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Předškolní věk = nejcitlivější věk 

• Vývoj, zrání  x  výchova, vliv prostředí 
•Období ukládání  
•Vysoký potenciál rozvoje 
•Základní postoje, vztahy, systém hodnot 
•Základní vývojové potřeby 
•5-6 let -  akcelerace vývoje  
Vývoj mozku  
1. polovina vývoje mozku je dokončena během 2 let života jedince, druhá polovina proběhne od 2 do 18 let 
Během 1. poloviny vývoje se vytváří hodnotový systém,  z něj nejdůležitější vztah sám k sobě, který se vytváří přes maminku 
 
Důležité je uspokojovat potřeby dítěte a to ve správný čas, správnou osobou a správným způsobem 
Děti mají 5 základních potřeb: potřeba místa, podpory, péče, ochrany a limitu (neexistuje dokonalý způsob naplňování potřeb stejně 
jako dokonalý rodič – užívá se termín dost dobrý) 
Neuspokojené potřeby dětí nemizí, pouze po nich zůstává prázdné místo = dítě se začne snažit si je uspokojit (prázdné místo zaplnit) v 
pozdějším věku a to většinou nevhodným způsobem (společensky nepřijatelným). Např.: Dítě si hájí své místo, hračku, židličku, lehátko – 
často fyzickými výpady proti druhým dětem. Naším úkolem je naučit ho, jak si hájit své místo společensky přijatelným způsobem, nikoliv 
mu uspokojení této potřeby zakazovat. 
Potřeby jsou u každého dítěte jiné – záleží na osobnosti dítěte 
Potřeba podpory: 
Jedna z možností je dotykem = bezpečné zóny = horní část zad včetně ramen, týl hlavy – ne temeno (nahoře), ruka (ne vnitřní část = 
intimní zóna dítěte), mezi lopatkami, v kříži = zklidňující zóny v pocitu bezpečí u maminky jako chované miminko (děti jsou dobře 
uklidnitelné houpáním – na houpačce, v náručí, houpací kůň) 
Potřeba limitu: 
Nedostávat všechno a hned = dítě se na věc či činnost těší, vytváří si o ní představy a váží si jí, když ji dostane. 
 
Co se týká dětí s poruchami chování je veliký nesoulad mezi psychiatry a psychology. Psychiatři nedokážou rozlišovat mezi poruchou a 
nevychovaností a medikace z jejich strany často nezabírá.  

 



Nástup do školy – změny, očekávání 

• Oblast tělesná a pohybová 

• Změna charakteru činností 

• Nároky na kostru, svalstvo 

• Zdravotní stav  

• Tělesné změny 

 

• Oblast mentální 

• Nové poznatky a dovednosti 

• Vnímání 

• Myšlení a řeč 

• Pozornost 

• Paměť 

• Oblast sociální 

• Prostředí – velká škola 

• Role školáka – povinnost, odpovědnost, odložení 
potřeby, autorita učitele, psychická zátěž 

• Samostatnost 

• Vůle – překonávání těžkostí 

• Emoce 

• Vztahy – dospělí, vrstevníci, ostatní žáci 

• Rodina 

• režim, pravidla 

• Povinnosti 

• Volný čas 

• Vzájemné interakce 

 

 

Zápis do školy je pouze motivační záležitost, jde o charakter přechodového rituálu, z hlediska připravenosti na školu nic 
neřeší. Děti ve věku okolo 6 let dozrávají velice rychle a v lednu je brzo na to hodnotit připravenost dětí pro nástup do ZŠ. 
 
Dítě by mělo být do školy připraveno ve všech oblastech včetně připravenosti rodiny a rodičů zejména: 
 - ve škole se ztrácí volnost, nemohou si vybrat činnost dle svého, většina činností se děje v lavici = musí být připravena 

kostra 
- důležitý je pohyb – děti se dnes málo hýbají, nestimulují se – pohyb přispívá k tomu, aby svaly a kostra byly připraveny na 

školní zátěž 
-  důležitá je i nemocnost = častá absence přispívá k nedostatečnému rozvoji vnímání čtení, počítání, sociálních vztahů atd. 

= poslední rok v MŠ je důležitý z hlediska docházky 
-  důležitá sociální oblast =  při nepřipravenosti je organismus přetěžovaný pouze  tímto směrem a dítě není schopné se 

soustředit na učení (zvládat zejména hygienu, komunikaci, uložení věcí, orientace v prostoru) 
-  mentální oblast = dítě s nižším intelektem, které přesto nastoupí do ZŠ se potýká s velkou nemocností, protože 

intelektová zátěž je natolik velká, že tělu nezbývá energie na obranyschopnost. Takové děti vydrží třeba tři roky a pak 
odpadnou. 

- rodina = změna celého systému v rodině, jiné zaměření, domácí povinnosti, atd. 
- ve škole se mění pro dítě pozice učitele = jiná pozice moci = jiné formy hodnocení = známky, důraz na výkon 

 



Pojmy 

• Školní zralost, školní připravenost,školní způsobilost 

• Gramotnost – schopnost získávání informací, jejich zpracování a sdělování jich ostatním lidem 

• Pregramotnost – nejdůležitější rozvoj v MŠ = rozvíjet schopnosti, které povedou k rozvoji 

gramotnosti v ZŠ 

• Pregramotnostní   kompetence 

• ŠZ - tělesná a pohybová 

         - mentální (kognitivní) 

         - sociální 



Legislativní rámec 

• Zákon 561/2004 Sb. 

