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A.                           PEDAGOGICKÉ PORADENSTVÍ A JEHO FÁZE 

 Pedagogické poradenství je doplňující a podpůrný proces výchovy a vzdělávání dětí v 

mateřské škole. Patří do oblasti spolupráce učitelů s rodiči a mezi kolegy.  

Jedná se především o spolupráci učitelů s rodiči a vzájemně mezi kolegy. Cílem tohoto 

dokumentu je snaha předejít vzájemným nedorozuměním a disharmonii ve výchovně-

vzdělávacím procesu. 

Fáze procesu pedagogického poradenství 

Pedagogické poradenství vnímáme jako proces s určitými fázemi. Tento proces je určený pro 

osoby zásadním způsobem zabezpečující či ovlivňující výchovu a vzdělávaní dítěte (rodiče, 

pedagogičtí i odborní zaměstnanci), se kterými mají učitelé pravidelný kontakt. Při řešení 

problému dítěte stanovujeme následující fáze: 

 

1. učitel diagnostikuje problém dítěte, 

2. řeší problém dítěte s rodiči a v rámci možností i s dítětem samotným, 

3. v případě potřeby zapojí do řešení problému dítěte kolegy, 

4. jestliže je problém neřešitelný týmovou spoluprací v mateřské škole, učitel spolupracuje s 

odborníky z poradenských zařízení, 

5. problém dítěte se pak řeší odbornou diagnostikou a terapiemi v poradnách nebo 

specializovaných institucích podle doporučení odborníků z poradenských zařízení. 

 

 

 

 

B. Nejčastější výchovné problémy u dětí v MŠ 

 

1. Adaptace na předškolní zařízení 

 

2. Projevy agresivity v kolektivu 

 

3. Úzkostné dítě 

 

4. Dítě ze sociokulturně odlišného prostředí 

 

5.  Dítě zanedbané případně týrané 

 

6. Hyperaktivní dítě, dítě s PAS a Aspergrovým syndromem 

 

7.  Dítě s odloženou školní docházkou 
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                          OBLASTI VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ  

                                              V PEDAGOGICKÉ PRAXI 

 

 Rozvoj osobnosti dítěte 

 Utváření pozitivního klimatu školní třídy 

 Utváření podmínek pro integraci 

 Podpora spolupráce s rodiči 

 Podpora dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí    

 mimořádně nadaných 

 Práce s dětmi vykazující problematické chování 

 Prevence rozvoje sociálně-patologických jevů 
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1. Adaptace na předškolní zařízení 

 

Nástup do mateřské školy je pro dítě i jeho rodiče významnou událostí. Dítě si musí 

zvyknout na celou řadu skutečností, které vyplývají z kolektivního zařízení, musí se 

naučit sociálním dovednostem, které jsou pro pobyt v sociální skupině nezbytné. Na 

zvládnutí adaptace dítěte na školní prostředí se podílí několik faktorů. 

 

Problematická adaptace je většinou patrná n první pohled, ovšem mohou se 

vyskytnout případy, kdy je dítě úzkostné, prožívá vnitřní strach, ale navenek působí 

přirozeně. U takových dětí se mohou časem projevit neurotické příznaky. 

 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 

 Dítě téměř denně pláče při příchodu do školy i po odchodu rodičů. 

 Nápadné agresivní chování ve vztahu ke druhým dětem – strkání,   

                             bouchání, vysmívání, nadávky. 

 Dítě nelze zaujmout hračkou či činností a odvést ho tak od pláče a  

                             stesku po rodiči. 

 Dítě nerespektuje pravidla třídy ani autoritu učitele, nemá tato  

                                   pravidla zvnitřněná z rodinného prostředí. 

 Dítě zvrací, není schopné přijímat potravu, odmítá si lehnout při   

                            odpočinku. 

 Dítě utíká do šatny ke svým věcem, nechce se vzdát hračky, kterou  

                            si přineslo. 

 

 

Možnost přístupu k dítěti: 

 

 Možnost delšího společného pobytu dítěte s rodičem v MŠ. 

 Konzultace s rodiči a jejich motivace ke společnému řešení. 

 Citová podpora dítěte (pohlazení, pochování). 

 Důležité je nacházet příčinu problému. V předškolním věku se velmi  

                            často jedná o obrannou reakci (např. nesoulad rodinného prostředí,  

                                         výskyt násilí v rodině…). 

