
Informace pro rodiče předškoláků 
 
 
- čerpáno z metodických materiálů PPP Tachov 
 
 
Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy,by mělo být pro školu zralé a připravené,aby bez 
velkých obtíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní zralosti je někdy obtížné a v 
takových případech je vhodné ponechat rozhodnutí na PPP. Pro vaše dítě bude vstup do první třídy 
úspěšnější a snadnější,pokud budete vědět,jak má být připraveno. 
 
Optimální připravenost 
 
Dítě rozumí mluvené řeči-pokynům a různým sdělením,vyjadřuje se srozumitelně ve větách a 
jednoduchých souvětích,komunikuje s dospělými,dokáže spontánně popisovat různé 
události,poznatky,nápady,klade otázky,umí vyprávět,má přiměřeně širokou slovní zásobu. 

Orientuje se v okolí,zná svou adresu,jména a povolání rodičů,svůj věk. 

Dítě začíná myslet logicky,svět chápe realisticky,dokáže pochopit,že z pozice někoho jiného se 
může situace jevit odlišně. 

Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5ti ),seřadí čísla od nejmenšího po 
největší,vyjmenuje řadu čísel,chápe pojmy hodně-málo,méně-více,má rozvinutou paměť pro čísla. 

Dítě dokáže rozlišit zvukovou a zrakovou podobu slov,rozloží slovo na jednotlivá 
písmena,slabiky,dokáže z jednotlivých písmen podle předlohy složit krátké slovo,rozliší podobně 
znějící slova. 

Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti- je manuálně šikovné,dobře ovládá 
pohyby svého těla,umí zacházet s nůžkami,držení tužky je správné,tlak na tužku přiměřený,dokáže 
napodobit tvar tiskacího a psacího písma,umí popsat,co nakreslilo. 

Dítě je schopné soustředit se na práci,vydrží pracovat dostatečně dlouho,odolává rušivým 
podnětům,dokáže překonat únavu. 

Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou,je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními 
dětmi,ochotně se podřídí autoritě. 

Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy,je schopné odložit splnění svých přání na 
později,započatou práci se snaží dokončit. 

Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděném úkolu,ochotně 
se zapojuje do kolektivních her,dokáže ustoupit jinému dítěti. 

Dítě je samostatné a soběstačné,umí se samo obléknout,najíst,pracuje samostatně – rozumí 
pokynům. 

Dítě dodržuje pravidla chování,podřídí se pokynům dospělého,i když je to pro něj 
nepříjemné,chápe nutnost řádu a pravidel. 

Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení,těší se do školy,má zájem o nové věci,klade hodně 
otázek. 

 
 
 



 

 
Dvacatero vzkazů rodičům od jejich dětí 

 
- převzato ze situační analýzy Děti v České republice – Český výbor pro UNICEF 

 
1.-  Nerozmazlujte mě. 
     Vím dobře,že bych neměl dostat všechno,oč si řeknu – já vás jen zkouším. 
 
2.-  Nebojte se být přísní a důslední.   
     Mám to raději,cítím se bezpečněji 
 
3.-  Nedovolte,abych si vytvořil špatné návyky. 
     Musím spoléhat na vás,že je včas odhalíte. 
 
4.-  Nedělejte ze mě menšího,než jsem. 
     Nutí mě to,abych se choval nesmyslně jako „velký“. 
 
5.-  Nehubujte,nenadávejte a nedomlouvejte mi na veřejnosti. 
     Daleko víc na mě zapůsobí,když se mnou promluvíte v klidu a soukromí. 
 
6.-  Nevnucujte mi,že mé chyby jsou těžké hříchy. 
     Nabourá to můj smysl pro hodnoty. 
 
7.-  Nenechte se příliš vyvést z míry,když řeknu,že vás nemám rád/a/. 
     Nejste to vy,koho nemám rád,ale moc,která mě ohrožuje. 
 
8.-  Nechraňte mě před následky mého jednání a chování. 
     Potřebuji se někdy naučit snášet obtíže a bolest. 
 
9.-  Nevěnujte přehnanou pozornost mým drobným poraněním a bolístkám. 
     Dokážu se s nimi vyrovnat. 
 
10.- Nesekýrujte mě. 
     Musel bych se bránit tím,že budu „hluchý“ a budu dělat mrtvého brouka. 
 
11.- Nedávejte ukvapené sliby. 
     Pamatujte si,že se cítím mizerně,když se sliby nedodržují. 
 
12.- Nezapomínejte,že se nedokážu vždycky vyjádřit tak,jak bych chtěl. 
     Nejsem proto někdy zcela  přesný a není mi rozumět. 
 
13.- Nepokoušejte nadměrně mou poctivost. 
     Dostanu strach a potom lžu. 
 
14.- Nebuďte nedůslední. 
     To mě úplně mate. 
 



15.- Neříkejte mi,že mě nemáte rádi,i když dělám někdy příšerné věci. 
 
16.- Neříkejte,že mé obavy a strach jsou hlouposti. 
     Pro mě jsou hrozivě skutečné a hodně pro mě znamená,když se mi snažíte porozumět. 
 
17.- Nesnažte se mi namluvit,že jste dokonalí a bezchybní. 
     Hrozně mě šokuje,když zjistím,že to tak není. 
 
18.- Nikdy si nemyslete,že je pod vaši důstojnost se mi omluvit. 
     Po upřímné omluvě se můj vztah k vám stává vřelejší. 
 
19.- Nezapomínejte,jak rychle dospívám. 
     Je to určitě těžké držet se mnou krok,ale prosím – snažte se. 
 
20.- Nezapomeňte,že nemohu dobře vyrůst bez spousty lásky a laskavého porozumění,ale to          
       vám nemusím říkat,že? 
 
 
 
 


