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Podklady pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte 

 
Pokud si není zákonný zástupce jistý, zda je jeho dítě zralé (tedy připravené nastoupit do ZŠ), může 
se seznámit s Desaterem pro rodiče dětí předškolního věku a posoudit stav sám. Velice objektivní 
informaci vzhledem k posouzení školní zralosti může rodič získat od učitelek MŠ, kterou dítě navštěvuje. 
Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů 
dosáhnout, ale může se k nim přiblížit, a že má čas ještě vše dohnat v průběhu čtyř měsíců, než 
nastoupí do školy. 

Základní vzdělávání navazuje na předškolní vzdělávání, které se uskutečňuje podle RVP PV 
v mateřských školách nebo přípravných třídách základní školy. Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj 
osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji 
a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní 
vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat 
nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně 
pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Od září 2012 jsou přílohou RVP PV Konkretizované očekávané výstupy (KOV), které dále rozpracovávají 
a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v 
optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované 
výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby 
bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat.  

Součástí KOV je i Desatero pro rodiče předškolního věku. Tento materiál nabízí zákonným 
zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě 
zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací 
předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí 
všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.  

Jako základní východisko pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte doporučujeme školám 
Desatero pro rodiče předškolního věku uvedené v RVP PV. Není účelem zápisu zjistit všechny níže 
uvedené dovednosti dítěte. Škola si zvolí činnosti dle vlastního výběru, kterými lze v průběhu zápisu 
ověřit vybranou dovednost. Škola také musí vycházet ze svých vlastních podmínek a místních zvyklostí.  
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