testuje školní zralost 
 

Zápisy do prvních tříd se blíží a mnozí rodiče přemýšlí, zda je jsou jejich syn či dcera 
připraveni na tuto významnou životní změnu. Pokud chodí jejich potomek do mateřské 
školky, pak se možná zúčastní testování školní zralosti, což představuje první kamínek v 
celkové mozaice zvané školní (ne)zralost. Další díly pak přidají paní učitelky, pediatr a 
samozřejmě samotní rodiče. Pokud chcete vědět více, čtěte dále. Na dnešní den jsme pro 
vás totiž připravili příspěvku právě na toto téma. Příjemné čtení. 

Školní zralost 
Co si vlastně představit pod pojmem školní zralost představit? Obecně lze říci, že to znamená 
dosažení určitého stupně vývoje (jedná se zejména o fyzickou, psychickou, sociální oblast), 
kdy je dítě schopno začít chodit do školy a zvládat bez větších potíží učení a vše, co s tím 
souvisí. 

Jak posuzování školní zralosti probíhá 

 
Školní zralost je poměrně široký pojem, respektive oblast, a proto ji posuzuje více odborníků. 
Mezi ně patří pediatr (posuzuje zejména fyzickou a psychickou stránku), učitelky mateřských 
škol a učitelky 1. stupně základní školy (při zápisu). A samozřejmě samotní rodiče. 

Jak již bylo zmíněno, děti mohou podstoupit testy školní zralosti, které se provádí přímo v 
mateřských školkách (provádí pedagogicko–psychologická poradna; nezbytný je souhlas 
rodičů), anebo přímo v pedagogicko- psychologických poradnách. 

Při testování se velmi často používá tzv. Kern-Jiráskův test nazývaný také Orientační test 
školní zralosti. Dítě musí splnit tři úkoly: nakreslit mužskou postavu, napodobit psací písmo, 
obkreslit skupinu teček. Při hodnocení se vychází z manuálu, používá se škála od 1 do 5. 
Celkové hodnocení pak zní: nadprůměrný, průměrný nebo podprůměrný. Používají se i další 
testy, které jsou zaměřeny například na slovní zásobu, inteligenci a podobně. 

Co se posuzuje 
Požadavků na dítě je poměrně dost, ale není se vlastně čeho obávat. Většinu dovedností dítě v 
pohodě zvládá (byť si to dospělý často ani neuvědomuje) a některé dopiluje ještě před 
nástupem do školy. A pokud v některé oblasti skutečně zralé není, v podstatě se nic neděje, 
prostě jen půjde do školy o rok později. 



A co se tedy posuzuje? 

Jak již bylo zmíněno, posuzuje se tělesná připravenost - dítě musí být před vstupem do první 
třídy v takovém tělesném stavu, aby zvládlo zátěž, kterou s sebou začátek školní docházky 
přináší. Svou roli hraje třeba i váha a výška (cca 20 kg a 120 cm, vždy ale nutno posuzovat 
výšku a váhu rodičů), zdravotní stav (alergie, nemoci) a nemocnost dítěte atd. 

Další oblastí je například hrubá (tělesná obratnost) a jemná motorika (obratnost rukou), 
poznávací procesy (paměť, myšlení, vnímání atd.), řeč (s tím souvisí výslovnost, slovní 
zásoba, vyjadřovací schopnosti a podobně), rozumové předpoklady (orientace v čase a v 
prostotu, určité znalosti a další), schopnost navázat kontakt s vrstevníky a komunikovat s 
dospělými (s autoritou), schopnost soustředit se a dokončit započatou práci, samostatnost a 
další. 

Odklad 
Pokud dítě v testech neuspěje, je rodičům doporučen odklad povinné školní docházky. Odklad 
může navrhnout i mateřská škola či pediatr. Samotné rozhodnutí je však pouze na rodičích – 
oni rozhodují o tom, zda dítě do první třídy nastoupí či nikoliv. Často je to velmi složité 
rozhodnutí, a to i proto, že může dítě ovlivnit na celý život. Přesto není třeba se nějak děsit – 
je třeba jen zvážit všechna pro a proti, popřípadě se poradit s osobou, které skutečně 
důvěřujete (například pediatr, učitelka mateřské školy, členové rodiny). Nezapomeňte na to, 
že na podání odkladu je čas až do května, takže není nutné nikam spěchat. 

Co na to zákon 
Na školní zralost pamatuje i zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), který říká: 

§ 36 - Plnění povinnosti školní docházky 

(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku 
věku v době od září do konce června příslušného školního roku, 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 září 
do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující 
vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do 
konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, 
která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 

§ 37 - Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 
požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má 
dítě zahájit povinnou školní docházku, 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. 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se 
souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku 
odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

Závěr 
Zabývali jste se někdy otázkou, zda je vaše dítě dostatečně zralé na to, aby nastoupilo do 
první třídy? Anebo jste to vůbec neřešili? Absolvoval váš potomek testy školní zralosti? 
Pokud ano, tak kde a jaký byl výsledek? Zdál se vám odpovídající (měli jste stejný názor)? 
Podělte se s ostatními o své zkušenosti, rady a tipy. 

Zdroj informací: 

Wikipedie.cz 

 


