
Názory na t, jak s p edškolními dětmi

v mate ské škole pracovat, se leckde liší. V ně-

kter ch mate skrich školách pro ně organizují

,,p ípravky", někde mají p edškoláci svou vIast-

ní trídu, zaťmco jinde zťrstávají v heterogenní

skupině a učitelky pro ně individualizujívzdě-

lávací nabídku. Formy a zpťlsoby práce jsou

r zné, podle poradenské psycholožky Ladislavy

Lažové je dťlležité p edevším to, abychonn své

p edškoláky - a nejen je - dob e znali. ,,Nejvíc

informací o dítěťi dostaneme od rodičťr. A vel-

mi dťlležité je pozorovat, jak rodiče komunikují

s dítětem," uvádí.

Fodle speciální pedagožky l-iarry Ctev e-

lové informace pot ebují i rodiče dítěte. ,,Já

se rídím heslem: lnformovany rodič je chápa-

jící a podporující rodič. Zajisté se shodrrerne na

tom, že dobrá spolupráce mezi školkou a rodiči je

pro dítě vždy vyhodou. Proto je p ínosné udělat

ze strany školky nezbytné kroky vťrči rodičťrm

p edškolák . Dťlvcdťr je hned něknlik" Rodiče

budou cíťit, že je o jejich dltě dob e postaré-

no, že školce na prCIspívání dětí záleží, což
,-r,'g*ill*l|íi#

, 
"",1;;ii:!r:;j4iiir ,,,,,,,,, Také rodič m poskytnete driležité infcr-

mace, které jim pornohou p l uvahách

ohledně nástupu jejich dítěte do škaly""

Česká republika má nebyvalé množství

odkladťr školní docházky. Počet děťí,

kter m je nástup do prvnítrídy odložen,

iii lehce p evyšuje 20 % populačního

ročníku, zaťmco v minulosti se jednalo

o podstatně nižší číslo. Je to poněkud zvláštní

tradice, která podle odborník nemá ve světě

obdoby. Pochopitelně že ada rodič r žádá pro

své dítě odklad školní docházky ze závažnrlch

d vod , nap íklad v vojovrlch nebo zdravotních.

Leckdy se ale za odkladem skrlivá snaha prodlou-

žit dítěti dětství, p ípadně usnadněnírodinné

logisťky,

Žádost o odklad školní docházky by mělo

provázet vyšet ení školní zralosti, které provádí

psycholog a které obnáší inteligenčnítest a vy-

šet ení psychick ch funkcí, a p ípadně vyšet ení

specia l izova niim léka rem, na príklad neu rologem.

To p icházív vahu tehdy, když k žádosťi o odklad

vedou závažné zdravotní dťlvody. PHDr. Ladislava

Lažová uvádí, které faktory mohou vést k tomu,

že dítě nastoupído školy později. ,,je to nap íklad

dítě, které je často nemocné, což je sarnoz ejmě

otázka, kterou je t eba ešit s pediatrem. Časté

absence mohou dítěť vzdělávání,otráviti" upo-

zorňuje psycholožka. Dítě, které už v prvnít ídě

opakovaně chyhí, ffiá pnobiénr znovu ,,naskočit'n

do vyučovacího procesu, a opakované absence

jej poznamerrají i sociálně. Pokud se tedy jedná

o obťž, která by se mohla s věkem zmírnit,

nap ík|ad v vojově podmíněná porucha imunity,

je na místě zvážit pozdější nástup do školy. Podle

psycholožky ale rozhodně n*ní kritériem pro

odklad skutečnost, že dítě je drobného vzr stu,

už proto, že vzrťtst dítěte je vrfznamně ovlivněn

genefikotl. ,,Pckud se pl"edškolák vťrbec nezajímá

a čísla a písmena, mťtže to také signalizovat

budoucí prob !ám," u pozorň uje Lad islava Lažová.

,,Pfizor, tn, jestli dítě umíod íkat číselnou adu,

neníd ležité. Dťrležitějšíje znalast p edmatema-

ťck ch pojm a p edevším porozumění."

Ladislava |-ažová také upozorňuje, že vyšet ení

školní zralosti rozhodně nenív rukou pedagogťr

mate skrich škol, kteríovšem mohou psychologovi

a p edevším rodič m poskytnout adu dťrležit,ich

informací a tom, jak se dítěti da L co zvládá a c0

ne a jak je na tom v sociální oblasťi a sebeobsluze.

