ZRALOST DĚTÍ PRO VSTUP DO ZŠ– UKAZATELE, KTERÉ NÁM POMÁHAJÍ ROZHODNOUT
Odklad školní docházky (OŠD) znamená odložení nástupu povinné školní docházky o jeden rok u dětí,
kterým by mohla docházka do ZŠ činit určité problémy. Jde především o nezralost biologických funkcí,
nepřipravenost k převzetí role školáka, ale také o znevýhodnění mladších dětí v první třídě nebo o
náročnost ZŠ.
Požadavky na emocionální a sociální vyspělost dětí
Jde o potíže s ovládáním vlastních pocitů – nemluvit bez dovolení, nevstávat z místa, oddálit splnění
svých přání a touhy hrát si. Problémem může být i přijmout a respektovat nová pravidla nebo nutnost
přizpůsobit se požadavkům učitele.
Nároky na schopnost záměrného soustředí
Tato oblast souvisí se zralostí centrální nervové soustavy (CNS), s pracovní vyspělostí dítěte a také
s motivací.
Adaptace na změnu režimu
Pravidelná a pro dítě poměrně dlouhá doba soustředění se na činnost. Dítě se bude muset do školy
pravidelně připravovat i doma.
Jak má být dítě vyspělé, aby zvládlo školní nároky?
Škola, jako vzdělávací instituce, předpokládá u dětí dostatečně vyvinuté poznávací funkce, díky nim si
může dítě osvojovat nové dovednosti a poznatky, čtení, psaní a počítání. K tomu je potřeba mít
rozvinuto hlavně vyzrálé vnímání, schopnost zrakového a sluchového rozlišování. Se zralostí CNS zase
souvisí rozvoj motoriky. Š kola očekává vyhraněnou ruku pro budoucí psaní a optimálně rozvinutou
záměrnou paměť. Na dostatečné úrovni jsou očekávány také komunikativní schopnosti, včetně
výslovnosti.
Školní zralost umožňuje adaptaci na prostředí školy. Připravenost zahrnuje úroveň biologického a
psychického vývoje dítěte, zároveň dispozice utvářené na základě učení a vlivem konkrétního
sociálního prostředí.
Vhodné otázky při rozhodování o OŠD:
Zda je dítě dostatečně fyzicky vyspělé a odolné?
Zda má dostatečně vyvinuté zrakové a sluchové vnímání?
Zda je schopné provádět jednoduché operace (porovnávání, třídění, uspořádání,…)?
Zda si dokáže zapamatovat a reagovat na jednoduchý pokyn nebo více pokynů?
Zda má vyhraněnou ruku, ve které drží tužku?
Na jaké úrovni je jeho kresba?
Zda rozumí tomu, co říkáme a umí na to reagovat?

Zda dokáže samostatně komunikovat s dětmi i dospělými?
Jaká je úroveň jeho výslovnosti?
Zda se soustředí na hru nebo činnost a dokáže ji dokončit?
Jak je schopno respektovat a přijímat pravidla?
Zda je citově odolné a dokáže se vyrovnat s drobnými neúspěchy?
Zda se těší na roli školáka?
Co je ještě třeba brát v úvahu
Jakou má škola, do které bude dítě nastupovat koncepci a jak je zaměřena (rodinná x zaměřena na
výkon)? Jakou bude mít dítě učitelku a jaké jsou její metody práce? Počet dětí ve třídě. Nakolik se
mohou dítěti věnovat rodiče (družina x společná domácí práce)?
Nejčastější důvody k OŠD
Problémy v oblasti řeči, potíže s pozorností a soustředěním a problémy v grafomotorice. Pomalé
pracovní tempo a problémy vědomostního rázu. Častá nemocnost dítěte a nižší odolnost organismu
nebo menší fyzická vyspělost.
Na co klademe důraz u Žluťásků - předškolních dětí pro jejich lepší připravenost na vstup do ZŠ
Společně s dětmi nastolujeme pravidla soužití ve třídě a vedeme je k jejich dodržování.
Dáváme dětem možnost projevovat svou aktivitu, vyjadřovat své názory, podílet se na programu
třídy.
Motivujeme děti k tomu, aby si zvykly dokončit započatou činnost, a to nejen didakticky zaměřenou,
ale každou, včetně hry.
Hrajeme s dětmi hry s pravidly, v nichž se mohou přirozenou cestou setkat s drobným neúspěchem.
Zařazujeme jazykové hříčky a jiné činnosti, které podporují záměrnou pozornost a paměť.
Navozujeme ve třídě různorodé situace k pohotovému samostatnému řešení.
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