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Abstakt  
Proces systematického vzdělávání začíná ve škole, ale jeho úspěch a úspěch by neměly 

být provedeny ani v sedmém nebo šestém roce, ale prakticky od okamžiku narození. Příprava 

na školu probíhá v etapách, je dlouhodobá a probíhá přímo v loňském roce před zahájením 

vzdělávání a je zvláště zintenzivněna v měsících, které předcházejí prahu školy. Nicméně, v 

jakém stavu se dítě připojuje, závisí na jeho školní zralosti. Dobrý začátek je nesmírně 

důležitý a má zásadní vliv na postoj dítěte k učení, jeho postoji a motivaci učit se. Tento 

článek hodnotí přístupy a koncepce školní připravenosti a zralosti v posledních desetiletích. 

Především existují koncepty vyvinuté na základě polské dětské psychologie a elementární 

pedagogiky. Nejznámějšími osobami, které významným způsobem přispívají k rozvoji této 

oblasti pedagogiky, jsou: Wincenty Okoń, Barbara Wilgocka-Okoń, Maria Przetacznikowa, 

Maria Kwiatkowska, Anna Brzezińska. Tento článek tedy předkládá názory na splatnost školy 

a kritéria vymezující tuto zralost. 

 

Abstract  

The process of systematic education begins at school, but its success and success should 

be taken not in the 7th or 6th year, but practically from the moment of birth. Preparing for 

school takes stages, it is long-term, and it is directly carried out in the last year before the start 

of education and is particularly intensified in the months preceding the school threshold. 

However, in what condition the child joins him, depends on his school maturity. A good start 

is extremely important and has a fundamental impact on the child's attitude towards learning, 

its attitude and motivation to learn. This article reviews the approaches and concepts of school 

readiness and maturity over the last decades. First of all, there are concepts developed on the 

basis of Polish child psychology and elementary pedagogy. The best-known figures who have 

a significant contribution to the development of this field of pedagogy are: Wincenty Okoń, 

Barbara Wilgocka-Okoń, Maria Przetacznikowa, Maria Kwiatkowska, Anna Brzezińska. 

Therefore, the present article presents views on school maturity and criteria defining this 

maturity.  
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Koncepce školní zralosti 

 

Každou životní etapu provázející člověka lze a je třeba rozebírat z perspektivy míry 

připravenosti k překročení prahu další etapy. Součástí této připravenosti jsou doplňující se 

navzájem složky, kterých spoluexistence je nezbytnou podmínkou dobrého fungování 

v nových, těžkých, občas nebezpečných situacích a podmínkách, fungování v rovině nových 
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výzev, které přináší život. Toto se vztahuje především na děti, pro které každá nová a 

neznámá událost nebo situace znamená soubor nelehkých, často těžko akceptovatelných 

situací. Mezi takové rozhodně patří zahájení výuky v první třídě. 

V různých zemích děti začínají školní docházku v různém věku. Ve většině evropských 

zemí do školy nastupují děti mladší a mnohem mladší než 7 let. V některých státech jsou to 

děti 4-5 leté, jinde děti osmileté.   

Zahájení školní docházky znamená pro dítě začátek nové, velmi důležité etapy v jeho 

životě. Ve chvíli přechodu z předškolního věku do školního dochází k zásadní změně základní 

formy dětské činnosti. Dosud to byla hra – teď bude výuka. Aby však dítě bylo schopné plnit 

školní povinnosti a správně se vyvíjet, musí dosáhnout tzv. školní zralosti. 

Problémem školní zralosti dětí se badatelé zabývali již velmi dlouho (dějiny bádání sahají 

do počátků dvacátých let 20. století), což dokazuje velmi rozsáhlá odborná literatura týkající 

se této problematiky. Otázkou nástupu do školy a spojeným s tím problémem školní 

vyzrálosti se zabývali psychologové a pedagogové, kteří se cítili být spoluodpovědní za osudy 

dětí v mateřských a základních školách. 

Z počátku se během výzkumu dětí upozorňovalo především na takové vlastnosti, které by 

zaručily úspěch při realizaci školních úkolů. Zde je možné spatřovat dva proudy: 

1. „lipská škola“, německá (K. Penning, H. Winkler a F. Krause) – důraz kladený na 

vývoj duševních vlastností dítěte, nezbytných pro školní výuku, a také na to, aby dítě bylo 

schopné vzít na sebe určitý úkol a dotáhnout ho do konce (úkoly, které si klade samo dítě, a ty 

uložené školou); 

2. „vídeňská škola“ (Ch. Bühler, H. Hetzer, L. Schenk-Danzinger) – předpoklad, že 

základ tvoří schopnost soustředit se, intencionálně jednat a rozeznávat symboly a rozumět jim 

(Wilgocka-Okoń, 1971).   

Když budeme z tohoto úhlu pohledu sledovat vývoj názorů a vědeckých výzkumů, 

zjistíme, že na začátku jako podmínku školní zralosti badatelé brali v úvahu především 

biologický věk dítěte. Později zkoušeli určit a změřit jeho intelektuální vývoj, přičemž 

základním faktorem pro dosažení školní zralosti měla být inteligence a stupeň jejího vývoje. 

Měřili inteligenci pomocí testů pro 6-7 leté děti podle Binet-Simonovy, Binet-Termanovy, 

Binet-Merrillovy stupnice a jiných (Słobodzian, 1974). 

Kritérium hodnocení úrovně inteligence se však ukázalo nedostatečné pro hodnocení 

úrovně školní zralosti. Začaly se tedy hledat jiné faktory určující schopnosti plnit školní 

povinnosti. 

K. Penning tvrdil: „kromě dobrého zdravotního stavu, určitého stupně inteligence, dítě 

nastupující do školy musí být schopné se trvale soustředit“ (Słyszowa, 1974, s.28). Z toho 

plyne, že se školní zralost začala rozebírat v kategoriích: fyzické zdraví, inteligence a duševní 

úroveň. 

Úvahy K. Penninga položily základ směru nazývaného „lipská“, německá škola. Tento 

směr formuloval problém školní zralosti z pohledu potřeb výuky ve škole, a zejména pak 

z pohledu hodnocení vývoje intelektuálních funkcí dítěte. Sám K. Penning zpracoval test  

zkoumání školní zralosti. Hlavním cílem bylo zkoumání intelektuálních funkcí: 

 konstrukční schopností 

 zachycování forem, barev a tvarů 

 porozumění obrázkům a jejich srovnávání 

 pozornosti a vytrvalosti 

 paměti 

 situačního uvažovaní 

 motorické schopnosti. 