• § 36 – zápis do ZŠ,  předčasný nástup 

• §37 – OŠD 

• §20 – cizinci 

• §41 – individuální vzdělávání 

• § 47 – přípravné třídy 

• § 16 – děti se SVP   

• § 17 -  nadané děti 

• § 18 - IVP 

• Vyhláška 72/2005 Sb. 

• Vyhláška 73/2005 Sb. 

• Vyhláška 27/2016 Sb. 

• Základní informace k zajišťování asistenta 
pedagoga do třídy, v níž je vzděláván žák 
nebo žáci se zdravotním postižením  č. j.        
23 757/2010-27-IPPP                        

 

Přípravné třídy = změna v zákoně, už nebudou pouze pro děti se sociálním znevýhodněním, ale i pro děti, které se chtějí 
připravovat v rámci nástupu do ZŠ = musí mít doporučení PPP. 
PPP nemají zkušenosti (platí zatím1. rok) – stav je takový, že se budou primárně přiklánět k dětem, které jsou sociálně a 
fyzicky zralé (děti urostlé, nebo kterým vadí už školkový režim, spaní, atd.) 
Třídu vede předškolní pedagog a stanovy jsou podobné 
 
Podpůrná opatření = novinka, MŠ si budou vytvářet podpůrná opatření 1. stupně pro děti s SVP (spec. vzdělávacími 
potřebami). Děti do zařízení budou doporučovat poradny a odborníci = 2 posudky 



Příčiny selhání v 1. třídě 
• Nezralost 

• Nerovnoměrný vývoj  

• Deficity dílčích funkcí 

• Snížená úroveň RS (rozumové schopnosti) 

• Vývojové poruchy chování (ADHD, ADD) 

• Zdravotní stav 

• Cizinci – řeč 

• Adaptační obtíže 

• Rodinné prostředí, styl výchovy 

• Osobnostní charakteristiky 

 

První tři odrážky v PPP těžko rozlišitelné = dítě udělá ještě veliký pokrok, proto se ve 
 zprávách uvádí souhrnný termín NEZRALOST 
 
Často se zvažují k nástupu do ZŠ i děti, které těžko přijímají změny (posuzovat individuálně, 
důležité mluvit s rodiči, často to měl jeden z nich podobné a jedná se o záležitost, která 
se odkladem nevyřeší. 
 
Možnost rozhodnutí o dodatečném odkladu ŠD (celé první pololetí) = návrat do MŠ 



SPUCH = specifické poruchy učení a chování 
• Dyslexie = čtení 

• Dysgrafie = technika psaní 

• Dysortografie = obsah psaní 

• Dyskalkulie =matematické schopnosti  

• Dyspraxie = pohybová plochost  

• Dyspinxie = kreslení 

• Dysmuzie = hudebnost 

• LDE = lehká dětská encefalopatie, dřívější název pro 
ADHD 

• LMD = lehká mozková dysfunkce, struktura mozku je stejná, 

ale funkce jsou jiné = poškozené, nedovyvinuté = známé 
symptomy i příčiny 

• ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

• ADD = Attention Deficit Disorder 

U ADHD a ADD jsou popsány pouze symptomy, příčiny chybí 

ADHD je anglickou zkratkou neurovývojové poruchy s názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Přeloženo do češtiny jde o 
hyperaktivitu s poruchou pozornosti. V českém odborném tisku se setkáme s názvem hyperkinetická porucha. Jedná se o 
neurovývojovou poruchu charakteristickou především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se 
projevují už od raného dětství. Je zajímavé, že příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují třikrát až pětkrát častěji u chlapců. Ti 
tak na sebe poutají mnohem větší pozornost, protože ADHD je u nich rozpoznatelná snáze než u opačného pohlaví. Okolím jsou pak 
považováni za „zlobivé“, „uličnické“ apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je proto  vnímá spíše jako 
nenápadné, či „hloupé“.  
 
Dříve se pro výše zmíněné příznaky používaly také termíny LDE (lehká dětská encefalopatie) nebo LMD (lehká mozková dysfunkce). 
Takové diagnózy jsou však v současnosti dávno přežité a z lékařského hlediska chybné.  
 
U nás méně často zmiňovaná ADD je vlastně stejnou poruchou pozornosti, ovšem bez hyperaktivity. Jedinci ADD působí, jako by žili 
v jiném světě. Často bývají zasnění, nereagují, když na ně někdo mluví, stejné jsou projevy poruchy pozornosti - obtížné soustředění 
na neatraktivní témata či po delší dobu, snadné vyrušení irelevantními podněty, potíže s dokončováním úkolů, zapomínání, chaos 
apod. 
 



Příčiny vzniku SPUCH 

• 1. prenatální období 

• Dědičnost 

• Hormonální změny 

• Toxické látky  

• Výživa 

• Nemoci 

• Stres  

• 2. perinatální období 

• Mechanické poškození 

• Nedostatek kyslíku 

• intoxikace 

• Předčasný porod 

 

• 3. postnatální období 

• Zdravotní problémy 

• Biochemické procesy v mozku, výživa 

V nejcitlivějším období vývoje mozku = porod + těsně po porodu 
Dále příčinou nemoci nebo úrazu 
V době narození je struktura mozku dokončena, nastává období zrání = neurony se 
 stěhují na správná místa a propojují se navzájem pomocí vjemů a impulzů 
U chlapců v prenatálním období je důležitá hladina testosteronu = zapřičiňuje zrychlený 
 rozvoj pravé hemisféry oproti levé. Tito chlapci mají proto více rozvinuté konstrukční nadání 
 oproti řečovým schopnostem. 
Častá onemocnění středouší = možný výskyt poruch učení = narušená rovnováha potřebná pro čtení a psaní  
(pokus u astronautů psa ve stavu bez tíže = výsledek dysgrafické psaní) 



