
      CHYSTÁME SE DO 1. TŘÍDY 
Užitečné odkazy pro rodiče 

 

Milí rodiče, 

vzhledem k tomu, že nám současné epidemiologické podmínky nedovolují realizovat tradiční besedu 

na téma školní zralosti, rozhodli jsme se pro Vás připravit souhrn důležitých odkazů, které Vám a 

Vašemu dítěti mohou pomoci v otázkách souvisejících s nástupem do první třídy. 

 

 

ŠKOLNÍ ZRALOST - VIDEA 

Speciální pedagožka Mgr. Vlasta Dubinová ve svých videích radí, jak pracovat s dětmi, aby jejich nástup 

do školy byl co nejlehčí a seznamuje rodiče s tématem školní zralosti a připravenosti.  

Video č. 1: Školní zralost – úvod (3:34 minut): https://www.youtube.com/watch?v=JUAc8aPybU4 

Video č. 2: Školní zralost a připravenost (5:22 minut):  

https://www.youtube.com/watch?v=WEguEhgEf8g 

Video č. 3: Školní zralost  – kognitivní funkce (17:25 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=nTKbuvah2u8&t=88s 

Video č. 4: Školní zralost – grafomotorika (16:38 minut):  

https://www.youtube.com/watch?v=2JQx-I-Y_W0 

Video č. 5: Školní zralost –  rozumové schopnosti, paměť a koncentrace (18:09 minut): 

https://www.youtube.com/watch?v=6fHXyztDApU 

 

 

 

 

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy poté, co zákonný zástupce o odklad požádá 

písemně a doloží doporučující posouzení školního poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného 

lékaře nebo klinického psychologa. V případě, že si rodič není jistý, zda je jeho dítě dostatečně zralé na 

vstup do školy, obrací se na pedagogicko-psychologickou poradnu s žádostí o objednání se na 

vyšetření. 

PPP - Informace o vyšetření školní zralosti (průběh, způsob objednání, komu je vyšetření určeno):  

http://www.ppp-ostrava.cz/vysetreni-skolni-zralosti-vrazeni-do-pripravne-tridy/ 

PPP – materiály pro rodiče ( Hry a cvičení vhodná pro předškoláky, sezení při psaní, úchop psacího 

náčiní, jak procvičovat grafomotoriku, hraním ke psaní):  

http://www.ppp-ostrava.cz/co-mame-delat-kdyz-mame-doma-predskolaka-2/ 
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DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU – MŠMT:  

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku    

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit také přímo na nás, a to buď na speciální pedagožku 

Mgr. Ivanu Dybalovou, kontakt:  ivana.dybalova@zsdvorskeho.eu nebo na školní psycholožku 

Mgr. Moniku Urbanovou, kontakt: monika.urbanova@zsdvorskeho.eu .  

Těšíme se na viděnou ve škole!        
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