
Základní škola Valdice

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 
 
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své

tělo, být samostatné v sebeobsluze:

• pohybuje se koordinovane� , je pr�ime�r�ene�  obratne�  a zdatne�  (napr�. ha� zí� a chyta�  mí�c�, udrz� í� 
rovnova�hu na jedne�  noze, be�ha� , ska�c�e, v be�z�ne�m prostr�edí� se pohybuje bezpec�ne� ) 

• svle�kne se, oble�kne i obuje (zapne a rozepne zip i male�  knoflí�ky, zava� z�e si tkanic�ky, oble�kne 
si c�epici, rukavice) 

• je samostatne�  pr�i jí�dle (pouz� í�va�  spra�vne�  pr�í�bor, nalije si na�poj, stoluje c�iste� , pouz� í�va�  
ubrousek) 

• zvla�da�  samostatne�  osobní� hygienu (pouz� í�va�  kapesní�k, umí� se vysmrkat, umyje a osus�í� si 
ruce, pouz� ije toaletní� papí�r, pouz� ije splachovací� zar�í�zení�, uklidí� po sobe�) 

• zvla�da�  drobne�  u� klidove�  pra� ce (posbí�ra�  a uklidí� pr�edme�ty a pomu cky na urc�ene�  mí�sto, 
pr�ipraví� dals� í� pomu cky, srovna�  hrac�ky) 

• postara�  se o sve�  ve�ci (udrz�uje v nich por�a�dek) 

 

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat
a řídit své chování:

• zvla�da�  odlouc�ení� od rodic�u  

• vystupuje samostatne� , ma�  svu j na� zor, vyjadr�uje souhlas i nesouhlas 

• projevuje se jako emoc�ne�  sta� le� , bez vy�razny�ch vy�kyvu  v na� lada�ch 

• ovla�da�  se a kontroluje (reaguje pr�ime�r�ene�  na drobny�  neu� spe�ch, dovede odloz� it pr�a�ní� na 
pozde� js� í� dobu, dovede se pr�izpu sobit konkre� tní� c�innosti c�i situaci) 

• je si ve�dome�  zodpove�dnosti za sve�  chova�ní� 

• dodrz�uje dohodnuta�  pravidla 
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3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové
a komunikativní dovednosti:

• vyslovuje spra�vne�  vs�echny hla� sky (i sykavky, rotacismy, me�kc�ení�)

• mluví� ve ve� ta� ch, dovede vypra�ve� t pr�í�be�h, popsat situaci apod. 

• mluví� ve� ts� inou gramaticky spra�vne�  (tj. uz� í�va�  spra�vne�  rodu, c�í�sla, c�asu, tvaru , slov, pr�edloz�ek
aj.) 

• rozumí� ve� ts� ine�  slov a vy�razu  be�z�ne�  uz� í�vany�ch v jeho prostr�edí� 

• ma�  pr�ime�r�enou slovní� za� sobu, umí� pojmenovat ve� ts� inu toho, c�í�m je obklopeno 

• pr�irozene�  a srozumitelne�  hovor�í� s de� tmi i dospe� ly�mi, vede rozhovor, a respektuje jeho 
pravidla  

• pokous�í� se napsat hu lkovy�m pí�smem sve�  jme�no (oznac�í� si vy�kres znac�kou nebo pí�smenem)  

• pouz� í�va�  pr�irozene�  neverba� lní� komunikaci (gesta, mimiku, r�ec� te� la, aj.) 

• spolupracuje ve skupine�  

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku,
pravolevou orientaci:

• je zruc�ne�  pr�i zacha� zení� s pr�edme�ty denní� potr�eby, hrac�kami, pomu ckami a na� stroji (pracuje 
se stavebnicemi, modeluje, str�í�ha� , kreslí�, maluje, skla�da�  papí�r, vytrha�va� , nalepuje, spra�vne�  
ota� c�í� listy v knize apod.) 

• zvla�da�  c�innosti s drobne� js� í�mi pr�edme�ty (kora� lky, drobne�  stavební� prvky apod.) 

