
PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ 

Vážení rodiče, 

pomalu se blíží den, kdy se Vaše dítě zapíše do první třídy. Vstup do základní školy znamená změnu. Školní 

docházka bude udávat ráz dalších let. Do života, jehož hlavní náplní byla hra, vstoupí školní práce a s ní i 

povinnosti. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost a připravenost) je velmi důležitá. 

Většina dětí se do školy těší. Podchyťte toto nadšení a využijte ho jako motivaci do dalšího učení.  Rozvíjejte 

v dětech ty schopnosti a dovednosti, které jsou pro vstup dítěte do školy důležité. 

Dítěti můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními.  

 Ve výchově svého dítěte dbejte na pravidla. Dítě musí přesně vědět, co smí a co nesmí. Podpoříte 

v něm tak pocit jistoty a bezpečí.  

 Do šesti let se výrazně vyvíjí řeč a slovní zásoba. Pravidelně dětem čtěte. Veďte je k pozornému 

naslouchání a o přečteném si vyprávějte. Nechávejte děti popisovat obrázek, říkat, co na něm vidí. 

Předškolák by měl umět popsat obrázek jako příběh. Povídejte si s dětmi o všem, co je zajímá. Vedle 

obecné informovanosti budete rozšiřovat i jejich slovní zásobu. Učte je básničky, říkanky, zpívejte 

písničky. Kvalita řečového projevu a správná výslovnost je pro vstup do školy velmi důležitá.  

 Učte děti základům slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, vyřídit jednoduchý vzkaz).  

 Podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, zapínání knoflíků, vázání tkaničky, 

používání kapesníku, osobní hygiena, samostatnost v jídle…). Nedělejte za dítě to, co je schopné 

udělat si samo.  

 Dbejte na pravidelný denní režim (ranní vstávání, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku 

…). Podporujte rodinné zvyklosti spojené s denními činnostmi (např. společné procházky, čtení 

pohádky před spaním, při večeři si všichni povídejte, co se ten den dělo …) 

 Pro budoucí výuku čtení, psaní a počítání jsou vhodné hry se stavebnicemi, puzzle, skládanky, 

vystřihovánky. Kreslení, malování, modelování, stříhání z papíru – to vše rozvíjí tvořivost a jemnou 

motoriku. Zvykejte dítě na to, aby dohrálo započatou hru, dokončilo rozdělanou práci a uklidilo svoje 

věci.  

 Hrajte společenské hry. Při hrách jako „Člověče, nezlob se“, pexeso … naučte děti vlídným způsobem 

prohrávat. Budou se pak lépe vyrovnávat s případným neúspěchem.  

 Učte děti poznávat barvy. Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, 

vpřed, za. Orientace v prostoru ovlivňuje základy čtení, psaní i počítání.  

 Zapojujte děti do běžných domácích činností a veďte je k pravidelnému plnění drobných povinností 

(úklid, příprava jednoduchého jídla, péče o blízké, o květiny, zvířata…). Povinnost je to, co dělám pro 

ostatní – beze mě se to neobejde. Tímto se bude rozvíjet samostatnost, zodpovědnost i motorika. 

Velmi prospěšné je, pokud své děti necháte popsat činnost, kterou umí udělat. Děti se tak budou 

moci ostatním pochlubit.  A také je nezapomínejte pochválit za to, co se jim konkrétně povedlo. 

 Užívejte si společně toto neopakovatelné období. Přijímejte své dítě takové, jaké je. Pokud se dítě cítí 

bezpodmínečně přijímáno, bude v životě šťastné a spokojené. To je bezesporu důležité i pro zvládání 

školních povinností. 
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