 Možnost přítomnosti známého předmětu z domova (hračka, plyšák  

                             na spaní). 

 Posilovat pozitivní chování, u dětí s problematickými projevy  

                             chování podporovat i malé pokroky. 

 Jasné vymezení hranic, které dítě nesmí překračovat. 

 Využití artefiletiky, dramatické výchovy, vyjádření emocí. 
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2. Projevy agresivity v kolektivu 

 

Projevy agresivity jsou poměrně častým jevem. Jde o projevy šťouchání, štípání, nadávání, 

bouchání, odnímání hraček atp. Úkolem pedagoga je monitorovat tyto projevy chování a včas 

zasáhnout. V případě mírných projevů je žádoucí použít běžné výchovné prostředky (nutnost 

omluvit se, vysvětlení důsledků, hraní her pro podporu začlenění). 

 

V případě větších problémů, kdy vzniká ve třídě napětí, a rodiče si začínají stěžovat, už běžná 

opatření nestačí. 

 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 

 Nápadné agresivní chování ve vztahu ke druhým dětem – strkání,  

                             bouchání, vysmívání, nadávky. 

 I po napomenutí není dítě schopno impulsivnímu chování zabránit,  

                             jsou těžko ovladatelné vlastní vůlí. 

 Dítě nerespektuje pravidla třídy ani autoritu učitele, nemá tato                                 

                             pravidla zvnitřněná z rodinného prostředí. 

 Dítě si vyhledá kamaráda sociálně slabšího, tomu následně ubližuje  

                             či ho využívá. 

 Dítě se snaží agresivní chování svést na druhé nebo se chová  

                             nenápadně. 

 

Možnosti přístupu k problému: 

 

 Důležité je nacházet příčinu problému. V předškolním věku se velmi  

                             často jedná o obrannou reakci (např. nesoulad rodinného prostředí,  

                                          výskyt násilí v rodině…). 

  Konzultace s rodiči a jejich motivace ke společnému řešení. 

 Jasné vymezení hranic, které dítě nesmí překračovat. 

 Posilovat pozitivní chování, u dětí s problematickými projevy   

                             chování podporovat i malé pokroky. 

 Využití artefiletiky, dramatické výchovy, vyjádření emocí. 
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3. Úzkostné dítě 

 

V mateřské škole se lze setkat s dětmi, které jsou nenápadné, jsou považovány za příliš hodné, 

uzavřenější. U těchto často neprůbojných, submisivních dětí lze často pozorovat neurotické 

projevy- kousání nehtů, zadrhávání v řeči, nechutenství atp. 

 

Důvody mohou být různé: vnější prostředí, rodina osobnostní predispozice. Tyto děti a 

projevy chování bychom určitě neměli přehlížet. 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 

 Dítě pláče po příchodu do školky, přestože již školku delší dobu  

                             navštěvuje. 

 Dítě nemluví, nezapojuje se do činností. 

 Pokud ve třídě není oblíbený kamarád, pláče, nechce si hrát. 

 Při kolektivních hrách nechce být vybírán, nemá rád soutěživé hry. 

 Reaguje přecitlivěle na kritiku, často pláče při mírném napomenutí, 

 Má okousané nehty, vytahuje si rukávy, žmoulá je. 

 Častá enuréza při odpočinku. 

 Dítě nechce ve školce jíst, odpočívat, ačkoliv doma problémy  

                             nejsou. 

 

 

Možnosti přístupu k problému: 

 Hry na podporu zdravého sebevědomí dítěte. 

 Utváření pozitivních vztahů a stmelování kolektivu. 

 Zařazení prvků jógy, relaxace. 

 Podpora schopnosti vyjadřovat vlastní pocity. 

 Čtení příběhů s tematikou překonávání překážek. 
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4. Dítě ze sociokulturně odlišného prostředí 
 

Stále vzrůstá počet dětí, jejichž mateřský jazykem není čeština a do školky přichází z 

minimální znalostí češtiny. Mateřská škola se tak stává institucí, kde se setkávají kulturní 

zvyklosti dítěte s normami majoritní společnosti a je také nezbytným článkem pro vstup do 

dalšího stupně vzdělávání. 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 

 Znalosti a dovednosti dítěte neodpovídají kognitivním dovednostem  

                             odpovídajícím věku. 

 Dítě nemá zkušenosti s didaktickými pomůckami a běžnými 

                             hračkami. 