• tuz�ku drz� í� spra�vne� , tj. dve�ma prsty tr�etí� podloz�eny� , s uvolne�ny�m za�pe�stí�m 

• vede stopu tuz�ky, tahy jsou pr�i kreslení� plynule� , (obkresluje, vybarvuje, v kresbe�  pr�iby�vají� 
detaily i vyja�dr�ení� pohybu) 

• umí� napodobit za�kladní� geometricke�  obrazce (c�tverec, kruh, troju� helní�k, obde� lní�k), ru zne�  
tvary, (popr�. pí�smena) 

• rozlis�uje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (mu z�e chybovat)

• r�adí� zpravidla prvky zleva doprava 

• pouz� í�va�  pravou c�i levou ruku pr�i kreslení� c�i v jiny�ch c�innostech, kde se preference ruky 
uplatn� uje (je zpravidla zr�ejme� , zda je dí�te�  prava�k c�i leva�k) 
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5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy:

• rozlis�uje a porovna�va�  podstatne�  znaky a vlastnosti pr�edme�tu  (barvy, velikost, tvary, 
materia� l, figuru a pozadí�), nacha� zí� jejich spolec�ne�  a rozdí�lne�  znaky 

• sloz� í� slovo z ne�kolika slys�eny�ch slabik a obra� zek z ne�kolika tvaru   

• rozlis�uje zvuky (be�z�ny�ch pr�edme�tu  a akusticky�ch situací� i zvuky jednoduchy�ch hudební�ch 
na� stroju ) 

• rozpozna�  rozdí�ly mezi hla� skami (me�kke�  a tvrde� , kra� tke�  a dlouhe�)  

• sluchove�  rozloz� í� slovo na slabiky (vytleska�va�  slabiky ve slove�) 

• najde rozdí�ly na dvou obrazcí�ch, doplní� detaily 

• rozlis�uje jednoduche�  obrazne�  symboly a znac�ky i jednoduche�  symboly a znaky s abstraktní� 
podobou (pí�smena, c�í�slice, za�kladní� dopravní� znac�ky, piktogramy) 

• postr�ehne zme�ny ve sve�m okolí�, na obra� zku (co je nove�ho, co chybí�) 

• reaguje spra�vne�  na sve� telne�  a akusticke�  signa� ly 

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat
se v elementárních matematických pojmech:

• ma�  pr�edstavu o c�í�sle (ukazuje na prstech c�i pr�edme�tech poc�et, poc�í�ta�  na prstech, umí� 
poc�í�tat po jedne� , cha�pe, z�e c�í�slovka vyjadr�uje poc�et) 

• orientuje se v elementa� rní�ch poc�tech (vyjmenuje c�í�selnou r�adu a spoc�í�ta�  poc�et prvku  
minima� lne�  v rozsahu do pe� ti (deseti) 

• porovna�va�  poc�et dvou ma� lopoc�etny�ch souboru , tj. v rozsahu do pe� ti prvku  (pozna�  rozdí�l a 
urc�í� o kolik je jeden ve� ts� í� c�i mens�í�) 

• rozpozna�  za�kladní� geometricke�  tvary (kruh, c�tverec, troju� helní�k atd.) 

• rozlis�uje a porovna�va�  vlastnosti pr�edme�tu   

• tr�í�dí�, seskupuje a pr�ir�azuje pr�edme�ty dle dane�ho krite�ria (kora� lky do skupin podle barvy, 
tvaru, velikosti) 

• pr�emy�s� lí�, vede jednoduche�  u� vahy, komentuje, co de� la�  („pr�emy�s� lí� nahlas“) 

• cha�pe jednoduche�  vztahy a souvislosti, r�es� í� jednoduche�  proble�my a situace, slovní� pr�í�klady, 
u� lohy, ha�danky, re�busy, labyrinty 
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• rozumí� c�asoprostorovy�m pojmu m (napr�. nad, pod, dole, nahor�e, uvnitr�  a vne� , dr�í�ve, pozde� ji, 
vc�era, dnes), pojmu m oznac�ují�cí�m velikost, hmotnost (napr�. dlouhy� , kra� tky� , maly� , velky� , 
te�z�ky� , lehky�) 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost
záměrně si zapamatovat a vědomě se učit:

• soustr�edí� pozornost na c�innosti po urc�itou dobu (cca 10-15 min.) 