,,Neměli bychom zlehčovat dotazy rodičťr. Mají

nárok se ptát, potrebují inforrnace. P imlouvám se

zejména za uzkostné maminky. P ed dítětem by-

chom ale rodičťlm měli dávat pouze pozitivnízpět-

nou vazbu, Měli byehom s nimi nrluvit opatrně,

nedávat dítěfi diagnózu" To rozhodně nenív rukou

pedagogťt," zd razňuje PhDr. Ladislava Lažová.

fio uxnmírme, dě áme nád

A to, c0 neumíme, nás až tak rreláká. S touto

tendencí se pochopitelně setkáme i u děť, které

se chystají do školy, ,,Dítě p ed nástupem do školy

by mělo zvládat napríklad pravolevCIu orientaci

nebo znát celé své jméno a p ípadně i adresu.

Současná doba chce, aby děti uměly všechno,

což ale nejde. lvlusíme se snažit citlivě doladit tg,

co dítěti nejde. Citlivost je d ležitá, protože děti

nejsou hloupé, poznají, když je chválíme za něco,

co jim nejde," radí psycholožka L. Lažová.
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Speciální pedagožka Hana *tev elová doporu-

čurje, abychom si p edťm, než začneme s dětmi

cíleně pracavat na p ípravě na školu, ujasnili ně-

kolik věcí. ,,Měli bychom se ptát, které percepčně

motorické funkce u predškolákťr siedujeme, a na

jakém stupni vlivoje mají b,ít p ed vstupem do
prvnítrídy. Také bycham si měli ujasnit, jak nezra-

lost některrich ohlastí ovlivnístart v prvnít ídě"

Víme, co by mělo dítě okolc pátého roku umět?

T eba z knlika čásťí by dítě mělo b t schapno

slažit obrázek, abychom mohli íci, že tatg dílčí

funkce je zralá?" ptá se F{ana ůtev e|avá.

l_adislava l-ažová íká, že v rámci pedagogic-

ké podpory dětem inejen} p edškCIlníhc věku

bychom měli mys|et i na vlastnísebehodnocení

dítěte. ,,Měli hychom je vést k tomu, aby si

v t m, c0 se mu nepovedlo, našla něcc, c0 se rnu

poda i[o ," ríká a ilpCIzCIrňuje p itom na nebezpečí
p ehnaného a hlavně neobjekťivníha chvále*

ní" P edškolák už d*bre ví, že mu něco nejde,

a pokud jeho vrikony stále ,vynášíme do rrebesi

nijak ťm jeho v vo"! nepodpo íme. Mr.ižeme ťm
jeho sehevědomí naopak srazit, protože nabude

dojmu, že je tak nemožn,fl že nám stojíjen za fa-

lešné chvály, Ladislava Lažová p itom upozorňuje

i na tradici vystavovánídětskiich vytvorťr v šatně,

což podle ní není rozhodně objekťivní. ,,Jak

vystavíme, že dítě je kamarádské, pěkně zpívá,

tančí..." Dodává, že bychom rczhodně n*nrěli

tlačit na v kan, protože ten nás rozhodně nedělá

šťastniim. P i práci s dětmi pod|e ní pot ebujerne

nad hled 
"
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Které funkce hychom u pnedškolákťr měIi

rozvíjet? Podle Hany Otev elové v první adě

pCIzornost.,,FOzOrnost je základním stavebním

prvkem prc p íjem informací. Jejím prost ednic-

tvím lidé poznávajísvé okolí, mohou se rozvíjet"

A poznávání probíhá prost ednictvím podnět ,

které na nás pť.lsobí," vysvětluje. Další d ležitotl

funkcí, jíž bychom se rněli zab vat, je sluchové

vnímání. ,,Rozvoj sluchového vnínrání souvisí se

zárněrnoil pozornosť. již od t ílet by dítě mělo

brit schopno určit, odkud p icházízvuk, postupně

během následujícího roku by se mě|o naučit

rozpoznat, c0 zvuk vytvá í. Ve čty ech letech by

mělo poznat písničku podle melodie, vyslechnout
pohádku, vyprávění, Rok pred nástupem dg školy

by viiše vyjmenované ťrkoly mělo dltě již zvládat

bez problém - Není-li tomu tak, za adíme do ak
ťivit a her ve školce rikoly na rozvoj naslouch áni,"

doporučuje pedagožka. Dodává, že p edškolní

obdobíje typické stále lepším a lepším rozlišo-

váním sluchoviích podnět .,,Funkce s|uchováha

vnímání.jsou stále vyt íbenější, dětem e da í

oddělovat aktuálně podstatné zvuky od těch, kte-

ré v dan okamžik nepot ebují. Predškolák začíná

ovládat a využívat sluchového vnímání figury,

tedy toho, co je ted'dťrležité, a pazadr, tedy toho,

co je ted'možné upozadit. Dalšídťlležitou funkcí
je sluchové rozlišování. P edpokladem je rispěšné

zvládnuť p edehozích krokťr, tedy sluchová kon-

centrace a s!uchcvé vnímánífigury a pozadí."

