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1. Jak by dítě mělo být připraveno do školy? 

Dítě před vstupem do školy nemusí umět číst, psát a počítat, nic z toho se nemusí učit dopředu. 

Povzbuzujte a motivujte své děti, proč je dobré se učit a co jim to může přinést. Když se budou děti 

ptát na školu, neodbývejte je, zkuste trpělivě odpovídat na jejich otázky a nezlehčujte jejich obavy.  

Co by tedy Vaše dítě mělo umět před vstupem do školy? 

Děti by měly umět základní sebeobsluhu:  

• zavázat si tkaničky, 

• po svačině si uklidit své místo na lavici, 

• převléknout se na tělocvik, složit si věci na židličku a opět se zase převléknout z tělocviku, 

• pozdravit, poděkovat, požádat o něco, omluvit se, vykat dospělým osobám, 

• utřít si zadeček na záchodě a spláchnout, 

• po návštěvě záchodu si umýt ruce, 

• umět se vysmrkat, 

• jíst příborem. 

Na co se ještě teď v předškolním období s dětmi můžete zaměřit a co můžete procvičovat:  

• říct své jméno, příjmení, adresu, 

• zvládnout vystřihovat jednoduché obrázky, 

• správné držení tužky, pastelky (nástavec na tužku), to prosím nepodceňujte, držení tužky velmi 

ovlivňuje unavitelnost dítěte, 

 pokud vaše dítě nyní nesprávně drží psací potřeby, je možné pro nácvik správného 

držení využít nástavce na tužku 

• správná výslovnost, případně navštivte logopeda, 

• rozvoj hrubé motoriky – choďte s dětmi na průlezky, běhejte, skákejte, důležité je chytání 

míče, házení míče, rovnováha, 

• rozvoj jemné motoriky – postupně se vyvíjí – děti si ořezávají pastelky, přebírají korálky, fazole, 

vyrábějí korálkové obrázky, navlékají korálky, malování v písku, 

• pravidelný režim – dodržujte ranní vstávání, pravidelné ukládání k spánku, 

• dejte za úkol dítěti nějakou domácí činnost – učíte ho samostatnosti a zodpovědnosti, 

• čtěte dětem a vyprávějte, rozvíjejte slovní zásobu dětí. 

 

Další informace je možné dohledat pod následujícím odkazy: 

http://www.prodys.cz/grafomotorika 

http://www.grafomotorika.eu/ 

http://www.jak-spravne-psat.cz/  

http://www.youtube.com/watch?v=Lf0iMWX-5AM 

http://www.novinky.cz/zena/deti/310375-spatne-drzeni-pera-muze-zpusobovat-celou-radu-

problemu.html 

http://www.prodys.cz/grafomotorika
http://www.grafomotorika.eu/
http://www.jak-spravne-psat.cz/
http://www.youtube.com/watch?v=Lf0iMWX-5AM
http://www.novinky.cz/zena/deti/310375-spatne-drzeni-pera-muze-zpusobovat-celou-radu-problemu.html
http://www.novinky.cz/zena/deti/310375-spatne-drzeni-pera-muze-zpusobovat-celou-radu-problemu.html
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2. Výbava do školy 

Přezůvky 

• nekupujte kroksy, nejlepší jsou sandálky, které drží nohu a zároveň větrají, nepadají dětem 

z nohou. 

Aktovka (další informace viz prezentace) 

• Při výběru aktovky se zaměřte na to, aby dítěti dobře seděla na zádech (není vhodný batoh) a 

na to, kolik váží, když je prázdná. Ve škole do ní dítě přidá, slabikář, penál, pracovní sešity. 

Určitě si bude dítě chtít vzít také nějakou hračku. To je možné, ale ne příliš, i tím se váha tašky 

zvýší. 

Další věci ohledně vybavení do školy zatím nemusíte nakupovat. Vše, co je potřeba nakoupit Vám sdělí 

paní učitelky. 

 