• „necha� “ se zí�skat pro za�me�rne�  uc�ení� (doka� z�e se soustr�edit i na ty c�innosti, ktere�  nejsou pro 
ne� j aktua� lne�  zají�mave�) 

• za�me�rne�  si zapamatuje, co proz� ilo, vide� lo, slys�elo, je schopno si toto po pr�ime�r�ene�  dobe�  
vybavit a reprodukovat, c�a� stec�ne�  i zhodnotit 

• pamatuje si r�í�kadla, ba� snic�ky, pí�snic�ky 

• pr�ijme u� kol c�i povinnost, zadany�m c�innostem se ve�nuje soustr�ede�ne� , neodbí�ha�  k jiny�m, 
doka� z�e vyvinout u� silí� a dokonc�it je 

• postupuje podle pokynu  

• pracuje samostatne�  

 

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně
vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině:

• uplatn� uje za�kladní� spolec�enska�  pravidla (zdraví�, umí� poz�a�dat, pode�kovat, omluvit se)  

• navazuje kontakty s dí�te� tem i dospe� ly�mi, komunikuje s nimi zpravidla bez proble�mu , s 
de� tmi, ke ktery�m pociťuje na�klonnost, se kamara�dí� 

• nebojí� se odlouc�it na urc�itou dobu od svy�ch blí�zky�ch 

• je ve hr�e partnerem (vyhleda�va�  partnera pro hru, v za� jmu hry se domlouva� , rozde� luje a 
me�ní� si role) 

• zapojí� se do pra� ce ve skupine� , pr�i spolec�ny�ch c�innostech spolupracuje, pr�izpu sobuje se 
na� zoru m a rozhodnutí� skupiny 

• vyjedna�va�  a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svu j na� zor 

• ve skupine�  (v rodine�) dodrz�uje dana�  a pochopena�  pravidla, pokud jsou da�ny pokyny, je 
srozume�no se jimi r�í�dit 

ZÁ# KLÁDNÍ# Š*KOLÁ VÁLDÍCE, PŘ* Í#ŠPE* VKOVÁ#  OŘGÁNÍZÁCE

JÍC* Í#NŠKÁ#  30, 507 11 VÁLDÍCE, ÍC*O 70990921
T: 493 533328 , E: VOJTKO@ZŠVÁLDÍCE.CZ



Základní škola Valdice

• k ostatní�m de� tem se chova�  pr�a� telsky, citlive�  a ohleduplne�  (de� lí� se o hrac�ky, pomu cky, 
pamlsky, rozde� lí� si u� lohy, vs�í�ma�  si, co si druhy�  pr�eje) 

• je schopno bra� t ohled na druhe�  (doka� z�e se dohodnout, poc�kat, vystr�í�dat se, pomoci 
mlads�í�m) 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost:

• pozorne�  posloucha�  c�i sleduje se za� jmem litera� rní�, filmove� , dramaticke�  c�i hudební� 
pr�edstavení� 

• zaujme je vy�stava obra� zku , loutek, fotografii, na� vs�te�va zoologicke�  c�i botanicke�  zahrady, 
statku, farmy apod. 

• je schopno se zu� c�astnit de� tsky�ch kulturní�ch programu , za�bavny�ch akcí�, slavností�, 
sportovní�ch akcí�   

• svoje za� z� itky komentuje, vypra� ví�, co vide� lo, slys�elo, doka� z�e r�í�ci, co bylo zají�mave� , co jej 
zaujalo, co bylo spra�vne� , co ne 

• zají�ma�  se o knihy, zna�  mnoho poha�dek a pr�í�be�hu , ma�  sve�  oblí�bene�  hrdiny  

• zna�  celou r�adu pí�sní�, ba� sní� a r�í�kadel 

• zpí�va�  jednoduche�  pí�sne� , rozlis�uje a dodrz�uje rytmus (napr�. vytleskat, na bubí�nku) 