Zpracované K. Penningem testy byly modifikovány pod vedením H. Winklera, který 

tvrdil, že „dítě dosahuje školní zralosti tehdy, když kromě inteligence odpovídající jeho věku 
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má k dispozici také jiné dobře vyvinuté poznávací vlastnosti,  které jsou pro školní výuku 

zásadní“ (Słyszowa, 1974, s.28). Winklerovy testy obsahovaly mnoho různorodých úkolů, 

většinou však verbálního typu, a dávaly tak lepší možnosti dětem, které dobře ovládaly řeč.  

Vycházet z předpokladu, že měření školní zralosti pomocí testů založených především na 

verbálních schopnostech, jak tomu bylo v případě testů H. Winklera, je zavádějící, jelikož 

skromnější slovní zásoba nemusí znamenat nedostatečnou zralost pro školní docházku. 

Jiný směr výzkumu školní zralosti zvolila vídeňská škola. Představitelé při analýze školní 

zralosti brali v úvahu celkový psychický vývoj dítěte: vývoj poznávací sféry a povahových 

vlastností. Do popředí jejich výzkumu se dostává schopnost dítěte přijmout úkol, která 

rozhodujícím způsobem ovlivňuje jeho celkové chování. Podle této koncepce dítě schopné 

vzít na sebe úkoly by mělo umět uznat objektivní pravidla a příkazy pocházející od jiných 

lidí. 

Ve výše uvedených koncepcích docházelo k exponování směru zaměřeného na školu a 

realizaci úkolů (němečtí psychologové) nebo na dítě s ohledem na jeho vývojové možnosti 

(vídeňští psychologové). Oba směry bádání směřovaly k nalezení odpovědi na otázku: které 

vlastnosti vývoje dítěte rozhodují o jeho školní zralosti a v jakém věku je schopné zvládnout 

dovednosti, nezbytné k zahájení školní docházky. Upozornili také, že určení stupně školní 

zralosti ještě žádným způsobem nerozhoduje o školní kariéře. Vždyť další osudy dítěte ve 

škole ovlivňují: organizace a metody práce školy, interpersonální vztahy mezi učitelem, 

dítětem a jeho vrstevníky, životní podmínky a metody domácí výchovy, a také zdraví dítěte. 

Ve starších výzkumech školní zralosti byly brány v úvahu vlastnosti jako: postřeh, 

pozorovací schopnost, uvažování, slovní zásoba, řešení aritmetických úkolů, přizpůsobení 

školním podmínkám, soužití a spolupráce s druhými, plnění příkazů atp. Postupem času se 

objevila otázka, které z faktorů jsou základní pro školní zralost? Badatelé hledali odpověď ve 

výzkumu Německého institutu pro mezinárodní pedagogický výzkum [Das Deutsche Institut 

für Internationale Pädagogische Forshung]ve Frankfurtu nad Mohanem. Výzkum vycházel 

z toho, že dítě zahajující školní povinnosti by mělo se zájmem a vytrvalostí vykonat úkol 

úměrný jeho věku, podřídit se pravidlům soužití a spolupráce panujícím ve skupině, umět si 

všimnout grafických znaků a reprodukovat je, a také prokázat znalost pojmu souboru 

obsahujícího nejméně čtyři až pět součástí. 

V průběhu výzkumu bylo zjištěno, že děti nezralé pro školní docházku mají potíže 

s analýzou, syntézou a reprodukcí grafických znaků. Podle výzkumu švédských psychologů 

mezi nejdůležitější faktory tvořící školní zralost patří: verbální vývoj, sociálně-emocionální 

zralost, motorické schopnosti a schopnost přizpůsobit se školnímu prostředí. Tito badatelé 

zaznamenali pouze nepatrné vazby mezi fyzickým a duševním vývojem – avšak významnou 

závislost mezi školní zralostí a somatickými vadami. Přitom nízká úroveň zralosti byla častěji 

zjištěna u dětí s kombinovanými somatickými a duševními vadami. Bylo také dokázáno, že 

faktorem, který diferencuje školní zralost je pohlaví. Dívky mnohem rychleji než chlapci 

dosahují zralosti, zejména emocionální a sociální. Pokud jde o formování společenských 

postojů, výzkum prokázal, že mateřská škola výrazně převyšuje školu 9 (Wilgocka-Okoń, 

1971).    

Výzkumy školní zralosti vedené na západě v meziválečném období měly zásadní vliv na 

podobné výzkumy vedené v Polsku. Série testů ke zkoušení dětí, které nastupujících do školy, 

byla přeložena a přizpůsobena polským podmínkám. 

M. Grzywak-Kaczyńska (1935) v letech 1930-32 provedla modifikaci neverbálních testů 

Sancte de Sanctise. Úkoly v těchto testech se týkaly různých duševních vlastností dítěte, které 

by podle jejich tvůrců na konci předškolního věku měly být již vyvinuté.  

Obsahovaly 22 úkolů, které umožňovaly zjistit, zda dítě dokáže rozlišit předměty podle 

velikosti, počtu, vzdálenosti, tvaru nebo váhy. Pozornost si zaslouží skutečnost, že rozpětí 

zpracované stupnice činí 6 let. Bylo totiž zjištěno, že duševní úroveň dětí nastupujících do 
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školy je různá: od té odpovídající čtyřletým dětem až po úroveň devítiletých dětí. 

V souvislosti s tehdejším výzkumem se objevily návrhy organizované péče o děti, formou 

pomocných tříd, které měly být přechodnou formou mezi mateřskou a základní školou.    

Zájem o problematiku vlivu životního prostředí na školní zralost se odrazil také v pracích 

H. Radlińské z meziválečného období. V roce 1934 prováděla ve varšavských školách tzv. 

experiment vyrovnávání nedostatků, který se týkal uspíšeného nástupu dětí do školy. Jeho 

úkolem bylo připravit pro budoucí žáky prvních tříd soubor aktivit podporujících jejich 

intelektuální, sociální a emocionální vývoj. Důraz byl kladen na cvičení správné percepce, 

poznávání věcí a slov, přecházení od konkrétních věcí ke slovním symbolům, rozlišování 

velikosti, a také postihování vztahů v prostoru a čase. H. Radlińska tvrdila, že základním 

problémem sociální pedagogiky je naléhavá potřeba zajistit všem dětem, zejména těm 

nejzanedbanějším, vyrovnané podmínky pro školní start (Radlińska, 1937).   

