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Mgr. Martina PRINCOVÁ

Mgr. Ivana VENGLÁŘOVÁ



Pedagogové školy spolupracují v případě 
žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami se členy školního poradenského 
pracoviště. 
Rodiče nastávajících prvňáčků, u kterých 
pedagogicko-psychologická poradna nebo 
speciálně pedagogické centrum již 
v předškolním věku diagnostikovalo 
speciální vzdělávací potřeby, žádáme, aby 
na tento fakt již při zápisu upozornili vedení 
školy nebo výchovnou poradkyni paní 
učitelku Paulovou, abychom těmto dětem 
byli předem připraveni poskytovat 
individuální podpůrná opatření.

PaedDr. Soňa PAULOVÁ



ŠKOLNÍ 
PORADENSKÉ 
PRACOVIŠTĚ



ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

KONZULTACE U ZÁPISU – ŠKOLNÍ ZRALOST

PhDr.  Alena Vojkovičová



Logoporadna - Mgr. Renata VALOVÁ

Pokud váháte, zda je Vaše dítě dostatečně zralé 
ke vstupu do školy, nejprve se ptejte paní 
učitelky z mateřské školy, do které dochází. 
Pokud ani tak nejste rozhodnuti, nabízím Vám 
konzultaci a orientační vyšetření. 

DIAGNOSTIKA

Diagnostika školní připravenosti se skládá z jednotlivých subtestů, které ověřují, zda 
aktuální vývojová úroveň dítěte odpovídá věku. 
Vyšetření trvá asi hodinu. 
Případný odklad školní docházky může doporučit Pedagogicko-psychologická porada.



• Dítě by především mělo mluvit srozumitelně. 

• Je ideální, když s nástupem do školy již správně 
vyslovuje všechny hlásky. 

• Mělo by se dorozumět se svými vrstevníky i s dospělými. 

• Mělo by chápat, že jinak se mluví s kamarádem, 
maminkou nebo tatínkem a jinak třeba s paní učitelkou. 

• Mělo by mluvit ve větách a disponovat dostatečně 
bohatou slovní zásobou, pamatovat si písničky a 
básničky, vyprávět, co zažilo, ale také vytleskat slovo, 
poznat první hlásku ve slově. 

• To vše (a ještě mnoho dalšího) je důležité k tomu, aby 
bylo dítě ve škole úspěšné a snadno se učilo číst a psát. 

Pokud má Vaše dítě řečové potíže, nesprávně vyslovuje 
hlásky nebo slova, nabízím konzultaci, vyšetření řeči, 
případně pravidelnou komplexní logopedickou péči v ZŠ 
Satalice vždy ve čtvrtek po předchozí domluvě. 

Jaké řečové dovednosti má mít budoucí prvňáček?



ZÁPIS DO 1. 
ROČNÍKU





Co by mělo dítě před nástupem do 
školy umět?
• Umět přiřadit k počtu číslo (tři hrušky na obrázku = 3) 

• Umět vyjmenovat čísla do 10 

• Znát základní geometrické tvary – čtverec, obdélník, 
trojúhelník, kruh (pomalu upouštějte od kolečka) 

• Z různých předmětů dělat hromádky po 2, 3, 4, 5 

• Umět přečíst číslice 1 – 5 (znaky čísel), tzn. 2 = dvojka

• Rozhodnout mezi dvěma různě početnými hromádkami, 
kde je více, méně 



Co dětem před nástupem do školy pomůže?

• Je potřeba získat vztah ke čtení, rodiče dětem čtou 
(např. před spaním) a následně si o přečteném 
povídají. Dítě si tak zároveň rozvíjí slovní zásobu. 

• Hra na robota (rodič hláskuje krátká slova (kos, les 
pes, nos …) a dítě hlásky spojuje do slov. 

• Poznávání první hlásky ve slově (hra Slovní 
kopaná). 

• Kreslení, důraz na správné držení psacího náčiní, 
uvolnění ruky.



• V tuto chvíli nemáme od MŠMT žádné 
konkrétní informace, jak bude zápis do 1. 
ročníku pro školní rok 2021/2022 
organizován. Proto stále platí naše sdělení 
na školním webu, že zápis proběhne 
prezenčně ve středu 14. dubna 2021. 

• Čas, kdy se k zápisu dostavíte, je třeba 
objednat u asistentky ředitelky Kristiny 
Molíkové na telefonním čísle 286 002 911 od 
čtvrtka 11. března 2021 do pátku 26. března 
2021.
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