Dyslexie - projevy 

• Obtíže s rozlišováním  tvarů písmen 

• Záměny tvarově podobných písmen 

• Záměny zvukově podobných písmen 

• Obtíže v měkčení 

• Vynechávání písmen, slabik 

• Přidávání písmen, slabik 

• Nedodržení pořadí písmen, slabik 

• Domýšlení koncovek 

• Změny délek samohlásek 

 

 

• Nesprávné čtení předložkových vazeb 

• Snížená schopnost spojovat psanou a 
zvukovou podobu hlásky 

• Neschopnost čtení s intonací 

• Nepochopení obsahu čteného textu 

• Dvojí čtení 

Dyslektické děti mají často problém s odpoutáním se od první slabiky = připomíná  
Koktání. 
 
Dvojí čtení = dítě si text předříkává potichu a pak teprve nahlas.  
U starších dětí se objevuje dlouhé mlčení než přečtou slovo, čtení je pomalé, dítě je 
Nervózní, potí se, vrtí se 



Dysgrafie – projevy jde o techniku psaní 
• Nečitelnost písma 

• Kolísavá velikost, sklon 

• Neschopnost dodržet psaní na řádek 

• Nerovnost linií, roztřesenost 

• Deformity grafém 

• Směšování psacího a tiskacího písma 

• Nepravidelná hustota mezi písmeny, slovy 

• Nedopsaná slova, písmena 

• Vynechaná slova v souvislém textu 

• Zvláštní poloha těla při psaní 

• Souhyby 

• Pomalé tempo 

• Obrovské úsilí 

• Diktování si polohlasem 

• Bedlivé pozorování vlastní ruky 

• Atypický úchop pera 

• Křečovitost, velký tlak 

• Neschopnost psát bez linek 

 
Poloha dysgrafických dětí u stolu = podpírání hlavy, dávání nohou pod sebe, sed v záklonu s nataženýma nohama před sebou 
Příčina =  přetrvávající primární reflex (startuje pohybový vývoj u novorozence (úchop palce, pasení koníků, přetáčení se,  
Lezení, atd.), když je splněn vyhasíná, pokud ne blokuje další vývoj do doby jeho splnění (patří sem i přeskočení těchto fází = 
neleze rovnou chodí) 
Cviky na rozpoznání možného výskytu:  
-Stoj spatný = nesmí se kácet a to i se zavřenýma očima 10 s. (platí dle vývojové fáze jedince, předškolák už musí zvládat) 
-Chůze po čáře = i couvat a nevybočovat 
-Stoj spatný a sklonit pouze hlavu = nesmí se hroutit 
-Stoj spatný s nataženýma rukama před sebou = jednou rukou si sáhnout na nos, druhá musí zůstat natažená, tělo zůstává pevné v postoji 
-Lezení = střídání rukou a nohou, pokud ne může to být problém 
 

Cviky se dětem nejprve ukážou a poté děti nápodobou předvádějí 
 
Možná podezření se dají v nápravném programu odcvičit = Neurovývojová terapie – MUDr. Volemanová (http://www.red-tulip.cz/) 
 
Ukázka z webu: Lezení je jeden z nejdůležitějších pohybových vzorců. Dítě se tím naučí koordinaci ruka-oko (dívá se na pohyby rukou),  
což je nezbytné proto, abychom se dobře naučili číst a nevynechávali slova/ řádky. Lezením se také zlepší spolupráce vestibulární, 
 proprioceptivní a visuální soustavy.  Hodně děti s problémy se čtením nelezlo! 
 



Dysortografie – projevy 
obsah písma 

• Grafické záměny zvukově 
podobných hlásek 

• Záměny tvarově podobných 
grafém 

• Obtížná výbavnost grafém 

• Vynechávání slabik, písmen 

• Nedodržení správného  pořadí 
slabik, písmen 

• Přidávání písmen a slabik do slov 

 

• Nedodržení délek samohlásek 

• Chyby v měkčení 

• Chyby z artikulační neobratnosti 

• Chyby v důsledku sykavkových 
asimilací 

• Neschopnost rozlišovat hranice 
slov 

 

= háčky, čárky 
= měkčení hlásek, chyby z artikulační neobratnosti (chybně psaný text = děti by měly 
 nastupovat s dobrou řečí) 
= psaní slov dohromady nebo slova nedělí (nedělá mezery) 
= naučené věci nepoužívá v psaném projevu 



Dyskalkulie 
fáze vývoje MS (matematické schopnosti), typy dyskalkulií 

•Praktognostická – důležitý rozvoj v MŠ 

je porucha manipulace s konkrétními předměty nebo jejich symboly (číslice, operační znaménka, apod.). Dítě není schopno vytvořit skupinu předmětů o daném počtu 
prvků, tedy není schopno dospět k pojmu přirozeného čísla. Z toho vyplývají problémy s porovnáváním čísel a uspořádáním množiny přirozených čísel. V geometrii 
neumí seřadit předměty podle velikosti (např. podle délky), rozlišit jednotlivé geometrické tvary, pochopit rozmístění předmětů v prostoru, má potíže se směrovou a 
stranovou orientací atd. 