Nejrozsáhlejší koncepci školní zralosti v Polsku vytvořil S. Szuman. Ukázal, že úspěšný 

školní start dítěte a jeho další osudy ve škole jsou determinovány úrovní fyzického, duševního 

a emocionálně-sociálního vývoje, a tyto determinanty jsou v mnohém závislé na vlivu 

prostředí. Tvrdil, že školní zralost je stav, kdy: „dítě dosáhne takové úrovně fyzického, 

sociálního a psychického vývoje, že je citlivé a otevřené pravidelné výuce a výchově v první 

třídě základní školy“ (Szuman, 1964, s.24). Vycházejíce z tohoto širokého rámce školní 

zralosti, citlivost na školní výuku vysvětloval jako dostatečnou míru zájmu dítěte o výuku ve 

formě a rozsahu, jaký nabízí škola. Otevřenost formuloval jako schopnost dítěte podřídit se 

požadavkům školy v oblasti soustředění se v hodinách, řešení úkolů a harmonického soužití 

se spolužáky.  

Podobným směrem se ubíral výzkum M. Przetacznikowé. Podle této autorky, „školní 

zralost je souborem těch psychofyzických vlastností, formovaných v průběhu vývoje 

v prvních 6-7 letech života, které s velkou pravděpodobností umožní dítěti přizpůsobení se 

nové formě činnosti – školní výuce“ (Przetacznikowa, 1986, s.57).  

Na to, že školní zralost lze sledovat z mnoha úhlů pohledu, poukázal také W. Okoń, který 

prohlásil, že „Školní zralost je dosažení takového stupně duševního, emocionálního, 

sociálního a fyzického vývoje, který umožňuje dítěti účastnit se školního života a zvládat 

učivo první třídy. Školní zralost závisí na podmínkách každodenního života dítěte, vzdělání 

rodičů, předškolní výchově, schopnostech dítěte a jeho zdraví“ (Okoń, 1998, s.55).   

Správně vedená výuka od samého začátku rozvíjí touhu učit se, čili získávat různé 

znalosti a dovednosti, ke kterým dítě do té doby nemělo přístup. Na nové podmínky, se 

kterými se dítě ve škole setká, si musí postupně zvyknout a musí se podřídit kladeným 

požadavkům. Musí však být natolik fyzicky, duševně a sociálně zralé, aby si na školu zvyklo 

a podřídilo se jejím požadavkům snadno a rychle, harmonickým způsobem, bez žádných 

konfliktů, a aby na výchovné požadavky nereagovalo tvrdohlavě, nervózně a znechuceně. 

Podle M. Dmochowskiej a M. Dunin-Wąsowicz školní zralost spočívá v „dosažení 

takového fyzického, emocionálně-sociálního a duševního stavu vývoje, který umožňuje dítěti 

plnit školní povinnosti a účastnit se sociálního života v novém prostředí - ve školní třídě“ 

(Dmochowska, Dunin-Wąsowicz, 1978, s.73). v definici školní zralosti zdůrazňují fakt, že 

dosažení požadovaného  fyzického, emocionálně-sociálního a duševního vývoje bude dítěti 

potřebné nejen k dosažení pozitivních výsledků ve výuce, ale především k rychlému 

přizpůsobení se novému prostředí, jakým je školní třída, a k plné účasti v tomto prostředí. 

Problém školní zralosti patří k otázkám z pohraničí vývojové a pedagogické psychologie. 

Je důležité odpovědět si na otázku, jaký stupeň fyzického a psychického vývoje umožňuje 

dítěti splnit požadavky školy. Analýzu vývojových vlastností dětí, které mají zahájit školní 

docházku, by měla provázet psychologická analýza výchovného a vzdělávacího procesu, 

alespoň v jeho počáteční fázi. Školní zralost není tedy biologicky podmíněnou etapou 
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samovolného vývoje, ale tvoří ji různorodé zkušenosti dítěte v oblasti motorické, duševní, 

emocionální a sociální. 

Tyto teoretické poznatky vědců, týkající se školní zralosti, vedly k zahájení celostátního 

výzkumu, který se konal v letech 1969-1970, jehož iniciátorem byl varšavský pedagogický 

ústav (dnes Ústav pro edukační výzkum, Instytut badań edukacyjnych). Výzkum vedla jeho 

iniciátorka - B. Wilgocka-Okoń. Test obsahoval soubor úkolů ověřujících ty psychické 

vlastnosti dítěte, které svědčí o jeho připravenosti pro zahájení výuky. Jeho předností byl 

solidní vědecký základ, srozumitelnost a dostupnost. Záměrem autorky bylo obrátit pozornost 

učitelů na vyskytující se nedostatky u dětí v oblasti intelektuální připravenosti na školu, a 

následně – díky práci s dětmi ve školních klubech – tyto nedostatky kompenzovat.  

Ve výzkumu byla největší pozornost věnována diagnóze školní zralosti polských dětí a 

vysvětlení souvislostí mezi školní zralostí a životními podmínkami dětí v jejich rodinném 

prostředí. Zkoumány byly následující oblasti: 

 srovnávání věcí, souborů a znaků (globální, analytické a abstraktní) 

 analýza a syntéza věcí a znaků z ohledem na stupeň abstrakce (konkrétní věci, grafické 

znaky, geometrické obrazce) 

 znalost základních matematických pojmů (počet, pojem množiny, srovnávání množin) 

 kritické myšlení (schopnost odhalení nesmyslů na obrázcích) 

 uvažování v kategoriích příčinné souvislosti (sestavování obrázkových příběhů podle 

sledu událostí). 

Součástí výzkumu pomocí těchto testů byl dotazník týkají se domácího prostředí dětí. 

