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Zpráva ze vzdělávací akce  

MAP SOKRA, reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008574 

KA Posílení znalostních kapacit  

 
Název akce: ,,Školní zralost“ – 2 opakování pro velký zájem 

Místo konání: školící místnost Statku Bernard v Královském Poříčí 

Datum konání: 29. 1. 2020 a 19. 2. 2020 

Lektor: Mgr. Petra Kučerová, Mgr. Veronika Zemanová 

Maximální kapacita/skutečný počet zúčastněných: 30 (2 x 15) / 16 + 15 

Forma: prezenční, skupinová, projektová 

 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci, další pracovníci ve vzdělávání dětí a žáků 

 

Obsah: Uvítání, evokace, témata: co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do první třídy; 

odklad školní docházky; oblasti, které je třeba rozvíjet, aby dítě úspěšně zvládlo zahájení školní 

docházky; pozitiva přinášející odpovídající připravenost a zralost dítěte při nástupu do školy. 

 

Vzdělávací cíl: Účastníci byli seznámeni s tím, co znamená školní zralost. Na počátku 

semináře proběhl hromadný brainstorming na téma, co to je školní zralost, co obnáší a co jí 

nejvíc ovlivňuje. Výsledky této aktivity byly následně lektorkami dále rozvíjeny a diskutovány. 

Účastnice se dozvěděly, které dovednosti a znalosti je třeba rozvíjet v jednotlivých oblastech – 

například v řečové, zrakové, sociální apod. Lektorky informovaly přítomné o tom, co by dítě 

před vstupem do 1. třídy mělo zvládnout a na co se mohou pedagogové zaměřit, kdy je nutná 

spolupráce s rodiči, případně s dalšími zařízeními. Přítomným pedagogům byly dány konkrétní 

tipy, jak hravou formou podporovat rozvoj školní zralosti, byly jim představeny materiály a 

pomůcky, které zábavnou formou školní zralost pomáhají rozvíjet. Byla diskutována 

problematika školního odkladu, za jakých okolností má smysl odklad zvažovat a kdy je 

zbytečný.  Bylo zdůrazněno, že problematika školní zralosti je z hlediska výchovy a vzdělání 

jedna z klíčových, a to nejen při zápisech do 1. ročníku ZŠ. Ale, že vhodné načasování a 
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odpovídající připravenost a zralost dítěte pro nástup do školy může přinášet dlouhodobá 

pozitiva v průběhu celé školní docházky a dopadající vliv má na celou studijní dráhu jedince. 

Během semináře probíhala živá interakce mezi lektorkami a účastnicemi, probíhala výměna 

zkušeností a diskuze ke konkrétním případům z praxe. 

 

Hodinová dotace: 4 hodiny 

Způsob vyhodnocení: závěrečný evaluační dotazník 

Dále bude zpracována Hodnotící zpráva z akce v souladu s Postupy MAP s odstupem 

3 – 6 měsíců od konání kurzu. 
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  Dne 20.02. 2020, autor zprávy: Mgr. Michaela Polláková, věcná manažerka projektu 

 