•Verbální představuje poruchu slovního označování množství a počtu předmětů, názvů číslic, číslovek, operačních znaků a matematických úkonů vůbec. Dítě 

nezvládá vyjmenovat číselnou řadu vzestupně a sestupně, po násobcích, nedokáže jmenovat řadu lichých nebo sudých čísel. Při vyjmenovávání řady se vrací, 
vynechávají, zaměňují pořadí, apod. Dítě nedokáže správně chápat a představit si vyslovené číslo nebo slovně označit počet ukazovaných předmětů. Patří sem i 
neschopnost chápat zdánlivě jasné termíny matematického slovníku, např. nerozlišuje nebo mimořádně obtížně mezi „o 4 více“ a „4krát více“. 

•Lexická  je porucha čtení matematických symbolů (číslic, čísel, ale i operačních znaků). Při nejtěžší formě této poruchy není jedinec schopen číst izolované číslice 

nebo jednoduché operační znaky. Při lehčí formě čte nesprávně vícemístné číslo s nulami uprostřed, zlomky, odmocniny, desetinná čísla, apod. Příznačné jsou inverze 
tvarově podobných čísel 3-8, 6-9, římských číslic IV-VI, záměny čísel 21-12, čtení pouze číslic 2, 3, 8, místo čísla 238. Časté jsou záměny číslic v čísle při čtení nebo psaní, 
přetrvávají nejasnosti s pochopením významu poziční hodnoty číslic v čísle, tedy jednotek, desítek atd. Příčinou bývá zraková porucha nebo porucha orientace 
v prostoru, zvláště pravolevé orientace. Lexická dyskalkulie se často označuje i jako numerická dyslexie. 

•Grafická  je porucha zápisu matematických symbolů (psaní číslic, operačních znaků, kreslení geometrických tvarů atd.). Jedinec má obtíže v psaní čísel v přiměřené 

a stejné velikosti, není schopen zápisu čísel podle diktátu, zápisu číslic v čísle ve správném pořadí, píše diktovanou číslovku jako slovo, není schopen zapsat čísla 
správně pod sebe podle jednotlivých řádů, je narušen zápis vícemístných čísel (např. 1248 napíše jako 1000, 200, 80, 4), inverzní zápis čísel, např. 6 a 9, nebo inverze 
typu 39 a 93 apod., vynechávky zpravidla nul ve vícemístných číslech, nepřehledný zápis početních operací, zejména do sloupců, např. u písemného násobení. 
V geometrii má dítě problémy s rýsováním i jednoduchých obrazců. Porušena bývá pravolevá a prostorová orientace. Grafickou dyskalkulii lze nazvat i numerickou 
dysgrafií. 

•Operační  je nejrozšířenější porucha projevující se narušenou schopností provádět matematické operace. Často se objevují záměny operací (hlavně sčítání za 

násobení a odčítání za dělení), při počítání delších řad čísel záměny desítek a jednotek při sečítání, záměny čitatele a jmenovatele, nahrazení složitějších operací 
jednoduššími. K dalším projevům patří uchylování se k písemným formám řešení u velmi jednoduchých příkladů, počítání na prstech ve vyšších ročnících, kdy již by 
měly být jednotlivé operace dostatečně zafixovány. Děti s tímto typem poruchy mají zvýšenou chybnost v provádění sčítání a odčítání do 20, v násobení a dělení, 
dále mají obtíže při řešení kombinovaných úloh, kde je třeba udržet v paměti jednotlivé výsledky. Složitější počítání se vyznačuje pomalostí a vysokou chybností 
(zvláště při pamětném počítání). 

•Ideognostická  představuje poruchu chápaní matematických pojmů a vztahů mezi nimi. Jedinec např. ví, že 9 se čte jako „devět“ a „devět“ se píše jako 9, ale 

neví, že 9 je o jednu méně než 10, resp. 3x3, nebo polovina z 18, nebo má-li ukázat příslušný počet teček podle napsaného čísla. Dalším projevem je selhávání 
v řešení úloh, jakmile je pozměněn šablonovitý postup. Obtíže se projevují ve slovních úlohách, které není dítě schopno převést  do systému čísel a řešit jej. Za 
nejtěžší poruchu je považována neschopnost počítat po jedné od daného čísla z hlavy. Nejlehčí stupeň se projevuje v neschopnosti chápat vztahy v matematických 
řadách (např. pochopit vztah a pokračovat v matematické řadě 5, 10, 15, …). 



Vývojové poruchy chování 
Vývojové = týkající se dětí. Ty které přetrvávají do dospělosti nejsou vývojové 

• LDE, LMD, ADHD, ADD 
• MKN/ICD 10, DSM IV 
-mezinárodní klasifikace nemocí 

• Porucha aktivity a pozornosti 
• Hyperkinetická porucha chování 
 

• Hyperaktivita 
• Impulzivita 
• Nepozornost 

 
• ČR – 4-6 %, 4:1 CH:D 
• Chronická porucha 
• Fatální sociální dopad = vyloučení dětí i celé rodiny 

• Komorbidity = dětská deprese se může projevovat i 
zvýšenou aktivitou, těkavostí 

• Diagnostika – pedopsychiatr 
• PPP, SPC 
 
• Přístup 
= struktura, režim, rituály, důslednost, trpělivost, 

laskavost 
= učit děti dobře hned napoprvé, jinak se špatné návyky 

budou muset několikrát opakovat 
= důležité pracovat s emocemi, zejména s negativními 
 
Pozn.: Toto platí i pro děti nevychované 

Vztek  
= učit společensky přijatelnou cestu 
k projevu vzteku 
= je dobré mít místo, kde dítě může vztek  
projevovat (boxovací pytel, dupat, chodit 
po schodech, šlapat po krabicích, PET lahvích, 
mačkat noviny, trhat papíry, agresivně nechat 
kreslit po papíru) 