V úvahu bylo bráno: vzdělání a profese rodičů dítěte, bytové podmínky (počet místností, 

počet bydlících osob, vlastní rádio, televize, místo pro knihy a hračky dítěte). Bylo přihlíženo 

také k obecnému zdravotnímu stavu dítěte, k jeho případným somatickým vadám a k chování, 

řazenému do kategorií: vyvážené – hypoaktivní – hyperaktivní. Kromě toho byl použit 

pozorovací arch týkající se chování dítěte během testového výzkumu, který obsahoval: vztah 

dítěte k nařízením a úkolům (porozumění úkolu a jeho řešení, vytrvalost v práci), 

samostatnost (samoobsluha, samostatný pohyb v neznámém školním prostoru) a spolupráce 

(vstup do skupiny, kontakt se skupinou) (Wilgocka-Okoń, 1971).    

Po ukončení výzkumu bylo předloženo několik stále aktuálních tvrzení majících význam 

pro rozhodování v oblasti vzdělávání. Výsledky totiž potvrdily, že školní zralost je výrazně 

závislá na prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Takže o školní zralosti dítěte nerozhoduje jeho 

věk, ale prostředí, které ovlivňuje jeho vývojové schopnosti. Tímto prostředím je zejména 

rodina, ale také mateřská škola / škola. Školní zralost se v kontextu životního a vývojového 

prostředí jeví jako proces a výsledek interakcí dětské aktivity a jednání dospělých, kterých 

úkolem je vytvořit dítěti podmínky pro učení (jak doma tak i v mateřské škole / škole) 

(Filipiak, 2005; Zakrzewska, 2003).         

Půl roku po výzkumu školní zralosti byl proveden výzkum dětí již chodících do školy, 

který prokázal, že existuje závislost mezi možnostmi dítěte, určenými pomocí testu školní 

zralosti, a úspěchem dítěte ve škole. Po pěti letech badatelé zkoušeli ověřit, zda výsledky testu 

školní zralosti mohou být prognózou pro výsledky ve výuce. Výsledky testu srovnali se 

školními známkami z polského jazyka a matematiky a s výsledky výzkumu testem informací. 

Zjistilo se, že děti, u kterých byla zjištěna vysoká úroveň připravenosti pro školní povinnosti, 

dosáhly ve škole plného nebo částečného úspěchu (Dudkiewicz, 1979).  

V roce 1971 bylo vydáno nařízení regulující uspíšené zápisy do školy a organizování 

předškolních zařízení při školách pro děti, které nechodí do mateřské školy, a předškolních 

klubů, hlavně na venkově. 

Od roku 1977 bylo v plánu poskytnout veřejnou předškolní péči všem šestiletým dětem 

v celém státě. Péče měla však různou formu: vedle mateřské školy, celodenní, 30-hodinové 

v předškolních odděleních, byla také 18-hodinová v klubech. Péče měla spočívat ve stimulaci 
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vývoje dítěte a vyrovnání nedostatků, nejen ve formování připravenosti na čtení, ale také 

v samotné výuce čtení. 

V devadesátých letech minulého století byl proveden další výzkum školní zralosti (na 

území bývalého kieleckého kraje), který k těmto poznatkům dodal důležité informace. 

Srovnávací analýza výsledků ukázala, že během let došlo k významnému zvýšení úrovně 

školní zralosti, pokud jde o připravenost ke čtení. Nebyly zjištěny rozdíly v řešení úkolů 

vyžadujících analýzu a syntézu, v uvažování a příčinně-následkovém myšlení zkoumaných 

dětí. Při zkoumání chování dětí bylo zjištěno zvýšení počtu hyperaktivních a hypoaktivních 

dětí, při současném poklesu počtu vyrovnaných dětí (Wilgocka-Okoń, 1971). Toto zkoumání 

bylo také pokusem ukázat změny, které po zavedení výuky čtení proběhly po dvaceti letech 

v oblasti těch duševních operací, které jsou zodpovědné za přípravu na čtení a učení se číst. 

Výzkum se setkal s velkým zájmem, vyvolal živou diskusi a mnohé skeptické reakce týkající 

se testovacích metod. Vzhledem k významu prostředí pro vývojové úspěchy a školní zralost 

byl tento výzkum hledáním druhů a intenzity závislostí mezi prostředím a školní zralostí. 

Od 1. září 2002 v polském vzdělávacím systému došlo k významné změně. Předškolní 

edukace šestiletých dětí se stala povinná. Znamenalo to, že každé dítě muselo povinně 

absolvovat roční přípravu na výuku v zařízení předškolní výchovy, buď v mateřské škole, 

anebo v předškolním oddělení organizovaném ve škole, tzv. „nulté třídě“. 

V roce 2004 polské ministerstvo školství (Ministerstwo Edukacji Narodowej) vyhlásilo 

konkurzní řízení na projekt s názvem „Výzkum stupně připravenosti šestiletých dětí pro 

školní výuku“, jež byl spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci sektorového 

operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 2004-2006. Z pěti projektů získal akceptaci a 

dofinancování projekt Svatokřížské akademie (Akademia Świętokrzyska) s názvem “Dziecko 

sześcioletnie u progu nauki szkolnej“ (Šestileté dítě při nástupu do školy). 

Cílem projektu byla organizace a provedení komplexního výzkumu v základních a 

mateřských školách, který by zahrnoval jak dívky, tak chlapce. Do testovací skupiny bylo 

zařazeno 70 tisíc šestiletých dětí, 70 tisíc rodičů a 6 tisíc učitelů předškolní výchovy a 

integrovaného vzdělávání. Plánovaná procedura měla charakter opakovatelného, panelového 

výzkumu (při použití stejných výzkumných nástrojů). Výzkum byl veden ve dvou etapách, 

které představovaly vůči sobě empirický materiál verifikující získaná data. V první etapě, 

která byla realizována metodou náhodného výběru, byla vytvořena testovací skupina 

zahrnující 35 tisíc šestiletých dětí. Zkoumány byly všechny aspekty přípravy dítěte pro 

zahájení školní docházky určené pro výzkum konceptualizace školní zralosti (připravenosti). 

Diagnóza a měření zahrnovaly: hodnocení zdravotního stavu dítěte, jeho fyzický vývoj a 

pohybovou aktivitu, fyzickou obratnost, duševní vývoj, sociálně-emocionální vývoj, a také 

podmínky výchovy a prostředí, ve kterém vývoj probíhal. Druhá etapa byla opakováním 

výzkumu podle stejné metody výběru testovací skupiny jako u předchozí etapy (Kopik, 2007). 