Další dťrležitou oblasť je vnímání zrakové.

,,Když vnímáme zrakem p edměty okolo sebe,

rovnCIu je také uspo ádáváme, co nás zajímá více,

co méně. Útoly, kteró dětem na rozvoj odliše-

nífigury od pozadí p edkládáme, nrohcu mít

n znou náročnost. Vycházíme opět z vrivojové

urovně děť. Frovedení pracovního listu s menším
počtern ,lákadel' p sobících na zrak bude pro dítě

snadnější než list, na kterérn bude p íIiš obrázkťr,

tvar , spousta rťrzni?ch bare4" radíspeciální
pedagožka. Mezi oblasti, které bychom měli

nozvíjet, podle ní dále pat í motorika, vnírnání

tělesného schématu, grafomotoríka a eč,

Ladislava [-ažová zd rrazňuje, že velkrl vyznam

má tóž psychická a sociálnízralost. ,,Dítě musí

nap íklad vědět, že co,projde'doma, ,nepro.!de'

ve školce a ve ško|e, Ve škole je hodně dťlležitá

sebeobsluha a také pracovní návyky," tlpozorňu-
je, Dodává,že na školu musí brit zralé nejen dítě,

ale i jeho rodiče.

ffimc e fuexpečí p e#ew ímt

Podle PhDr. Lažové je d ležité i zdravé sebevědc-

mí. ,,Pot ebuje ho každé dítě a sanroz ejmě i my

dospělí," vysvětluje. ,,Díky němu se dítě bude

cítit bezpečně-" K pocitu bezpečí p ispěje i ťorma

p edškolní p ípravy. Ta by podle psycholožky

Lažové měla brit hravá a dítě loychom pni ní měii

vést k tomu, že kol je vždy pot eba dokančit-

,,P edškolák by měl mít ně.iakou svou půvlnnCIst,"

doporučuje. V p edško[ním věku akc*leru.iívědo-

nnosti i dovednosťi, což m že!"ne podpo it ťím, že

dítě pově íme nějakou drobnou povinnosť, která

bude jenorn jeho. Mťrže nap íklad pred svačinou

rozdat prosťírání nebo po společném cvičení

sebrat a uklidit cvičební podložky"

Všechna doporučenr, která obě odbornice

nabízejí, plať jen v prípadě, že dítě nemá nějaké

zvláštnil vrirazné vlivojové obťže. Pokud dítě

opakovaně v kolech, které patrí k p ípravě na

školu, opakovaně selhává, je na místě konzultace

s psychologem nebo speciálním pedagogem, Tu

mrjže mate ská škola rodičťrrn doporučit a v ně-

kteriich p ípadech i zprost edkovat, ale zažádat

c ni rnohou pouze zákonnízástupci dítěte. Ze

zkušenostl vypl vá, že v těchto prípadech nrení

vhodná p ehnaná iniciativa. Vyšet ení,,načerno",

kdy se dc nnate ské školy bez vědomía souhlasu

rodičťr pozve psycholog, aby otestoval k*nkrétní

dítě, mťrže pedagogťlm p inést velké problémy.

Rodiče v tu chvíli mohou ztratit drivěru v mate -

skou školu a mohou podniknout i právní kroky,

protože takoviimta postupem se porušují jejich

rodičovská práva" l když se nám tedy zdá,že

bychom měli vzít věci do svrich rukou, je pot eba

znát své kompetence, které jsou jasně vymezeny.

Pedagog mate ské školy by ale rozhodně neměl

rezignovat na poradenskou součást své profese

a mluvit s rodiči 0 tom, jak se jejich dítěti darí

a co by bylo t eba ,,dotáhncut". Bez těchto infor-

mací si totiž rodiče nemajíšanci uvědomit, jak by

své dítě rnoh|i podpo it. w

Mgr. Marie Těthalová
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zkušenosti a nápady z praxe, pochIubte
se ťm, co se vám da í, Vaše ohIasy rádi
zve ejníme a tri z nich odměníme knihou
z nakladatelství Portál. Ohlasy zasílejte na

l

I 
e-mail informatorium@portal.cz.
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ilapište nam
Jak ve vaší mate ské škole pracujete
s p edškoláky? Podělte se o své