 Dítě mluví jiným jazykem nebo nemá dostatečně vyvinutý jazykový  

                             kód. 

 Dítě začíná školní docházku posledním rokem před vstupem do ZŠ. 

 Rodina se kvůli jazykovému deficitu obává spolupráce s MŠ. 

 

 

Možnosti přístupu k problému: 

 

 Motivace rodičů ke spolupráci. 

 Dostatečný prostor pro adaptaci rodičů i dětí na školní prostředí. 

  Podpora v oblasti kognitivního a jazykového rozvoje. 
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5. Dítě zanedbané případně týrané 

 

V případě setkání se s dítětem, které je v rámci rodinného prostředí zanedbané či týrané, jsme 

povinni tuto skutečnost nahlásit, tzv. ohlašovací povinnost. Skutečnost oznamujeme 

sociálnímu odboru, který je povinen neodkladně situaci prošetřit. 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 

 Zanedbání je patrno z vnějšího vzhledu dítěte (špinavé, hladové,  

                             zapáchající…). 

 Dítě má omezený jazykový kód, nezná běžné denní předměty. 

 Dítě má na těle modřiny, oděrky a není schopno říct, kde se mu to  

                             stalo. 

 Dítě je plaché, bojí se kontaktu s dospělým, uhýbá před pohlazením,  

                             nebo se naopak nadměrně tulí i k neznámým osobám. 

 Rodiče vykazují zvláštnosti v osobním styku. 

 

 

Možnosti přístupu k problému: 

 

 V případě podezření vždy ohlásit skutečnost vedení školy. 

 V případě potvrzení podezření oznámit sociální odbor. 

 V případě zanedbávání snaha motivovat rodiče ke společné 

                            spolupráci (tvořivé dílny, besídky atp.), aby měl pedagog možnost            

                                         pozorovat chování rodičů vůči dítěti. 
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6. Hyperaktivní dítě, dítě s PAS a Aspergrovým syndromem 

 

Jestliže do školky přichází dítě, které vykazuje známky hyperaktivity, označované 

jako ADHD, pracujeme s dětmi, které jednají impulzivně. 

 

Jak takové dítě rozpoznáme: 

 Nerespektují normy, pravidla, jsou nepředvídatelné, je u nich patrný  

                             značný pohybový neklid. 

 Udržení pozornosti je velice krátké a mají časté sociální 

                                  projevy, které neodpovídají věku.  

 

V současné době se také setkáváme s dětmi, které vykazují významnější odchylky 

v sociální interakci a u nichž se v průběhu předškolního období diagnostikuje 

Aspergerův syndrom či Dětský autismus, který může mít různé podoby i rozsah 

postižení. 

 

 

Možnosti přístupu k problému: 

 

 V případě závažnějšího poškození je pak narušena schopnost 

komunikovat, řeč může být nesrozumitelná či zcela chybět, dítě může ulpívat na 

stereotypních pohybech, upadat do záchvatů při změnách, na které není připraven, 

postižena bývá též představivost.  

 Dítě má problém v komunikaci s dětmi i dospělými, případně 

nemluví vůbec. 

 Na základě doporučení školského poradenského zařízení je dítě 

zařazeno do speciální třídy, popřípadě je mu zajištěn asistent a další podpůrná 

opatření. 

 Po fázi adaptace na mateřskou školu je dítěti nalezen model 

vzdělávání, který mu vyhovuje a je v něm úspěšné. 

 Pracujeme s dětmi, které jednají impulzivně. 

 Velký význam dětí s PAS má intenzivní podpora rodiny, opakované 

edukace, psychoterapie či antidepresivní medikace v případě nutnosti. Neřešené 

dlouhodobé emoční přetížení pečujících osob může však přispívat k udržování 

problémového chování dítěte s PAS, které na stres v rodině reaguje. 

 REŽIM A KOMUNIKACE 

Nejúčinnějším preventivním opatřením ve všech prostředích, v nichž se dítě s PAS 

pohybuje (domov, škola, kroužky, lékař apod.), je zachovávání přehledného, 

pravidelného režimu se zajištěnou předvídatelností, případně včasné upozornění na 

změny při vhodně zvolené a načasované pozitivní motivaci. Velmi výhodné je 

využívání vizualizace – napomáhá orientaci v situačním kontextu a chápání 

souvislostí mezi událostmi. 

