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Školní zralost 
 

Školní zralost je jeden z předpokladů úspěšného startu dítěte ve škole. Jedná se o zralost 
centrální nervové soustavy, která se projevuje schopností dítěte reagovat na zvýšenou 
zátěž a koncentrovat pozornost. Se zráním je spjat rozvoj mnoha oblastí. 
 
Školní zralost zahrnuje tři složky:     
   - fyzickou zralost (tělesná stavba, hrubá a jemná motorika, grafomotorika, lateralita) 
   - psychickou zralost (řeč, zrakové a sluchové vnímání, rozumové schopnosti, pozornost, 
                                     paměť, myšlení) 
   - sociální a emocionální zralost (stálost citového ladění, zvládání stresu, práceschopnost) 
 
 

Školní připravenost 
 

Zahrnuje souhrn předpokladů, které jsou důležité pro úspěšné zvládnutí všech nároků 
školy. Dítě by mělo dosáhnout přijatelné socializační úrovně, mělo by zvládnout určité role, 
umět přijatelným způsobem komunikovat, respektovat běžné normy chování. Na školní 
připravenosti dítěte má zásadní vliv rodina, jejíž hodnoty a normy dítě přebírá. 
 
Školní připravenost zahrnuje zejména tyto aspekty: 
   - sebeobsluha a samostatnost (WC, hygiena, oblékání, zavazování bot, stolování) 
   - komunikace s dospělou osobou (oslovení, vykání, zdvořilostní chování, srozumitelnost) 
   - respektování autority a dodržování pravidel (reakce na pokyny, sebereflexe) 
   - pozitivní motivace k práci (pochopení rozdílu úkol x hra, překonávání překážek) 
   - koncentrace pozornosti (setrvání u úkolu, soustředění) 
 
 

ESS – Edukativně stimulační skupiny 
 

Edukace = rozvíjení osobnosti    Stimulace = povzbuzování organismu k vyššímu výkonu 
 

Jejich cílem je příprava dětí na školní docházku a prevence školního neúspěchu. Probíhají 
za spoluúčasti rodičů dětí. Vedou je učitelé mateřských či základních škol, kteří jsou 
absolventy kurzu ESS v pedagogicko-psychologické poradně. 
Skupiny hravou formou rozvíjejí schopnosti, dovednosti a funkce důležité pro zvládnutí 
trivia (čtení, psaní, počítání). Zaměřují se na rozvoj jemné motoriky, grafomotoriky, řeči, 
myšlení, rozvoj početních představ, sluchového vnímání, zrakového vnímání, prostorové 
orientace, pravo-levé orientace, orientace v čase. 
 
 

Zápis v ZŠ Ostopovice 
 

Je vždy tematicky zaměřen. Děti procházejí jednotlivými stanovišti, plní úkoly a sbírají 
razítka. Na závěr dostanou upomínkový list a malou odměnu. Úkoly se zcela shodují s 
oblastmi, které se procvičují v rámci ESS. 
Rodičům je následně doporučeno, jaké oblasti mají před nástupem do školy posilovat.     
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