Problematické oblasti 

• Motorika 

• Dynamika psychických procesů 

• Regulace chování 

• Emoce 

• Výkonnost – kolísá, každý den se dítě chová jinak (někdy má několik dní po sobě dobré chování a výkonnost a 

najednou propad a opak) 

• Pozornost 

• Impulzivita 

• Vnímání  

• Myšlení 

• Řeč 

• Únavnost 

• Socializace, vztahy 



    Hyperaktivita                         Impulzivita 

• Vrtí se, hraje si s rukama, nohama 

• Často opouští své místo, nevydrží 
sedět 

• Pobíhá, všude  leze,  

• Věší se na lidi 

• Stálý neklid – i ve spánku 

• Potíže při hraní si potichu, v klidu 

• Hlučnost 

• Upovídanost 

• Hlasitá řeč 

• Neustále v pohybu – „vnitřní 
motor“ 

• Problémy s usínáním, spaním 

• Rychlé odpovědi – než dozní 
otázka 

• Nevydrží počkat 

• Přerušuje ostatní, obtěžuje, skáče 
do  řeči 

• Jedná zbrkle 

• Neřeší důsledky 

• Neodhadne bezpečnost, své 
limity 

• Porušuje společenská pravidla 

• „spontánnost“ 

Vysoko nastavený práh vnímání = neslyší, když se na něj mluví potichu, nereaguje na lehký 
dotek (proto často děti víc zmáčknou, špatně to cítí) 



Nepozornost 

• Krátkodobé soustředění 

• Neschopnost soustředit se na detaily 

• Práce často chaotická, nepořádná, 
nepečlivá 

• Problém s dokončením činnosti, i hry – 
časté střídání 

• Potíže s organizací úkolů, činností 

• Často budí dojem, že neposlouchá, 
nevnímá 

• Neschopnost postupovat dle pokynů 

• Ztrácení věcí, nepořádek ve věcech, 
bezstarostné zacházení s věcmi 

• Snadná vyrušitelnost 

• Zapomínání 

• V hovoru – problém s udržením tématu  

• Velmi pomalé tempo (LMD hypoaktivní forma) 

• Často zamyšlený, „duchem nepřítomen“ 

• Projevy nesoustředěnosti, snadné 
vyrušitelnosti, odklonu pozornosti 
nejsou zřetelné 

• Ulpívání pozornosti 

• Problémy se změnami 

 



Tělesná zralost pohyb  

• Pohyb – vývoj a souvislosti 

• Všestrannost 

• Rozvoj mozku, poznávacích funkcí 

• Pohybová aktivita –  včetně práce 
„antidepresivum“ 

• Sociální význam 

• Hrubá motorika 

• Přirozené pohyby 

• Pohybové schopnosti a dovednosti (brusle, sáně, 
lyže, provazy) 

Rozvíjet koordinaci pohybu, rychlost 

• Jemná motorika 

• Hmatové vnímání 

• Grafomotorika  

• lateralita 

• grafomotorické prvky, návyky 

• Vizuomotorika  

 

• Kresba - kresby si schovávat a nechat je porovnávat 
samotným dítětem (dítě si všímá rozdílností ve své 
vlastní práci a vidí svůj pokrok, který je pro něj 
přirozenou pochvalou = nemusíme chválit my). Dítě 
zazívá úspěch a sebevědomí i ve skupině zdatnějších či 
talentovanějších dětí 

 

Hrubá motorika = základem jsou přirozené pohyby, které jsou důležité pro rozvoj jemné motoriky (vaření, hry s přírodninami, skákání 
panáka, školky – míčová, švihadlová, skoky přes gumu, aj.) = pohyb startuje i psychiku 
Lateralita (dominance části těla) = zralost okolo 7 let (nevyzrálost = střídání rukou). V momentě nástupu do ZŠ by mělo být rozhodnuto  
o psací ruce 
Cviky na rozpoznání vedoucí ruky: 
Stavba komínu z kostek = v momentě, kdy je už velký a hrozí zřícení, přijde na řadu šikovnější ruka 
Házení korálků do lahve s úzkým hrdlem = až po několika korálcích se zapojí šikovnější ruka 
Rychlé reflexy vždy  ukážou šikovnější ruku 
Při kreslení je výkon šikovnější ruky lepší = ruka není tak unavená, síla čáry je v normě, lépe obkresluje šablony i předkreslené tvary, umí  
dobře měnit směr čáry 
Zkřížení lateralita = mohou se projevit problémy ve čtení a psaní (při vysoké inteligenci jsou projevy takřka neznatelné), zvýšená únava 
Cviky na rozpoznání – z papíru kornout, který bude celý širokou stranou zakrývat obě oči dítěte, užší i širší část sestřihnout do roviny, v užší 
části udělat větší otvor. Vyzvat dítě, aby se kouklo oběma očima širokou stranou do kornoutu a kouklo na nás. My vždy vidíme vedoucí oko 
dítěte 
 

Náklon papíru – pokud dítě otáčí papír při kreslení, či vedení čáry, svědčí 
to o jeho grafomotorické nevyzrálosti 



grafomotorika 

• Grafomotorické prvky 

• Čára svislá, vodorovná, kříž 

• Ovál, kruh 
Tyto první tři odrážky jsou pro uvolnění ruky. Provádějí se na velký 

arch papíru ve stoje u tabule nebo vestoje u stolu = je nutné, 
aby dítě neopíralo ruku o podložku (neuvolňuje ruku). Dokud 
dítě nemá uvolněné zápěstí nepřecházíme na menší formát  
ke stolu. 