Analýza výsledků výzkumu dovoluje tvrdit, že obecná kondice šestiletých dětí ve 

zkoumaném období byla uspokojivá, většina sfér vývoje byla na dobré úrovni. Lékařská, 

psychologická a pedagogická diagnóza ukazovala na potřebu obnovení obecného výzkumu 

školní zralosti a připravenosti na základě nových znalostí, v nové realitě. 

 

Oblasti školní zralosti 

 

Spolu s postupujícím výzkumem a s prohlubováním zájmu mnoha autorů, začala být 

otázka školní zralosti analyzována z různých úhlů pohledu, což zapříčinilo, že vzniklo mnoho 

různých definic, pomocí kterých se autoři snažili vystihnout podstatu tohoto problému. I přes 

mnohaleté zkušenosti čerpané z četných výzkumů školní zralosti stále není tento obraz 

jednotný. Veškeré výzkumy nejčastěji mířily a míří k určení úrovně psychického vývoje dítěte 

a faktorů, které tento vývoj podmiňují. Badatelé hledali způsob, jak určit, čím je připravenost 
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pro zahájení výuky, a formu, jak pomoci těm, kteří mají v tomto ohledu nedostatky. Když 

mluvíme o přechodu dítěte do školy, stále je důležitý aktuální stav jeho vývoje, čili ta úroveň 

vývoje psychických funkcí, která už se zformovala v průběhu uzavřených vývojových cyklů. 

Pokud nebyla určena aktuální úroveň operačního myšlení dítěte, které začíná výuku, nelze 

určit ani jeho možnosti v učení (Wilgocka-Okoń, 1971; Kruszewska, 2014).     

V dnešní době se předpokládá, že školní zralost je takový stupeň duševního, sociálního a 

fyzického vývoje dítěte, který mu umožní přizpůsobit se školním požadavkům.  

Výzkum školní zralosti směřuje třemi směry: 

1. Hledání způsobů, které by umožnily hodnocení připravenosti dítěte pro školní práci. 

2. Určení vztahů mezi školní zralostí a domácím prostředím dítěte. 

3. Zpracování takové formy péče o děti ze zanedbaných poměrů, která by jim umožnila 

tyto vývojové nedostatky srovnat. 

Všechny výše uvedené definice školní zralosti poukazují na dosažení určité intelektuální, 

sociální a fyzické úrovně, která umožňuje dítěti účastnit se školního života a první třídy. Ať 

už bychom se na tuto otázku podívali jakkoliv, je třeba zdůraznit fakt, že zralost dítěte pro 

zahájení školní docházky není pojmem odtrženým od široké palety spoluzávislostí, v rámci 

kterých dítě funguje. Není také termínem zahrnujícím jen jeden komponent, izolovaný 

od celého vývoje dítěte. 

Ke komponentům školní zralosti patří: fyzická zralost, duševní zralost, emocionálně-

sociální zralost a zralost vůle. 

Jiné klasifikace rozlišují navíc zralost pro výuku čtení a psaní, a také zralost pro 

matematiku (Brejnak, 2006). Avšak kteroukoli klasifikaci bychom nezvolili, vždy budeme 

muset brát ohled na: 

- správný fyzický a zdravotní (motorický) vývoj,  

- správný duševní vývoj,  

- správný emocionální vývoj,  

- správný sociálně-morální vývoj. 

Všechny tyto oblasti představují důležitou část určité „cesty“ k dosažení školní zralosti. 

Charakteristika dítěte, které má zahájit školní docházku, je složitá z důvodů velkých 

individuálních rozdílů mezi dětmi, ve školní třídě se totiž můžou sejít děti od 6 let do 7 let 8 

měsíců. 

Úvahy o aspektech školní zralosti začneme od fyzického vývoje, který má významný vliv 

na úspěšný a efektivní přechod od postavení předškoláka k postavení žáka. Jedná se zde mimo 

jiné o otázky struktury a vlastností fungování nervové soustavy, zejména vyšších korových 

funkcí, které jsou biologickým základem pohybové koordinace, růstu záměrné pozornosti a 

soustředěnosti, umožňujících vyhovět školním požadavkům. Důležitý je také typ nervové 

soustavy: síla, vyrovnanost, pohyblivost procesů vzruchu a útlumu. Představují základ vývoje 

schopností a také významně ovlivňují vlastnosti emocionality a jejich projevy v chování dítěte 

(Moczulska, 2006). Biologické determinanty kvality školního startu dítěte takto oscilují 

kolem aspektů týkajících se jeho nervové soustavy. 

Nelze však vtěsnat v tento rámec všechny prvky, které zahrnuje pojem „fyzický vývoj“. 

Je třeba obrátit pozornost také na jiné ukazatele fyzického zrání dítěte. Správný fyzický vývoj 

znamená především dobrý zdravotní stav, který má, ačkoliv se to nezdá, důležitý vliv na 

školní úspěchy. Zdravé dítě je silné a obecně pohybově zdatné. Jeho manuální a 

grafomotorické schopnosti a zrakově-pohybová koordinace je neporušená. Je vytrvalé, 

schopné větší námahy, odolné proti nemocím a únavě. Dítě, které je často nemocné, často 

chybí ve škole, což nepřímo ovlivňuje jeho výsledky ve výuce. Zrakové, sluchové nebo 

pohybové vady ztěžují přijímání informací sdělovaných ve škole, a tedy i plnění určitých 

úkolů. 
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S fyzickým vývojem je spojené zvyšování možností a pohybových schopností, zvýšení 

samostatnosti a sociálních kompetencí. Úroveň pohybové zdatnosti by měla být natolik 

vysoká, aby zaručovala dítěti samostatnost. Pohybová zdatnost, zručnost pomáhá nejen při 

hrách a gymnastických cvičeních, ale je důležitá také při kreslení, oblékání se, vystřihování a 

lepení. Kromě toho je velmi důležitá manuální zručnost, která umožňuje dítěti zvládnout 

používání pastelek nebo pera. Čím vyšší úroveň manuální zručnosti (preciznější pohyby 

rukou a prstů), tím větší jsou šance na rychlé zvládnutí psaní a automatizování této činnosti. 

