
Jak poznám, že mé dítě není zralé do školy? 

Prvním měřítkem je váš dojem a pocit, jaký ze svého potomka po absolvování předškolní docházky máte. Vydrží vaše 
dítě chvíli bez vás? Pokud není ochotné něco udělat samo nebo potřebuje asistenci, je možné, že ještě není úplně 
zralé. 

Mnoho děti taktéž začíná projevovat zájem o psaní a čtení již v posledním roce školky a začnou se mezi o něco 
mladšími dětmi nudit. Pokud si to vaše chce pořád ještě hrát a o studium nemá zájem, pak to může být další z 
indikátorů. 

Faktor, který je naopak docela objektivní, je měsíc narození dítěte. Děti nastupují do školy v šesti letech a sedmého 
roku dosáhnou během školní docházky. Rozdíl je však mezi těmi, které mají narozeniny třeba již v září a těmi, které je 
mají zase v srpnu. Zářijové děti pak budou oproti těm srpnovým téměř o rok starší. Pokud se tedy vaše dítě narodilo 
například v letních měsících, je to další důvod pro možný odklad. 

Na druhou stranu je potřeba mít na paměti, že mezi šestým a sedmým rokem dochází u mnoha dětí k velké 
osobnostní proměně a i ty, které byly ještě na zápise na jaře nezralé, se mohou po prázdninách proměnit v ideální 
školáky. 

Posledním a závažným faktorem je zhodnocení chování vašeho dítěte v kolektivu a v soukromí. Neschopnost se 
soustředit, roztěkanost, úzkost, agresivita a jiné podivné chování mohou být indikátorem nějakého vážnějšího 
problému, a pokud situace přeroste únosnou míru, není na škodu navštívit i dětského psychologa. 

Jak zažádat o odklad? 

Pokud jste se pro toto řešení z nějakého důvodu tedy rozhodli, informujte se v první řadě ve vaší spádové škole. 
Dostavte se poté k zápisu a zde o odklad osobně zažádejte. Dostanete formulář, který vyplníte a necháte si potvrdit 
psychologem z PPP (Pedagogicko-psychologická poradna) nebo SPC (Speciálně pedagogická centra) a poté i vaším 
dětským lékařem. Posudek musíte dodat do 31. května. 

Co dělat během roku, kdy si dítě prodlouží dětství? 

Variant je několik. Asi nejsnazší je nic neměnit a nechat dítě ve školce, kde má své kamarády. Případně si jej můžete 
vzít do individuální výuky a zajistit mu třeba nějakou alternativní školku. Pokud tak učiníte, nesmíte zapomenout na 
to, že je potřeba jej nechat vždy za každé pololetí přezkoušet v nějaké státní školce nebo i jiné školce, která je v 
registru MŠMT. Poslední z variant je nechat si dítě doma nebo využít třeba hodnou babičku. 

Objednejte se už nyní – termíny jsou až za 2-3 měsíce! 

Pedagogicko – psychologická poradna Brno - https://www.pppbrno.cz/ 

Tel. 541 422 822 nebo objednávkový formulář (naleznete na stránkách) 

Křesťansko – pedagogická poradna Brno - https://www.kpppb.cz/ 

Tel. 739 450 034 

SPC Veslařská (sluchové a řečové poruchy) https://zslogo.cz/ 

Tel. 517 543 102 nebo objednávkový formulář (na stránkách) 