 

Při komunikaci s dítětem s PAS je žádoucí využívat jednoduchou a pro děti 

srozumitelnou formu předávání informací. U některých je vhodné postupné 

přibližování s používáním neutrálních, neemotivních slov, u jiných je zase lepší 
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přehrávání komunikace s výrazným emotivním nábojem. Ideální je vždy zahájit 

interakci pozitivním, známým tématem, sdělení omezit na jeden jednoznačně 

formulovaný obsah a přizpůsobit se úrovni porozumění (např. vyvarovat se 

složitějších větných struktur). Dále je vhodné zachovávat vyrovnanou modulaci hlasu, 

volit pomalejší tempo, zachovávat srozumitelnost, kontrolovat intenzitu svých 

emočních projevů. Pokud dítěti s PAS neposkytneme dostatek prostoru pro reakci 

nebo je zahlceno dalšími podněty v případě nedostatečné odezvy, hrozí vyvolání 

vnitřního chaosu s nárůstem napětí a rizikem úniku ze situace, resp. agresivního 

jednání. Vhodné je pozorné kontinuální sledování verbálních i neverbálních signálů 

dítěte, které mohou včas upozornit na nárůst napětí (úniky od tématu, ignorace otázky, 

změny psychomotorického tempa, hlasu, výrazu tváře apod.). 

 

Konfrontační styl komunikace a jednání nebývá účelný, spíše vede k eskalaci 

počínajícího konfliktu – schopnost vědomé sebekontroly a emoční regulace bývá u 

většiny lidí s PAS značně oslabena. Záchytným či zklidňujícím prvkem může být 

hovor na oblíbené, dobře známé téma nebo nabídka oblíbené činnosti. V případě 

hrozícího přechodu do výrazné verbální či brachiální agrese je vhodné okamžité 

přesměrování pozornosti (změna činnosti, odvedení na jiné místo) doprovázené 

minimalizací podnětů (najít klidné místo, zamezit kontaktu s ostatními spolužáky, 

nekomentovat chování) a vyčkáním do zklidnění stavu. 

 

 

Co přesně zkratka ADHD označuje? 

Jde o zkratku z anglického překladu Attention Deficit Hyperactivity Disorder – 

porucha pozornosti s hyperaktivitou, označovanou také jako Syndrom ADHD. 

 

Jak poznáme dítě, které touto poruchou trpí? Čeho především si všímáte a jak 

postupujete při diagnostice? 

 

Takové dítě nevydrží chvíli u jedné činnosti, odbíhá z jedné aktivity do druhé, 

komentuje bez vyzvání dění kolem sebe, skáče nezdrženlivě do řeči, upoutává na sebe 

pozornost. V projevu je patrný značný psychomotorický neklid, který dítě není 

schopné ovládnout. V chování a prožívání se objevují impulzivní reakce na podněty, 

dítě neumí domýšlet následky svého jednání, žije bezprostředně teď a tady, mnohdy 

jedná bez myšlenkovitě, zkratkovitě. A často reaguje neadekvátně, což může být jeden 

ze zdrojů nedorozumění s vrstevníky. Následně v důsledku častého neúspěchu a 

opakovaného selhávání dochází ke sníženému sebepojetí a sebevědomí, narůstajícímu 

neklidu a vnitřnímu napětí. Napětí neumějí děti s ADHD vhodným způsobem uvolnit. 

Neustále jsou pod „palbou“ podnětů, kterým musí věnovat pozornost. V důsledku toho 

dochází k rychlému přetížení a následnému podráždění, popřípadě k afektivnímu 

chování. Je důležité si uvědomit, že se jedná syndrom, který se v projevech, příčinách 

i dopadech u každého jedince individuálně odlišuje, vyvíjí a mění. 

 

Při práci s dětmi si všímáme hlavně projevů v chování. Pozorujeme-li několik 

měsíců (až půl roku) v různých prostředích typické projevy ADHD, informujeme 

rodiče a doporučujeme jim, aby vyhledali odbornou pomoc. Každá školka i škola má 

svoji spádovou poradnu, na kterou se rodič či pedagog může obrátit. Ve 
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zdravotnickém systému diagnostikují psychiatři, diagnóza vždy patří do rukou 

odborníků. 

 

Jaké jsou příčiny ADHD? 