• Šikmá čára 

• Spirály 

• Vlnovky 

• Zuby 

• Smyčky 

• oblouky 

 

• Návyky 

• Držení těla, sezení 

• Držení tužky 

• Postavení ruky 

• Tlak na podložku 

• Uvolněnost ruky 

• Plynulost 
Dítě by nemělo před vstupem do ZŠ dělat souhyby = kreslení 

celým tělem (vyplazuje jazyk, kroutí tělo, rameno dle 
vedení linky,..) 

 

• Pečlivost 

• Přesnost   
Pracovní listy neslouží na uvolňování ruky, ale na pečlivost a 

přesnost, které jsou potřebné pro nástup do ZŠ 

Úchop pera = nejprve koule, pak tlustá tužka. V momentě přechodu na tužku 
 dbát na správný úchop tužky 



ŠZ – kognitivní       Zrakové vnímání  

• Figura  a pozadí 

• Zaměření pozornosti 

• Vyhledat předmět v prostoru, na 
obrázku 

• Vyhledat předmět podle popisu, 
předlohy 

• Poznat překrývající se obrázky 

• Sledovat různé, překrývající se linie 

• Vyhledat obrázek, tvar na pozadí 

 

• Zrakové rozlišování 

• Třídění – různá kritéria = základ pro 

rozlišování 

• Vnímání detailů – diferenciace 

• Porovnávání 

• -odlišnost celého obrázku 

• -odlišnost v detailu 

• -odlišnost –horizontální osa 

• -odlišnost – vertikální osa 

• Vyhledání stejných obrázků 

• Vyhledání různých obrázků 

Na vnímání obecně hraje roli individuální zkušenost. Vnímání a zapamatování musí být smysluplné (Komenský). Malé děti smysl teprve  
Objevují. Děti s SPUCH potřebují obzvláště smysl ve všech oblastech vnímání. Dále hraje roli i momentální emoční naladění, citové 
Zabarvení, zdraví = všechny psychické procesy 

=schopnost potlačit vjem a zaměřit pozornost na konkrétní cíl 
(důležité pro čtení a rozlišování tvarů písmen) 
= cvičení: najdi na obrázku ptáčky, najdi na stromě budku (v přírodě) 
= ze změti čar vybrat obrázek 
= důležité, aby děti znaly pojmy, které mají najít 
= grafom. cvičení: kreslíme s dětmi vlnky či děláme kouř, pak se děti 
otočí a učitelka dokreslí do obrázku nějaký detail (lodičku, jablko,..), 
 děti hledají, co učitelka do obrázku schovala (nejprve jinou barvou,  
když děti poznávají stejnou barvou) 
 

Schopnost odlišit tvary písmen – pokud se samy děti neptají neučit je 
písmena, ale vyhledávat je jako stejné tvary. Pokud vyhledáváme v textu 
dbát na řádkování a postup zleva doprava = předčtenářská gram. 
Horizontální rozlišení = pro děti snazší, jde o vnímání prostoru a dítě 
první zná polohu nahoře a dole 
Svislá (vertikální) osa = je těžší, předpokladem je zvládnutí pravolevé 
orientace 
Cvičení: Prac. Listy – v řadě najdi jiný tvar, či obrázek, který tam nepatří 
či je pootočený 



• Zraková analýza a syntéza 

• Přirozeně – půlení, dělení, 
stavebnice, mozaiky 

• Půlené obrázky, kubusy, pucle 

• Rozpoznání předmětu dle jeho 
části 

• Doplnění chybějících částí 
obrázku = dokreslení druhé poloviny obrázku 

• Stavby podle návodu 

• Pokud dítě nechce stavět puzzle je třeba se vrátit třeba 
až k sestavování půlených obrázků, přestřihnutým 
obrázkům ( v 6 letech by mělo sestavit puzzle o 30 ks) 

• Labyrinty = trénink figury pozadí, orientace v prostoru, 
pečlivosti, trpělivosti, přesnosti (dítě by se mělo před 
školou trefit mezi dvě užší linky a kopírovat jejich směr) 

• Zraková paměť 

• Pamatuje si 3-6 předmětů, 
obrázky a pozná, který chybí 

• Kopíruje řadu 3-6 obrázků 

• Rychlé postřehování 
• Kimovy hry, pexeso 

• Pokud nechce dítě hrát pexeso nebo mu nejde, musíme 
se vrátit do krátkých pexesových her (méně obrázků, po 
otočení je neobracet zpět a porovnávat každý další 
otočený, aj,) 

 



Sluchové vnímání 

• Figura a pozadí 

• Zaměření pozornosti 
Zaměření pozornosti na zvuk. Důležité umět oddělit od zvuků lidský 

hlas. Problém mají děti s poruchou pozornosti. 

Pomáhá: oční kontakt, snížení na úroveň dítěte, chycení za ramena 
(bezpečná zóna), instrukce jednoduchá, stručná, dostatečně 
intenzivní a pouze jedna – po dítěti chceme zopakovat 
instrukci, abychom si ověřili, že nás skutečně vnímalo. 

• Lokalizace zvuku 

• Rozpoznání činnosti, předmětu 
podle zvuku, hlasu zvířat, melodii 
písně – děti se zavřenýma očima říkají, co právě učitelka 

dělá 

• Naslouchání  - pohádka, příběh, 
různá sdělení, instrukce 

• Reakce na předem domluvené 
slovo – v příběhu, s dětmi se domluví předem, co 
budou dělat, když uslyší slovo (lehnou si, sednou si, 
postaví se na jednu nohu, atd.) 