Při činnostech jako psaní, kreslení, vystřihování, stavění a jiných výtvarných a technických 

pracích bude dítě potřebovat šikovné ruce a dobrou pohybovou a zrakově-pohybovou 

koordinaci. V opačném případě budou pohyby pomalé, ztuhlé, málo precizní (Żebrowska, 

1975).           

Dítě při nástupu do školy je pohybově velmi aktivní, protože se v jeho v mozkové kůře 

udržuje převaha vzruchových procesů nad útlumovými procesy. Rychle se učí veškerým 

formám činnosti. Dlouhé nemoci, fyzické vady a jiné poruchy organismu mohou však do 

značné míry ztěžovat dítěti práci ve škole. Školní dítě proto musí mít dostatečnou zásobu 

fyzických sil a odolnost proti únavě. 

Druhým, nesmírně důležitým faktorem, který svědčí o připravenosti dítěte pro školní 

výuku, je dobrá úroveň duševního vývoje. Duševně zralé dítě se chce učit, má zásobu znalostí 

o světě, o životě lidí a přírodě, dobře se orientuje v nejbližším okolí a prostředí, ve kterém 

žije, může čerpat ze zásob zkušeností a představ, které jsou základem pro vývoj pojmů. Je 

schopné se svobodně a srozumitelně svému okolí vyjadřovat, umí jasně formulovat svá přání, 

vlastní názory, otázky, návrhy a hodnocení. O duševní připravenosti dítěte pro školní výuku 

svědčí úroveň poznávací aktivity, zájem o vzdělávání jako o zdroj informací. 

Řeč dítěte by měla být správná jak z gramatického, tak i z artikulačního hlediska. Dítě by 

mělo mít bohatou slovní zásobu a zásobu pojmů. Vývoj řeči v tomto období charakterizují 

velmi rychle narůstající schopnosti. Řeč v této vývojové etapě začíná získávat výjimečný 

význam pro rozvíjení interpersonálních vztahů. Následuje správná výslovnost a také zvýšení 

schopností ve verbální komunikaci, která se stává sémanticky (vyjadřování obsahu a jeho 

uspořádání), syntakticky (způsob formulace vět) a stylisticky (používání frází a konstrukce 

projevu) složitější (Kielar-Turska, 1989). Úspěch dítěte ve výuce ve značné míře záleží na 

kvalitě jeho řeči. Správně vyvinutá řeč je základem výuky čtení a psaní. 

Vhodná schopnost percepce dovolí budoucímu školákovi správně přijímat, analyzovat a 

syntetizovat nové informace. Doposud převažující konkrétně obrazové myšlení, založené na 

pozorovatelné informaci, musí být nahrazeno myšlením, které se stane procesem zobecněného 

a nepřímého poznávání skutečnosti a také odhalování vztahů a závislostí. Zvyšuje se rovněž 

schopnost příčinně-následkového myšlení a usuzování. 

Velmi důležitá je koncentrace, schopnost trvale se soustředit. Dítě, které má mnoho 

znalostí a dobře uvažuje, ale není schopné se soustředit, může dosáhnout slabších výsledků ve 

vyučování. 

Duševní vývoj znamená tedy takovou úroveň vývoje poznávacích funkcí, která umožňuje 

dosažení dobrých výsledků ve výuce. Je to schopnost vnímat a diferencovat vnímání, 

dostatečně zformovaná úroveň představivosti a záměrné pozornosti, schopnost cíleně si 

zapamatovat a reprodukovat sdělený obsah. 

O správném emocionálním vývoji dítěte můžeme mluvit tehdy, když ho charakterizuje 

určitá psychická rovnováha, když síla jeho reakce je úměrná působícímu podnětu. Je to 

především taková úroveň vývoje nervové soustavy, která zajišťuje schopnost sebeovládání. 

Emocionální zralost se u dítěte projevuje pokusy o ovládání emocionálních reakcí a 

dostatečnou motivací k učení. V šestém, sedmém roce života dítěte lze pozorovat značné 

snížení vzrušivosti a proměnlivosti citů. Dítě se snaží ovládnout sociálně nežádoucí projevy, 

jako jsou hněv nebo závist. Dokáže se vzdát svých záměrů a respektovat zákazy nebo odložit 
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jejich realizaci. Důležitou roli hraje pocit zodpovědnosti, ukázněnost, které se projevují ve 

schopnosti podřídit se stanoveným zásadám. Emocionální rovnováha dovoluje dítěti zaujmout 

postoj k potížím a problémům, se kterými se ve škole nejednou setká. Emocionálně 

nevyvážené dítě je podrážděné, agresivní, často se dostává do konfliktů s vrstevníky. 

Emocionálně zralé dítě se nehroutí kvůli maličkostem, reaguje správně na pozitivní nebo 

negativní poznámky týkající se jeho chování a pokroků ve výuce. 

Dalším aspektem školní zralosti je sociálně-morální vývoj. Mravnost lze nejobecněji 

definovat jako určitou schopnost „rozlišovat to, co je dobré, od toho, co je špatné, a chovat se 

podle stanovených pravidel“ (Schaffer, 2006, s. 325). Zejména druhá část tohoto pojmu si 

zaslouží pozornost, protože podstata mravnosti spočívá v internalizaci pravidel chování. 

Schopnost morálně uvažovat, tj. analyzovat a hodnotit události a situace v kontextu zákazů a 

společenských norem, má významný vliv na chování dítěte (Harwas-Napierała, Trempała, 

2003). Úroveň tohoto vývoje určuje možnosti dítěte týkající se podřizování se požadavkům 

školy, určuje stupeň citlivosti na hodnocení, schopnost sebeovládaní, dostatečnou motivaci 

k plnění úkolů, schopnost spolupráce a spolupůsobení s vrstevníky. Velmi zásadní je správná 

motivace a zájem o výuku, školu. Důležité jsou vlastnosti jako vytrvalost, systematičnost. Za 

sociální schopnosti se považuje: 

- verbální komunikace,  

- rozeznávání citů (empatie), 

- rozeznávání interpersonálních problémů,  

- využívání alternativních řešení, 

- předvídání následků svého chování (Sęk, 1991).   

Úroveň sociálně-morálního vývoje znamená schopnost kontrolovat své emoce a chování 

podle požadavků dospělých a schopnost spolupráce s vrstevníky.  

