
VÁŽENÍ ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI, 
 

Jak připravit předškolní dítka na školu? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zákonné zástupce často trápí pochyby, jestli je jejich potomek už natolik vyzrálý, aby 
zvládnul první třídu. Někdy je za tím jen přehnaná úzkostlivost, ale jindy mohou být 

jejich obavy oprávněné. V tom případě by to měli probrat s učitelkou z mateřské 
školy, s dětskou lékařkou anebo si zajít do pedagogicko-psychologické poradny. 
Velice důležité je, aby se malý školák dokázal 30 – 45 minut soustředit na plnění 
nějakého úkolu. Budoucí prvňáčci už také většinou zvládnou i nakreslit lidskou 

postavu a napočítat zhruba do patnácti. Každý adept na školní docházku by měl 
alespoň rok strávit ve školce, která ho pozvolna připraví na výuku. Roční odklad se 

někdy doporučuje dětem, které ještě nejsou dost emočně a neurologicky zralé, 
anebo úzkostlivým dětem, jejichž rodina právě prochází krizí. 

 
 
 

Jak zvládnout neposedné děti? 
 

Za neklidnost některých dětí může lehká mozková dysfunkce. Ta 
se dá poznat podle neustálé nesoustředěnosti, neposednosti  
a bezdůvodných výbuchů pláče. Poruchu bezpečně 
rozpozná dětský psycholog, který vám poradí s dalším 

postupem. Žádné zázračné léky na mozkovou dysfunkci 
ovšem neexistují. Nejlepším lékem je laskavá důslednost ze 

strany rodičů. Ti musejí malému neposedovi pevně určit zásady, 
kterými se má řídit. Trpělivost růže přináší, a tak se děti s tímto 
problémem v pozdějším věku často svých potíží zbaví. 

 
 
 
 

Jak odměňovat jedničky a trestat pětky? 
 

Podle zkušeností psychologů odměny a tresty nezabírají zdaleka tolik jako upřímná 
pochvala. Dítě dobře vycítí, že mají rodiče z jeho úspěchu radost a že si jeho 

dobrých známek váží, což ho velice motivuje. Vše je ale individuální. Nějaký trest 
nebo slíbená vytoužená hračka se můžou občas setkat s úspěchem u dětí, které jsou 

velmi inteligentní, ale ve škole se nesnaží.  U méně nadaných dětí však metoda 
cukru a biče nic nezmůže. 



Jak by se měly vaše ratolesti učit? 
 
To záleží na nadání a vlastnostech každého jednotlivce. Platí, ale že by se měly 
pravidelně učit i děti velmi inteligentní, které školu zvládají i 
bez pravidelného vysedávání nad učebnicí. 
Pokud se nenaučí učit, jejich prospěch se totiž 
pak na střední škole výrazně zhorší. Děti 
méně nadané můžou mít problémy se 
zvládnutím učiva už na základní škole. Osnovy 
základních škol jsou momentálně nastaveny 
pro děti průměrné až nadprůměrné. Proto by se 
s těmito žáky měli rodiče učit alespoň na 
prvním stupni. Učení by se mělo dostat na 
pořad dne v pevně stanovených odpoledních 
hodinách, rozhodně by se nemělo přesouvat na večer, kdy už jsou děti unavené. 
 
 
 

Jak skloubit školu a hru? 
 

Když si váš potomek právě pohrává se stavebnicí, 
neznamená to, že zrovna nedělá nic 

užitečného. Děti prvého stupně jsou totiž 
ze své přirozenosti hravé a hru 

potřebují jako odreagování svých 
každodenních životních problémů. 
Proto by na ni měly mít dost času!  
Při hraní se navíc učí a rozvíjejí 

svou kreativitu, což je také velmi důležitá 
vlastnost, která se jim v budoucnu bude hodit. 
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