 

Vliv na rozvoj této poruchy může mít už průběh těhotenství.  Pravděpodobnost jejího 

výskytu zřejmě zvyšuje prožité trauma, úraz nebo nadměrný stres v těhotenství. Stejně 

tak může negativně přispět komplikovaný průběh porodu. Svou roli hrají i genetické 

předpoklady, popřípadě kombinace všech vlivů. V některých případech se nedají 

rizikové vlivy určit. 

 

Ve školském systému se rodič může obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, 

ve zdravotnictví na lékaře (dětského psychiatra) a klinického psychologa. ADHD 

souvisí i s biochemickými procesy v mozku, proto je důležitá mezioborová 

spolupráce. Když se potvrdí, že jde skutečně o ADHD, pak je potřeba řešit přístup k 

dítěti s pedagogy ve školce a škole. 

 

Hyperaktivita je jedním ze symptomů poruchy označované jako ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder). Je uváděno, že poruchou trpí v dnešní době zhruba 5 až 8 procent 

dětí. Poruchu je možné charakterizovat následujícími body: 

 

U dítěte je zřejmý celkový neklid, nevydrží chvíli na místě, neustále pobíhá, houpe se na židli 

atd. 

Vměšuje se do hovoru ostatních. Pokud chce něco říci, nečeká na vhodnou chvíli, ale jedná 

impulzivně a okamžitě. 

Dítě je celkově hlučné. 

Patrná je roztržitost, děti často někde zapomínají či ztrácejí věci, špatně se delší dobu 

soustředí na jednu činnost. 

U dětí je zřejmá vysoká činorodost před narozením, jsou velmi aktivní již vděloze. Po 

narození málo spí a hodně pláčí. 

Děti s touto poruchou často mají další zdravotní obtíže - objevují se u nich ekzémy, alergie či 

onemocnění dýchacích cest. 

Děti napřed jednají a pak až o svém činu přemýšlí. Často si tak neuvědomují nebezpečí, které 

jim při jejich jednání může hrozit. 

Problémy obvykle vystupují do popředí zejména vdobě, kdy dítě nastoupí do školy. 

Jak přistupovat k hyperaktivnímu dítěti 

Výchova hyperaktivního dítka má mnohá specifika a od rodičů vyžaduje zejména notnou 

dávku trpělivosti. Takovéto děti potřebují mít v životě především daný pevný řád, který je 

pomáhá udržet v relativním klidu. 

Když se s dítětem věnujete delší dobu určité činnosti, poskytněte mu pravidelné přestávky. 

Aktivitu mu zpestřujte jinými úkoly, aby se pro něj nestala stereotypní. Každý úspěch dítěte 

pochvalte a snažte se posilovat jeho sebevědomí. Naučte se ovládat vlastní vztek a nejednejte 

vůči dítěti se zlostí či v agresi. 

Rodiče si musí přiznat, kde je problém a snažit se dítě pochopit. Veškeré potíže, zapomenuté 

věci, nesoustředěnost atd atd. nejsou snahou dítěte znepříjemnit vám život. O problémech je 

dobré otevřeně hovořit a snažit se s veškerými specifiky chování dítěte seznámit i lidi v jeho 

okolí. Pomoc v tomto ohledu může poskytnout pedagogicko-psychologická poradna a další 

odborníci. 
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7. Dítě s odloženou školní docházkou 

 

 Pedagog mateřské školy se běžně setkává se situacemi, kdy se rodiče rozhodují o tom, 

zda je 

jejich dítě již zralé na vstup do základní školy. Ačkoliv je konkrétní zjištění stavu 

psychické zralosti 

především na odborném posouzení pedagogickopsychologické poradny, přesto má 

učitel řadu 

velice komplexních znalostí o dítěti. 

 Pedagog je v těchto případech jedním z nejkompetentnějších k posouzení sociální 

zralosti dítěte, 

neboť ho vidí v každodenní interakci s ostatními dětmi i při řízené činnosti, která 

výrazně vypovídá 

o aktuálním rozvoji práceschopnosti, udržení pozornosti, motivace k činnosti i vůle. 

 Efektivní způsob, jak předejít tomu, aby dítě ztratilo další měsíce, které je nutno 

využít k 

cílenému rozvoji, je sestavit s rodiči, případě s pomocí pedagogicko-psychologické 

poradny plán, 

který bude mapovat oblasti, ve kterých je třeba posílit přípravu. 

