
 
 

Pedagogové AZŠ budou posuzovat školní připravenost dítěte, která vychází z doporučení MŠMT pro rodiče dětí 

předškolního věku (více na: http://www.msmt.cz/file/21828/). 

Hlavní posuzovaná kritéria jsou: 

• komunikace 

• soustředěnost na zadaný úkol a pracovní tempo 

• vstřícnost a respekt k učiteli 

• chování dítěte 

• motorické schopnosti 

• logické myšlení 

• kresba lidské postavy a domečku 

• napodobení psacího písma 

 

 

1. KOMUNIKACE – Umí správně vyslovovat všechny hlásky, rozumí většině slov a dokáží vést konverzaci 

s dospělou osobou. Zvládnou např. převyprávět pohádku nebo souvisle povídat o nějakém zážitku. Hůlkovým 

písmem napíší své jméno. 

2. SAMOSTATNOST – Už ví, jak se jmenují, kde bydlí a kolik jim je let. Znají všechny členy rodiny i jejich jména. 

Dokáží být i chvilku bez rodičů, aniž by byli příliš smutní nebo plakali. Umí dodržovat pravidla a samostatně 

pracovat. 

3. POHYB – Zvládnou se sami převlékat, zavazovat boty a zvládají osobní hygienu. Jsou obratní a umí hodit míč 

nebo do něj kopnout. 

4. PROSTOR – Ví, kde je nahoře a dole a co je vpravo a vlevo. Dokážou říct, jestli malují levou nebo pravou 

rukou. Věci řadí vždy zleva doprava (první je vždy vlevo, poslední vždy vpravo). 

5. VNÍMÁNÍ – Najdou odlišný prvek v řadě nebo poznají rozdíly mezi dvěma podobnými obrázky. Znají barvy a 

tvary. Umí rozložit slovo na slabiky a vytleskat rytmus. 

6. MYŠLENÍ – Poznají symbol čísla, vyjmenují číselnou řadu od 1 do 10. Porovnávají počty (ví, že 6 jablíček je 

více než 5 jablíček). Určí pořadí prvků (první, prostřední, poslední). 

7. POZORNOST – Alespoň deset minut zvládají soustředit pozornost na určitou činnost a nenechají se jen tak 

rozptýlit. Dovedou si záměrně zapamatovat básničky a říkadla. 

8. KRESLENÍ – Umí správně držet tužku a zvládají namalovat lidskou postavu nebo domeček přiměřeně svému 

věku. 

9. ČAS – Znají roční období, měsíce v roce i dny v týdnu. Ví, které dny v týdnu patří do víkendu nebo že Vánoce 

jsou v zimě/prosinci. 

 

 

10. ANGLIČTINA – znalost angličtiny není nutnou 

podmínkou přijetí pro CLIL třídu. Pro bilingvní třídu je 

nutná komunikační znalost angličtiny i češtiny. Na 

základě komunikační úrovně angličtiny/češtiny, si 

mohou rodiče pro své dítě zvolit studium v bilingvní 

třídě nebo CLIL třídě. 

 

TERMÍN INDIVIDUÁLNÍHO 

POHOVORU MÉHO DÍTĚTE 
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