• Sluchové rozlišování (pro dobrý odposlech 
hlásek) 

• Fonematický sluch 

• Rozlišení slov se změněnou 
souhláskou ( bota-nota, kos-nos) , 
později samohláskou ve spojení s 
obrázkem, později bez obrázku 

• Totéž – znělé a neznělé hlásky a 
sykavky – důležité pro nástup do ZŠ 

• Totéž  – změna délky, změna 
měkčení 

• Identifikování hlásky na začátku , 
uprostřed, na konci slova – spojení 
s obrázkem, bez obrázku 

• Pokud dítě selhává v této oblasti v předškolním věku 
bude pravděpodobně mít problém se čtením i psaním (= 
porucha učení) 

• Procvičování se provádí velice špatně – málo materiálů 

• Cvičení: pomocí obrázků s podobnou výslovností (ukaž 
boty, ukaž noty) později dva obrázky na jednom papíru, 
později bez obrázků 



• Sluchová analýza a syntéza + fonematický 

sluch = rytmizace, počet slabik, začáteční písmeno, poslední 
slabika, slyšíš ve slově K, CH, B,…. 

• Dělení slov na slabiky – vytleskat 

• Určování rýmů 

• Určení počtu slabik 

• Slova začínající na… 

• Určení první hlásky ve slově 

• Určení , zda slovo obsahuje danou 
hlásku 

• Určení některé výrazné hlásky ve 
slově 

• Určení poslední slabiky 

• Určení poslední souhlásky ve slově 

• Sklad jednoslabičných slov – myš, 
pes, čáp = říkám rozkladem, dítě ukazuje na 
obrázky, které odpovídají řečenému slovu, nebo slovo 
říkají 

• Sluchová paměť 

• Opakování nesouvisejících slov   (3 -
6) 

• Opakování věty z více lov 

• Básničky, říkanky 

• Instrukce, vzkazy 

• Hry – přidávání slov 

 

• Rytmus = důležitý pro jazykový cit, dobrou pomocí je, 

když se dítě houpá (rytmusový zvyk z doby chování u 
maminky, pocit bezpečí) a lern gymnastika 

• Hra na tělo, pohyb s hudbou 

• Porovnávání rytmických sestav 

• Opakování rytmu 

• Záznam rytmu 



Všechno se dítě učí od nauky o svém těle, potom teprve vnímá vše, co je od těla (za mnou, přede mnou,…). Až když je toto v 
normě je možné přejít na pravo – levou orientaci (okolo 5 – 6 let) 

• Prostorová orientace 

• V prostoru – nahoře, dole, do, na, v, 
vpředu, vzadu, před, za, nad, pod, 
vedle, mezi 

• Pořadí – první, poslední, prostřední, 
uprostřed 

• Tělové schéma – hmat, doteky, 
cvičení – každé cvičení rozvíjí uvědomění si vlastního 

těla, důležité pojmenovávat polohy a názvy těla; 
pojmenovávat pravo a levo z pohledu dětí; pracuje-li tělo 
dobře je v pořádku i psychika, lze s ní pracovat – výborná jóga 

• Odhad vzdálenosti, daleko, blízko – 

pracovat s dětmi venku = je komín dál než strom nebo blíž,… 

• Vpravo, vlevo – vlastní tělo, 
umístění předmětu 

• Plánky – důležité, děti se zmocňují světa jiným 

způsobem než pohybem (první fáze z hlediska vývoje), 
vyhledávají je, mají je rádi 

• Serialita,posloupnost, vnímání 
času 

• Části dne – vlastní zkušenost, 
R,P,V,Dop, Odp 

• Pojmy dříve, později 

• Obrázkové, dějové řady 

• Pojmy před tím, potom, nyní, teď 

• Orientace ve dnech v týdnu, v 
ročních obdobích – důležité procvičovat, i když je 

to abstrakční záležitost a děti na ni nejsou zralé (je t pro ně 
těžké). Důležité dny v týdnu neříkat pořád po sobě = 
mechanický návyk 

• Pojmy dnes, včera, zítra – důležité 

kombinovat s dny v týdnu = dnes je pondělí, včera byla 
neděle a zítra bude úterý 

• Řady – střídání prvků 

Problémy při nezvládnutí těchto oblastí: problém pořádku slov ve větě, v matematice početní řady a operace, děti nerozumí vtipu, ironii, 
nadsázce, dvojsmyslům, pravda x nepravda 
Jedná se o poruchu logicko - gramatických struktur 



• Vizuomotorická koordinace – nelze 

bez ní psát 

• Cílený pohyb 

• Tvoření dle předlohy 

• Čára mezi dvěma liniemi – z počátku 

větší šíře, pak zúžovat 

• Spojování prvků 

• Dokreslování 

• Kreslení dle předlohy 

• Sledování jedné linie 
Test: dítě obkresluje obrázek z teček, nápodoba písma, 
obkreslování tvarů 

• Levo – pravý pohyb očí  
Dbáme mezi 5 – 6 rokem 

• Sledování maňáska, míčku – nastavení 

zpět na začátek probíhá skrytě (maňásek či míček nesmí 
být vidět, dítě by je sledovalo opačným pohybem očí) 

• Jmenování předmětů, obrázků 
zleva doprava 

• Vytváření řad – zleva doprava 
• Obracet správně listy v knize 

 



Řeč, komunikační dovednosti 

• Foneticko-fonologická rovina 

• Výslovnost 

• Artikulační obratnost 

• Plynulost řeči 

 