 

Školní nezralost  
Školní nezralost může postihnout jednu či více oblastí týkající se dílčích aspektů 

školní připravenosti, nebo mohou být globálního charakteru a postihnout víceméně 

všechny oblasti dětí. Jako nezralé označujeme děti, které trpí dílčím oslabením ve 

vývoji některých psychických funkcí a schopností, rozumová úroveň odpovídá  

lehkému podprůměru.  

 

V případě, že dítě bude výrazně podprůměrné nepůjde o školní nezralost, nýbrž o 

celkové snížení předpokladů zvládnutí základní školy a odklad by v tomto případě 

zřejmě nepomohl, bude zařazeno do zvláštní školy. Mezi nezralé děti můžeme 

zahrnout také jedince příliš neklidné či nápadně pomalé a utlumené, překotné, 

impulzivní, nebo naopak velmi zdlouhavého a těžkopádného jednání, děti neobratné, 

nesoustředěné, odbíhající od úkolu ke hře, kterou by si nejraději určovaly samy. 

 

 Patří sem také děti závislé, nesamostatné, přecitlivělé, příliš bázlivé či dokonce 

plačtivé, ale také prudké, výbušné, nepodřídivé, vzdorovité, špatně navazující kontakt 

s učitelem či vrstevníky, příliš stažené do sebe, nekomunikující, se sklonem k 

negativismu v chování a mutismu.  

 

Mezi časté formy školní nezralosti patří také fyziologický věk dětí, či funkční 

nezralost. Školní nezralost je tedy souhrnný název pro skupinu znaků, které mohou 

způsobit selhání dítěte.  
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Obecnější příčiny školní nezralosti můžeme podle Jiráska a Tiché (1968) rozdělit do 

kategorií:  

1. nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu  

2. opožděný mentální vývoj, snížená inteligence  

3. nerovnoměrný vývoj, oslabení dílčích schopností a funkcí – dysfunkce, specifické 

vývojové poruchy, lehké mozkové dysfunkce, poškození centrálního nervového 

systému  

4. neurotický povahový vývoj, neurotické rysy a symptomy  

5. nedostatky ve výchovném prostředí a působení na dítě – psychická deprivace, 

subdeprivace (psychické strádání v rodině)  

 

 

Opatření pro školsky nezralé děti 
 Důležité je případnou školní nezralost rozpoznat co nejrychleji, aby se mohlo využít 

zbývajícího času k cílené pomoci, která může být zaměřena na logopedickou nápravu 

řeči, rozvoj jemné motoriky, či k nácviku osamostatňování, apod.  

 

Tyto nápravy mohou probíhat přímo v MŠ, nebo mohou děti docházet do 

pedagogicko-psychologických poraden, kde jsou pro ně nabízeny programy zaměřené 

na rozvíjení funkcí a schopností, které jim chybí a jsou nezbytné pro úspěšný vstup do 

školy.  

 

Procvičuje se zejména třídění a seskupování předmětů podle množství, tvaru, barvy, 

velikosti, účelu, skládání a rozkládání celků, logické myšlení řešením jednoduchých 

hádanek a hříček, paměť, pozornost, smyslová orientace a rozlišování, orientace v 

prostoru, výslovnost, slovní zásoba a povšechné vyjadřovací schopnosti, jemná 

motorika, vizuomotorická koordinace (kreslení, omalovánky, domalovánky, apod.).  

 

Nedílnou součástí vedle rodiny, která sehrává jednu z nejvýznamnějších rolí při 

odbourání školní nezralosti je také MŠ. Cílená předškolní výchova má velký význam 

zejména pro děti z rodin s nižším výchovným standardem a menší podnětností. 

Důležitá je tedy spolupráce mateřské školy, rodiny a odborníků (psychologů, logopedů 

a pediatrů), při které by nemělo dojít k tomu, že se školsky nezralé děti dostanou do 

první třídy a naopak by se mělo zabránit zbytečným odkladům školní docházky.  

 

Diagnostika dítěte a následné doporučení odkladu Podkladem pro rozhodnutí o 

odkladu školní docházky základní školou bývá doporučení pedagogicko-

psychologické poradny, speciálněpedagogického centra a v neposlední ředě také 

pediatra. Posuzování školní zralosti je tedy zcela v kompetenci odborníků, učitelka 

může pouze doporučit vyšetření.  

 

Tělesný stav zjišťuje pediatr, psycholog zjišťuje stupeň, kvalitu a rozsah zvláštností, 

mentálních nedostatků a nápadností. Pedagog se poté podílí na stanovení diagnózy a 

prognózy dětí. 
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