O sociálně-morální zralosti dítěte svědčí stupeň jeho samostatnosti a umění si pomoci 

v různých situacích, které bude ovlivňovat způsob jeho fungování ve škole. Dítě, po 

rozloučení s matkou, jde do školy s přesvědčením, že si poradí. V tomto ohledu zralé dítě 

dokáže spolupracovat s jinými jak ve vyučování, tak i v práci a ve hře, umí prožívat radost a 

spokojenost se svými úspěchy. Je pečlivé, svědomité, systematické, ambiciózní, nadané, 

schopné hodnotit sebe, vhodně a adekvátně hodnotit jiné. Dokáže pochopit, že všichni ve 

skupině mají stejná práva a povinnosti. Sociální vývoj se také projevuje ukázněností a 

plněním příkazů učitele. O morálním vývoji dítěte může svědčit jeho pravdomluvnost, 

schopnost přiznat se ke spáchanému činu a pokusit se ho napravit. 

Ne všechny děti se vyvíjí stejně. Každé má svou individuální cestu vývoje, vlastní tempo 

a určitou dynamiku. Ideální by byl stav harmonie a rovnoměrný progres všech výše 

uvedených vývojových sfér. Obvykle však mezi jednotlivými sférami vývoje dítěte existují 

větší nebo menší rozdíly. Neznamená to však, že dítě, které má nedostatky v některém z 

aspektů vývoje, nebude schopno se přizpůsobit  školním podmínkám. Horší je, když se 

nedostatky objevují ve všech nebo ve většině sfér. Pak je dítě nezralé pro školní docházku a je 

třeba vyhledat pomoc specialistů. 

Přechod z mateřské do základní školy je pro každé dítě velkým zážitkem. První dny 

pobytu ve škole hrají velkou roli v životě začínajícího školáka. Dochází ke střetu dětských 

představ a očekávání se školní realitou. Nehledě na způsob přístupu k otázce školní zralosti a 

druhu zobecnění, které je jeho definicí, vždy zůstává základní problém: jakými vlastnostmi by 

se mělo dítě charakterizovat, abychom je mohli uznat za zralé pro zahájení školní docházky? 

Podle A. Brzezińské úkoly spojené se školou jsou přechodem: 

- „od hry k výuce,  

- od vnitřního k vnějšímu programu učení,  

- od impulsivních činností k plánovaným, 

- od myšlení spojeného s činností k symbolickému myšlení, 
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- od emocionální závislosti k relativní závislosti, 

-  od egocentrických činností k jednání v rámci společenství“ (Brzezińska, 1987, s. 30). 

B. Wilgocka-Okoń do struktury školní zralosti řadí: 

- „stavbu organismu,  

- vývoj motorických schopností,  

- zásobu znalostí a orientaci ve světě přírody a společenském životě, 

- schopnost používat předměty každodenního života,  

- schopnost zaujmout kritické stanovisko k vlastním a cizím tvrzením, 

- zformování emocionálního vztahu vůči věcem a událostem, a také příkazům a úkolům, 

které dítě bude plnit, 

- zformování vůle, schopnosti k vědomému a cílenému úsilí a také vytrvalosti 

v realizaci záměrů a schopnosti harmonicky žít s jinými“ (Wilgocka-Okoń, 1972, s.23). 

Hodnocení stupně školní zralosti je hodnocením úrovně vývoje dítěte v daném okamžiku. 

U většiny dětí navštěvujících mateřskou školu nebo tzv. „nulté třídy“ se připravenost pro 

zahájení školní docházky utváří nenápadně a nevyžaduje speciální zásahy ani ze stran rodičů 

ani učitelů, protože celá výchovná práce mateřské školy, od nejmladších skupin, směřuje 

k zajištění dítěti dobrého startu ve škole. Přesto se stává, že některé děti nedosahují školní 

zralosti v šestém/sedmém roce života a z toho důvodu je jejich školní docházka odložena. 

Tyto děti vyžadují zvláštní péči a odbornou pomoc, protože jsou vystaveny vážným školním 

neúspěchům. O tom, zda dítě půjde do školy i přes zjištěné nedostatky v oblasti školní zralosti 

nebo bude jeho docházka odložena, rozhodují vždy rodiče po konzultaci s psychologem a 

pedagogem. Takovému nesnadnému, ale nutnému rozhodnutí musí však předcházet stanovení 

přesné diagnózy dítěte, umožňující určit jeho duševní, fyzickou a emocionálně-sociální 

stránku osobnosti. Každé dítě je jedinečné, vyvíjí se svým individuální tempem. 

Nejdůležitější je přívětivý, plný důvěry postoj rodičů k dítěti a také spolupráce s učitelem, 

díky které lze průběžně překonávat objevující se problémy. 

Vzdělávání dětí by se mělo zakládat na modelu vzájemnosti, který navrhl H. R. Schaffer 

(2005). Předpokladem tohoto modelu je, že vývoj dítěte je společným předsevzetím dítěte a 

dospělého. A. Brzezińska (2002) doplňuje, že kontakty obou stran, založené na spolupráci a 

dialogu, na výměně znalostí a zkušeností, a také na vzájemném používání svých kompetencí a 

učení se od sebe navzájem, dávají velmi pozitivní účinky. 

Školní zralost lze tedy určit jako „stav rovnováhy mezi požadavky školy a vývojovými 

možnostmi dítěte“ nebo jako trvalý proces psychofyzických proměn, který vede 

k přizpůsobení se školnímu systému počátečního vzdělávání. Oba přístupy jsou opodstatněné 

a vzájemně provázané, zejména vycházíme-li z toho, že zralost jedince je výsledkem 

spolupůsobení dvou vývojových procesů: dospívání a učení. Ve věku 6-7 let probíhají velmi 

zásadní kvantitativní a kvalitativní změny v celém fyzickém a psychickém vývoji dítěte. 