• Morfologicko-syntaktická rovina 

• Gramatická správnost 

• Používání vět, souvětí 

 

• Pragmatická rovina 

• Používání řeči v sociálních 
situacích 

• Vést rozhovor, vyřídit vzkaz 

• Lexikálně-sémantická rovina 

• Porozumění 

• Slovní zásoba 

• Popisy, vyprávění 

• Vtipy, hádanky 

• Synonyma, antonyma, 
homonyma 

• Pravdivost, nepravdivost 

 



Matematické představy 

• Učení probíhá na základě manipulace s předměty, cílem je 
dospět k představě množství do 6 

 

• Pojmy, vztahy , porovnávání 

• Třídění, tvoření skupin 

• Řazení 

• Množství 

• Tvary  

 

 
 



Sociální zralost 

• Samostatnost 

• Sebeobsluha 

• Společenské návyky 

• Pracovní návyky 

• Vztahy 

• Emoce  

• Vůle 

• sebekontrola 



Rizikovost - SPUCH 

• Rovina biologická – spolupráce s rodiči, 

doporučená je spolupráce s učitelkami ZŠ, vytváření dobrých 
vztahů 

• Genetická zátěž 

• Osobní anamnéza 

• Zdravotní obtíže 

 

• Rovina kognitivní 

• Vnímání  

• Řeč 

• Pozornost a paměť – vývojové poruchy chování 

• Proces automatizace 

• Intermodalita – nepropojují se oblasti 

vizuomotorika, sluch + ruka 

• Matematické představy – problémy v 

třídění, řazení, nechápe přidávání a ubírání = riziko poruchy 
matematických schopností 

• Rovina chování 

• motorika 

• Neklid x bradypsychismus = pomalost ve 

všem (pohyb i psychika) 

• Nepozornost 

• Impulzivita x ulpívavost 

• Unavitelnost 

• Vyhýbání se určité činnosti – signál k 

zaměření se na dítě, proč tomu tak je 

• Výkyvy výkonnosti – vývojové poruchy chování 

• Výkyvy nálad– vývojové poruchy chování 

• Problémy v sociální oblasti – vývojové 

poruchy chování 

• Regulace chování – v 6 letech není pod 

kontrolou, nemají se objevovat výbuchy vzteku, pláče 



Přístup  

• Smysluplnost 

• komplexnost – rozvoj celé 
osobnosti, spojení se životem, 
rozvoj vztahů – vycházet nejlépe z běžných 

situací dítěte = lepší učení a rozvoj dítěte 

• Pozitivní sociální klima, pohoda 

• Individuální přístup 

• Vzbuzení zájmu, hra, humor – humor, 

legrace = lepší učení 

• Možnost volby (nabízet, ukazovat) 
– aby si dítě mohlo samo objevovat 

• Řád, pravidla, rytmus a 
pravidelnost 

• Přiměřenost, postupné kroky 

• Právo na chybu, práce s chybou, 
analýza-proč neúspěch, jak 
navodit změnu, motivující 
hodnocení 

• Dostatek času – rozmyslet se, 

nespěchat na děti 

• Mysli nahlas 

• Učit reflexi 

• Opakování, zautomatizování = 

pracovní návyky 

• Faktor rychlosti a přesnosti = ověření 

si, jak se dítě vyvíjí 

• Subjektivní prožitek vynaložení 
úsilí – u dětí s nestejnými dispozicemi ocenit píli, čas 

jeho práce, najít na práci něco pozitivního a o tom si 
povídat, neporovnávat s nadanými dětmi. Porovnávat 
jejich práce s jejich předchozími pracemi. 

• Spolupráce s rodinou 



Použitá a doporučená literatura 
metodické a didaktické materiály 

• C PRESS                   Jiřina Bednářová 
• Školní zralost 
• Diagnostika dítěte předškolního věku 
• Mezi námi předškoláky 
• Počítání soba Boba  1. – 3. díl 
• Rozvoj zrakového vnímání  1-3 
• Mezi námi pastelkami 
• Co si tužky povídaly 
• Na návštěvě u malíře 
• Orientace v prostoru a čase 

 
• J. Medina : Pravidla mozku dítěte 
• Budínová, Krušinová, Kuncová : Je vaše 

dítě připraveno do první třídy? 
• Eva Essa : Jak pomoci dítěti    Metody 

zvládání problémů dětí v předškolní 
výchově 

• TOBIÁŠ      Zdena Michalová 
• Do školy s Tobiášem 
• Rozvoj početních představ 
• Hry pro pravo-levou orientaci 

 
• BLUG 
• Už se těším do školy 
• Než půjdeš do školy 

 
• RAABE 

 



• GRADA  

• F. Smolík, G. Seidlová Málková : Vývoj 
jazykových schopností v předškolním 
věku 

• Diagnostika jazykového vývoje 
• Bezstarostné roky? – Anna Kucharská, Daniela 

Švancarová, nakladatelství SCIENTIA 

• Tabulky ve velikosti A1 = stručné plakáty pro rodiče = 
www.nakladatelstvidh.cz 

(tel.: D. Jucovičová 603 331 429 

• PORTÁL 

• O. Zelinková : Dyslexie v 
předškolním věku? 

• J. Doležalová : Rozvoj grafomotoriky 
v projektech 

• B. Sindelarová : Předcházíme 
poruchám učení 

• V. Mertin, I. Gillernová : Psychologie 
pro učitelky mateřské školy 

 

http://www.nakladatelstvidh.cz/

