
Budoucí prvňáček 
Školní zralost a připravenost 

Mgr. Markéta Mar*nů, Mgr. Petra Sztuchlíková



• Fyzická 
Odolnost ke zvýšené zátěži, vzrůst, úroveň hrubé i jemné motoriky, výměna zubů…
• Lateralita 
Je ustálená preference levé nebo pravé ruky. 
• Sociální 
Dítě zvládne odloučení od rodičů, přijímá autoritu dospělého, vnímá sociální odstup (vykání), dokáže se představit 
(jméno, příjmení), pamatuje si adresu bydliště, navazuje oční kontakt, bez větších obtíží se orientuje v novém 
prostředí, navazuje nová přátelství, vyhledává kamaráda pro hru.
• Emoční 
Dítě se těší a chce se učit, je více emočně stabilní, rozlišuje dobro a zlo, dodržuje pravidla, bere ohled na druhé.
• Rozumová

- přiměřené intelektové schopnosti -> kresba postavy, přechod z konkrétního k abstraktnímu, 
nadřazené pojmy, začíná chápat čas (včera, dnes, zítra…), zvídavost

- záměrná pozornost -> soustředění se na konkrétní činnost (15–20 min.), poslech příběhu
- zrakové vnímání, sluchové vnímání -> poznávání barev, smysl pro detail, porozumění pokynům,  

rozlišování hlásek ve slově (první a poslední)
- přiměřeně rozvinutá řeč -> obsah řeči odpovídá věku, správná výslovnost a její případná náprava 

Školní zralost



Školní připravenost

1. Hrubá motorika a sebeobsluha

2. Jemná motorika 

3. Podpora řeči a myšlení

4. Rozvoj paměE, pozornosE, sluchového a zrakového vnímání 

5. Posilování sociální a emoční oblasE



1. Hrubá motorika a sebeobsluha

• nebojím se pohybu, běhám dopředu i dozadu, skáču, hraji s míčem, …
• jezdím na koloběžce, zkouším jezdit na kole, …
• obléknu se sám
• používám příbor
• smrkám do kapesníku
• obsloužím se na WC 
• dodržuji hygienu, myji si ruce, čisDm si zuby, …
• dokážu si uklidit hračky, své věci
• pomáhám na zahradě 



2. Jemná motorika

• stříhám, skládám papír, lepím, vytrhávám, …
• kreslím si, pečlivě vybarvuji, snažím se držet správně tužku, pastelku
• modeluji si s plastelínou 
• hraji si se stavebnicemi 
• zvládnu jednoduché domácí práce (zametání, utření nádobí)
• pomáhám v kuchyni míchat, krájet, …
• napíšu své jméno velkými Dskacími písmeny 
• otáčím stránky v knize, časopise
• zkouším s pomocí dospělého zatloukat hřebík 
• zavážu mašličku, provleču nebo přivážu provázek
• zkouším zabalit dárek  



3. Podpora řeči a myšlení 

• povídám si s rodiči 
• mluvím ve větách
• pozoruji okolí, vyprávím, co vidím 
• umím zazpívat písničky 
• umím krátká říkadla a básničky 
• ptám se na neznámé věci 
• vím, jak se jmenuji, kde bydlím, znám jména členů naší rodiny 
• prohlížím si knížky, vydržím alespoň 15 minut naslouchat
• poslouchám čtené pohádky, krátké dokážu vyprávět 
• o viděném pořadu nebo pohádce v televizi si povídám s rodiči 



4. Rozvoj paměti, pozornosti, sluchového a zrakového vnímání

• hraji stolní hry s kostkou 
• hraji paměťové hry (pexesa, Dobble, Duch, Ubongo…)
• skládám puzzle
• pozoruji věci na ploše i v prostoru, dokážu popsat, co vidím
• hledám rozdíly
• zlepšuji se v orientaci, co je vlevo, vpravo, nahoře, dole, nad, vpředu, vzadu
• chápu význam slov: větší, menší, dlouhý, krátký, stejné, před, za, mezi, 

přidat, ubrat
• poznám barvy 
• poznám kruh, trojúhelník, obdélník, čtverec
• spočítám různé předměty do 10, odhaduji počet 



5. Posilování sociální a emoční oblasti 

• říkám dobrý den, na shledanou, prosím, děkuji, promiň
• učím se dodržovat pravidla, na kterých se doma domluvíme 
• když mě něco trápí, nebojím se o tom říct rodičům
• vnímám bezpečné i nebezpečné situace doma i venku
• zkouším mluvit o svých pocitech: 

-> z čeho mám radost / smutek
-> co se mi líbilo / nelíbilo
-> co mě potěšilo / naštvalo



Užitečné odkazy na stránkách školy 

• Co by měl budoucí školák umět v PDF
• Hra na zápis v PDF
• Hry podporující školní připravenost v PDF
• Jak vybrat školní brašnu v PDF
• Rady pro rodiče zák. zástupce budoucích prvňáčků v PDF
• Správný rozvoj řeči předškoláků v PDF
• Školní potřeby pro prvňáčka 2021/2022 v PDF

http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Co-by-m%C4%9Bl-budouc%C3%AD-%C5%A1kol%C3%A1k-um%C4%9Bt-upraven%C3%A9-Desatero.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/04/Hra-na-z%C3%A1pis.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Hry-podporuj%C3%ADc%C3%AD-%C5%A1koln%C3%AD-p%C5%99ipravenost.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Jak-vybrat-%C5%A1koln%C3%AD-bra%C5%A1nu.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Rady-pro-rodi%C4%8De-z%C3%A1k.-z%C3%A1stupce-budouc%C3%ADch-prv%C5%88%C3%A1%C4%8Dk%C5%AF.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/03/Spr%C3%A1vn%C3%BD-rozvoj-%C5%99e%C4%8Di-p%C5%99ed%C5%A1kol%C3%A1k%C5%AF-.pdf
http://www.zslichnov.cz/wp-content/uploads/2020/07/%C5%A0koln%C3%AD-pot%C5%99eby-pro-prv%C5%88%C3%A1%C4%8Dka-2020-2021.pdf


Co potřebuje budoucí prvňáček a nejen 
on

• jasné srozumitelné pokyny
• základní řád, dané hranice = jistota, důvěra
• nepomáhat ihned se vším, ale být nablízku, když je „ouvej“
• nesrovnávat se sousedovic Aničkou či Honzíkem 
• pochopení – horší nebo lepší dítě neexistuje
• dítě se učí příkladem ze svého nejbližšího okolí, často to jsou naše jedinečná 

zrcadla
• odměna za podařené = slovní pochvala, povzbuzení, poděkování, poziDvní emoce
Povedlo se ) to.     Děkuji, pomohl(a) jsi mi. Zkus to ještě. Zlepšil(a) ses.
To mám radost!      Nevadí, podaří se ) to příště.   Budu rád(a), když …



Člověk je jako ovoce, k zrání potřebuje 
podmínky:

BEZPODMÍNEČNÁ 
LÁSKA

POROZUMĚNÍ

PODNĚTY