Součástí školní zralosti jsou různorodé zkušenosti ve všech sférách vývoje, zralost není 

podmíněna biologickou etapou neřízeného vývoje. Hodnocení stupně školní zralosti je 

hodnocením úrovně vývoje dítěte v daném okamžiku: toto hodnocení je však provedeno 

z určitého pohledu na připravenost pro školní docházku a její zahájení.  Tato připravenost je 

závislá na zážitcích dítěte, jeho dosavadním životě, zda chodilo do mateřské školy nebo ne, 

zda spolupracovalo se sourozenci a s dětmi v jeho okolí, zda mu dospělí kladli požadavky 

úměrné jeho vývoji a možnostem, zda uspokojili jeho citové a poznávací potřeby (Żebrowska, 

1975, s.512-519).   Připravenost pro zahájení školní docházky se projevuje také citlivostí na 

školní výuku, jejímž projevem je zájem dítěte o školu, znalostmi a schopnostmi, které tam 

může získat. Fakt, že dítě rádo chodí do školy a chce se učit, je jedním z testů stupně této 

citlivosti. Otevřenost, odevzdání se výuce a výchově ve škole spočívá v tom, že to, co se dítě 

učí, je pro ně přístupné a srozumitelné. Ukazatelem této otevřenosti je také schopnost podřídit 

se požadavkům učitele a školnímu řádu, rovněž schopnost harmonicky vycházet s kamarády. 
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Fakt, že dítě jde do školy, pro ně znamená velký zážitek a spolu s dítětem tuto událost 

prožívají také rodiče. Před zahájením školního roku se dítěti připravuje „výbavička“, děti jsou 

v mateřské škole podrobeny speciálnímu pozorování, lékařskému a psychologickému 

vyšetření, nebo jsou učeny a připravovány doma. Kolem dítěte se vytváří atmosféra zájmu, 

hlasitě se mluví o problémech, které jej čekají, nezřídka i o nové organizaci rodinného 

harmonogramu, v souvislosti s tím, že bude dítě navštěvovat školu. Období zahájení výuky 

odděluje bezstarostné předškolní období od etapy, ve které začínají vážné povinnosti. Je to 

práh, na kterém je možno klopýtnout a i bolestně se zranit. Díky cvičením v mateřské škole, 

televizním pořadům, četbě knih a časopisů jsou děti stále lépe připravené pro plnění nových, 

školních povinností. Zábavná forma vyučování, formy výuky v terénu, vyhýbání se špatným 

známkám v prvním období výuky výrazně zmenšují tíhu školních povinností. Předškolní dítě 

si hraje a zároveň se učí, naproti tomu dítě ve školním věku se učí a přitom si hraje a nemusí 

přijímat vážné povinnosti za cenu vzdávání se hry. I přes veškeré snahy směřující ke snížení 

tohoto „stupínku“ oddělujícího obě životní etapy, rozhodně ze školní reality nezmizel a pro 

mnoho dětí je stále příliš vysoký. Podle údajů se až 20% prvňáčků potýká s více či méně 

komplikovanými symptomy školní nezralosti. Jejím hlavním příznakem je strach před novou 

situací. Už v prvních dnech výuky se strach projevuje pláčem, který provází děti cestou do 

školy.   

Pro všechny děti je začátek výuky velmi důležitým a zásadním obdobím v životě. Týká se 

to nejen změn vnějších podmínek prostředí dítěte. Mění se také celá jeho psychika. 

Připravenost šestiletého dítěte pro zahájení školní docházky záleží na základní formě znalostí 

a také na tom, „jak se učí“. Rozlišuje se sedm klíčových součástí (těsně spojených s emoční 

inteligencí): 

1. Sebedůvěra, čili pocit kontroly a ovládání svého těla, chování a reality kolem, je to 

určité přesvědčení dítěte o tom, že dosažení toho, co samo započalo, je velmi pravděpodobné, 

a že dospělí mu v tom pomůžou. 

2. Zvědavost, čili dozvídání se nových věcí je pozitivní a přináší potěšení. 

3. Intencionalita, čili schopnost a chuť ovlivňování okolní reality, pocit vlastní 

schopnosti a úspěšnosti. 

4. Sebekontrola, čili kontrola jak vnitřních citů a emocí, tak vlastních jednání. 

5. Společenské chování, čili schopnost navázat správné kontakty s jinými, rozumět jim. 

6. Schopnost komunikovat, čili dovednost a chuť vyměňovat si city, nápady, myšlenky, 

pocit potěšení z rozhovoru s druhým člověkem.   

7. Schopnost spolupracovat, čili považovat své potřeby za rovnocenné s potřebami 

jiných, pocit harmonizace (Goleman, 1997, s. 302). 

Všechny tyto aspekty velmi záleží na rodičích, učitelích v mateřské škole, čili na celém 

dosavadním emocionálním vzdělání dítěte. 

Rozdíly mezi dětmi můžou mít různý rozsah, stupeň. Důvody pro tento fakt je možné 

spatřovat v biologických a sociálně-výchovných podmínkách. 

Děti přicházející do školy mají jen zdánlivě stejný start. Ačkoliv byly považovány za 

zralé pro školu, často mohly pak vykazovat nižší než předpokládanou úroveň, avšak většinou 

se tento stav během výuky srovnává. S přihlédnutím k faktu, že se školní osudy dítěte můžou 

pod vlivem mnoha faktorů méně nebo více šťastně měnit, je třeba předpokládat, že školní 

zralost představuje problém nejen při nástupu do školy, ale během celého období výuky. 

Školní prostředí a učitel mají tedy obrovský vliv na další osudy dítěte. Během pobytu dítěte 

ve škole je hlavním úkolem učitele-vychovatele pomoci mu v jeho vývoji, provázet ho 

při dosahování cílů a posilovat jeho schopnosti poradit si v životě. Jak má podporovat rozvoj 

dítěte? Především odpovídá na potřeby, zájmy a problémy dítěte. Co malý školák potřebuje? 

Pocit bezpečí, sympatii a důvěru, projevy uznání a akceptace. Škola by se pro prvňáčka měla 
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stát místem, ve kterém bude fungovat v rámci svých možností, ve kterém se bude cítit dobře, 

a bude moct uspokojovat své potřeby.    

Výše uvedené úvahy lze nejobecněji shrnout slovy, že rovnováha mezi popsanými 

úrovněmi vývoje a požadavky, které klade prvňáčkovi škola, rozhoduje o školní úspěšnosti 

dítěte. 

Lze rovněž formulovat tezi, že cílené a správně realizované předškolní vzdělání může 

pomoci v rychlejším a plnějším dosažení standardu školní zralosti, čili ve vzniku plné 

harmonie mezi cíly vzdělávání, školními požadavky a školními úspěchy spolu se skutečnými 

možnostmi dětí.  
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