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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 

Místo konání: online webinář 

Datum konání: 17. 02. 2021 

Lektor: Mgr. Petra Kučerová, Mgr. Veronika Zemanová 

Maximální kapacita/skutečný počet zúčastněných: 15/15 

Forma: online, interaktivní webinář 

 

Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci 

 

Obsah: Uvítání, evokace, témata: důležité oblasti pro školní zralost, podrobná témata z oblasti 

percepčních a kognitivních funkcí, návody, tipy. 

 

Vzdělávací cíl:  

Na počátku proběhlo představení lektorek a účastnic, které informovaly lektorky o tom, zda 

působí v mateřské či základní škole a hlavním tématu jejich zájmu z oblasti školní zralosti. 

Účastnice působící na základní škole zmiňovaly, že právě ony se podílí na zápisech do 1. tříd. 

Na základě získaných informací lektorky cílily webinář tak, aby účastnice dostaly odpovědi na 

své otázky a došlo k naplnění jejich očekávání. Velkou měrou se účastnice zajímaly o téma 

školního odkladu a zápisu do 1. třídy. Toto téma bylo hojně diskutováno, došlo ke sdílení 

zkušeností a postřehů v této oblasti. Dále lektorky představily jednotlivé oblasti, které ovlivňují 

školní zralost. Upozornily na důležitost včasného odhalení špatného zraku. Účastnice dostaly 

spoustu tipů na procvičování zrakového vnímání, sluchového vnímání, hrubé či jemné motoriky 

a spoustu dalšího. Ke konci webináře proběhlo sdílení tipů na hry, které pomohou dětem 

rozvíjet jednotlivé oblasti, které školní zralost ovlivňují 

Během celého webináře probíhala diskuze, sdílení zkušeností a předávání tipů. 



2 
 

 

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. 

 

Seznam účastníků:  

přihlášení účast 

Bc. Lucie Maněnová ✓ 

Barbora Kantorová ✓ 

Eliška Kupečková ✓ 

Bc. Šárka Šmídová ✓ 

Klára Andrášková ✓ 

Bc. Kateřina Zvadová ✓ 

Mgr. Olga Hörlová ✓ 

Irena Bešťáková Krohová ✓ 

Věra Vaidišová, DiS. ✓ 

Tereza Flachs. DiS. ✓ 

Denisa Schmidová 
✓ 

Mgr. Eva Ježková ✓ 

Romana Tomanová ✓ 

Michaela Rubková ✓ 

Alena Křivánková ✓ 

 

 



3 
 

 

   

 

 

Dne 18.02. 2021, autor zprávy: Mgr. Michaela Polláková, věcná manažerka projektu 


