
PŘIPRAVENOST NA ŠKOLU 

ŠKOLNÍ ZRALOST 

Každým rokem si určité procento rodičů, ale i učitelek mateřských škol klade 

otázku, zda je konkrétní dítě připraveno pro vstup do školy. Co všechno by 

mělo zvládnout? 

Nástup do školy je důležitý předěl v životě dítěte, které vstupuje ze světa her 

do světa povinností. Tento okamžik má význam i pro jeho okolí - je to 

potvrzení normality dítěte - zda obstojí ve školním prostředí stejně dobře 

jako jeho vrstevníci. 

Ne vždy je dítě zralé pro vstup do školy a podle údajů z posledních let není 

počet dětí s odloženou školní docházkou malý. Z loňského roku máme k 

dispozici údaje MŠMT, které uvádějí, že odklad školní docházky byl realizován 

u více než 17 % populace, s typickým vyšším počtem odkladů v místech, kde 

jsou velkokapacitní školy (převážně na sídlištích). 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ZRALOSTI 

Používaným pojmem "školní zralost" se zdůrazňuje aspekt biologický, vnitřní, 

vycházející z dispoziční složky organismu či procesu zrání. Pojmem "školní 

připravenost" upozorňujeme na charakteristiky mající především vztah k 

vnějším, společenským činitelům, procesu učení. Při stanovování požadavků 

spojených s nástupem do školy mají některé z nich více charakter "zralosti" 

(např. koncentrace pozornosti), jiné "připravenosti" (např. rozvoj slovní 

zásoby), v řadě z nich však dochází k interakci obou faktorů (např. rozvoj 

poznávacích procesů). 

Pojem školní zralosti bez rozlišení, který z činitelů se na dosažené vývojové 

úrovni podílí, zahrnuje celou řadu vzájemně se ovlivňujících oblastí. 

1. Fyzická zralost 

Zde má vliv jednak celková tělesná vyspělost dítěte, jeho zdravotní stav. Před 

dovršením předškolního věku dochází k rychlému růstu, ke změně 

proporcionality postavy. Děti menšího vzrůstu či se slabou konstitucí mohou 

ve škole trpět zvýšenou únavou, ale i pocity nedostačivosti vůči větším a 

silnějším spolužákům. Zvýšená nemocnost pro dítě znamená velký počet 

zameškaných hodin a tím i zvýšené nároky na dohánění učiva. Odklad školní 

docházky umožní rozvoj tělesné vyspělosti, dozrávání imunitního systému a 

tím i snížení nemocnosti dítěte. 

2. Psychická zralost 

Tímto pojmem označujeme celou řadu aspektů. V první řadě je to dosažená 

úroveň v oblasti poznávacích procesů. Dochází k přechodu od globálního k 



 

diferencovanému vnímání v oblasti sluchové a zrakové, k rozvoji analyticko-

syntetické činnosti. Nutná je určitá kapacita paměti, zejména schopnost 

záměrného zapamatování. V myšlení by se mělo dítě odpoutat od 

egocentrismu a prezentismu. Chápání světa by mělo být již více realistické, 

fantazijní pohled by měl být postupně snižován. Dochází k přechodu od 

názorného myšlení k myšlení logickému. Důležitá je i dosažená úroveň v 

rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, eliminace poruch výslovnosti, gramaticky 

správná řeč). 

Podkladem pro rozvoj dovednosti psaní je vyspělá grafomotorika. Nezbytný je 

správný a fixovaný úchop tužky, kresba by měla být bohatá na detaily, 

propracovaná, vyspělá. Dítě by mělo být schopno napodobit geometrické 

tvary, správně zobrazovat figurální kresbu. Velmi důležitou otázkou je úroveň 

pracovní zralosti. Zájem o hru sice ještě přetrvává, ale současně by se mělo 

dítě zajímat o činnosti podobající se školním úkolům (např. úkoly v dětských 

časopisech). Mělo by umět záměrně se soustředit po určitou dobu, pracovat v 

řízené činnosti, mělo by být samostatné a aktivní, stačit v pracovním tempu 

ostatním dětem. 

3. Sociální a emocionální zralost 

Dítě nastupující do školy by se mělo umět odloučit na určitou dobu od rodiny. 

Mělo by být připraveno vzít na sebe roli školáka, diferencovaně reagovat na 

učitele a spolužáky. Musí být schopno podřídit se frontální formě práce ve 

skupině, plnit požadavky skupiny a kooperovat ve skupině. Emočně by mělo 

být dítě stálejší než v předchozí době, kdy bylo charakteristické časté kolísání 

či střídání nálad, mělo by být schopno potlačit svou afektivitu. Mělo by umět 

regulovat svá přání, potřeby i chování. 

Na počátku tohoto období je tedy většina dětí připravena opustit na krátkou 

chvíli bezpečí rodiny a zahájit navazování vztahů mimo rodinu. Při završení 

předškolního období by školsky "zralé" dítě mělo být připraveno vzít na sebe 

roli školáka a vstoupit do světa povinností. 

 


