
Jak poznáte, že je dítě na zápis připravené? 

Na co nesmíte zapomínat, je také fakt, jak je dítě na začátek školky připravené – zda už je pro 

něj správný čas. Možná do září stihne třetí narozeniny, které ještě donedávna byly jedním 

z hlavních kritérií nástupu. Ale je opravdu dítě připravené? 

Nejde jen o to, že by mělo být 100% odplenkované, sebeobslužné, tedy umět si obléknout 

většinu oblečení a samo se najíst, jít na záchod, mělo by umět vykomunikovat si, co 

potřebuje… Jde o něco jiného. 

„Nemyslím, že jsou rozhodující narozeniny, ale to, jak je dítě zralé (fyzicky, psychicky, 

emočně i sociálně) a také jak jsou zralí rodiče. Ti se totiž často nerozhodují podle 

připravenosti dítěte, ale podle toho, kdy musí jít do práce,“ upozorňuje Mgr. Ivana 

Procházková na důležitou věc, kterou opomíjíme, protože systém je „nějak“ nastavený.  

Je sice pravda, že děti kolem třetího roku přirozeně tíhnou ke kolektivu, vyhledávají 

vrstevníky, tedy je načasování na tři roky „ideální“, nicméně pokud doma máte dítě, které 

bývalo hodně nemocné, je na vás fixované, ještě se mu nechce mluvit... je na místě minimálně 

přiklonit se ke školce s individuálním přístupem (i kdyby jen na první rok) nebo rovnou 

přemýšlet o tom, že nastoupí až za rok.  

Co by mělo dítě před nástupem do školky zvládnout? 

Na rozdíl od zápisu do školy neprobíhá před nástupem do školky žádné "testování". Přesto je 

dobré vědět, jaké základní dovednosti jsou ve školce vyžadovány. Do září zbývá spousta času, 

proto je dobré začít s předstihem. 

 Dítě by mělo znát své jméno. 

 Dítě by mělo být schopno poznat svou "značku" na ukládání oblečení. Mělo by také 

vědět, které oblečení je jeho a poznat, co si obléknout na procházku apod. 

 Mělo by se umět samo svléknout, s oblékáním i obouváním paní učitelky mladším 

dětem ještě pomohou. Čtyřleté by to však již mělo zvládnout bez pomoci. 

 Dítě by se mělo být schopné najíst samo lžící bez bryndáku stejně jako pít z klasické 

skleničky. 

 Předpokládá se, že dítě již nenosí plenky a umí se vysmrkat. 

 Dítě by mělo umět uklidit po sobě hračky. 

 Budoucí předškoláček by měl vydržet bez rodičů, i když začátky můžou být 

náročnější.  
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