• vytva� r�í�, modeluje, kreslí�, maluje, str�í�ha� , lepí�, vytrha�va� , sestavuje, vyra�bí� 

• hraje tvor�ive�  a na�me� tove�  hry (napr�. na s�kolu, na rodinu, na cestova�ní�, na le�kar�e), doka� z�e 
hra� t kra� tkou divadelní� roli  

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě:

• vyzna�  se ve sve�m prostr�edí� (doma, ve s�kole), spolehlive�  se orientuje v blí�zke�m okolí� (ví�, kde 
bydlí�, kam chodí� do s�kolky, kde jsou obchody, hr�is�te� , kam se obra� tit, kdyz�  je v nouzi apod.) 

• zvla�da�  be�z�ne�  prakticke�  c�innosti a situace, s nimiz�  se pravidelne�  setka�va�  (napr�. dovede 
vyr�í�dit drobny�  vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchode� , r�í�ci si o to, co potr�ebuje, pta�  se na to, 
c�emu nerozumí�, umí� telefonovat, dba�  o por�a�dek a c�istotu, samostatne�  se obslouz� í�, zvla�da�  
drobne�  u� klidove�  pra� ce, je schopno se starat o rostliny c�i drobna�  doma�cí� zví�r�ata)  

• ví�, jak se ma�  chovat (napr�. doma, v mater�ske�  s�kole, na ver�ejnosti, u le�kar�e, v divadle, v 
obchode� , na chodní�ku, na ulici, pr�i setka�ní� s cizí�mi a nezna�my�mi lidmi) a snaz� í� se to 
dodrz�ovat 
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• ma�  poznatky ze sve� ta pr�í�rody z� ive�  i nez� ive� , lidí�, kultury, techniky v rozsahu jeho prakticky�ch
zkus�eností� (napr�. orientuje se v te� lesne�m sche�matu, umí� pojmenovat jeho c�a� sti i ne�ktere�  
orga�ny, rozlis�uje pohlaví�, ví�, kdo jsou c�lenove�  rodiny a c�í�m se zaby�vají�, rozlis�uje ru zna�  
povola�ní�, pomu cky, na� stroje, ví�, k c�emu jsou pení�ze, zna�  jme�na ne�ktery�ch rostlin, stromu , 
zví�r�at a dals� í�ch z� ivy�ch tvoru , orientuje se v dopravní�ch prostr�edcí�ch, zna�  ne�ktere�  technicke�  
pr�í�stroje), rozumí� be�z�ny�m okolnostem, de� ju m, jevu m, situací�m, s nimiz�  se bezprostr�edne�  
setka�va�  (napr�. poc�así� a jeho zme�ny, prome�ny roc�ní�ch období�, la� tky a jejich vlastnosti, 
cestova�ní�, z� ivotní� prostr�edí� a jeho ochrana, nakla�da�ní� s odpady)  

• pr�ime�r�eny�m zpu sobem se zapojí� do pe�c�e o potr�ebne�  

• ma�  poznatky o s� irs� í�m prostr�edí�, napr�. o nas�í� zemi (me�sta, hory, r�eky, jazyk, kultura), o 
existenci jiny�ch zemí� a na� rodu , ma�  nahodile�  a u� trz�kovite�  poznatky o rozmanitosti sve� ta jeho
r�a�du (o sve� tadí�lech, planete�  Zemi, vesmí�ru) 

• chova�  se pr�ime�r�ene�  a bezpec�ne�  ve s�kolní�m i doma� cí�m prostr�edí� i na ver�ejnosti (na ulici, na 
hr�is�ti, v obchode� , u le�kar�e), uve�domuje si moz�na�  nebezpec�í� (odhadne nebezpec�nou situaci, 
je opatrne� , neriskuje), zna�  a zpravidla dodrz�uje za�kladní� pravidla chova�ní� na ulici (da�va�  
pozor pr�i pr�echa� zení�, rozumí� sve� telne�  signalizaci) 

• zna�  faktory pos�kozují�cí� zdraví� (kour�ení�) 

• uve�domuje si rizikove�  a nevhodne�  projevy chova�ní�, napr�. s� ikana, na� silí� 
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