
Školská zrelosť ako  predpoklad úspešnej edukačnej inklúze 

 

Vo všeobecnosti môžeme za znaky školskej pripravenosti považovať:  

 dobrý zdravotný stav a primeraný telesný vývin,  

 pohybovú obratnosť,  

 slovné vyjadrovanie,  

 schopnosti reprodukcie a sústredenia sa pri určitom zamestnaní, 

 schopnosť plniť príkazy a podriadiť sa určitým pravidlám,  

 schopnosť prispôsobovať sa skupine a v skupinovej práci nájsť sebauspokojenie.  

 

Najpreukázateľnejším znakom školskej zrelosti (Třesohlavá, Černá, Kňorková, 1990) je 

napodobňujúce písanie písma a obkresľovanie skupiny bodiek. Dieťa v nich musí vyvinúť 

úsilie  primäť sa k splneniu málo zábavnej úlohy a vydržať potrebnú dobu pri tejto činnosti, 

čo je dôležitý predpoklad pre zvládnutie školskej edukácie. Rovnako skúsime zapolemizovať, 

ak by sme si zobrali dieťa zrakovo postihnuté alebo s oslabením v oblasti vizuálneho 

vnímania, tak tento jeho hendikep môže výrazne ovplyvniť výkony v požadovanej úlohe 

a dieťa zaradíme do skupiny nezrelé, aj keď plne sa dá súhlasiť s autorkami, že úsilie primäť 

sa k určitej činnosti a vydržať pri nej určitý čas, je dôležitým predpokladom pripravenosti 

dieťaťa na školu. Myslíme si, že ani testy školskej zrelosti by nemali byť smerodajné. Hlavný 

vplyv na zvládnutie edukačnej inklúzie má výchovné prostredie bohaté na podnety a rozvoj 

individuálnych daností každého jedinca. Základným predpokladom školskej zrelosti 

(Vágnerová, 2000) by mala byť schopnosť dieťaťa pochopiť zmysel edukačného 

vzdelávania a následne podľa tejto schopnosti miera rozvinutia svojej autoregulácie.  

Helus (2004) uvádza nasledovné kompetencie dieťaťa nevyhnutné pre školské 

začlenenie: 

 schopnosť koncentrácie a aktivácie svojich schopností, 

 schopnosť prispôsobiť sa školskému systému a kolektívu detí, 

 schopnosť chápať pozíciu pedagóga ako určitej autority, 

 schopnosť koordinácie svojej vizuomotoriky v požadovanej miere, 

 schopnosť vnímať a rozlišovať jednotlivé prvky reči,  

 schopnosť jasnej artikulácie, 

 schopnosť zrakového rozlišovania podobných tvarov, 

 schopnosť primerane veku logicky uvažovať, 



 schopnosť pochopiť režim školského prostredia, používania pravidiel, 

 schopnosť vôľového konania, 

 schopnosť ovládať svoje emócie, 

 schopnosť kooperácie. 

Stále viac sa hovorí o depistáži a dispenzarizácii rizikových jedincov z dôvodu 

nastavenia vhodných rozvojových programov už v ranných vývinových štádiách jedinca. 

Helus (2004) rovnako považuje za prioritnú depistáž detí predškolského veku a u ktorých sa 

zistí, či už z dôvodu nezrelosti, nepripravenosti alebo iného hendikepu, nevhodnosť školského 

začlenenia, odložiť školskú dochádzku a vhodnými podpornými metódami (intenzívnymi 

intervenciami) tieto nedostatky pomôcť odstrániť. V prípade nezrelosti jedinca Třeslová, 

Černá, Kňorková (1990), ktoré sa zaoberali deťmi s ľahkými mozgovými dysfunkciami, 

navrhujú zámerné pôsobenie na rozvoj osobnosti jedinca v domácom prostredí.  Zároveň 

podávajú ucelené cvičebné programy zamerané na rozvoj motoriky, vnímania, pozornosti, 

pamäti, reči a myslenia, a upozorňujú, že čas, ktorý v tomto predškolskom období do jedinca 

vložíme sa v období edukačnej inklúzie bohato vráti. ,,Pomôcť týmto deťom, znamená 

pomôcť im včas.“ (Třeslová, Černá, Kňorková, 1990 s.79). 

Dôležitá je teda pripravenosť dieťaťa na vstup do edukačného prostredia a tá je 

závislá od mnohých faktorov. Včasný odborný zásah do vývinu osobnosti jedinca 

a odstraňovanie možných prekážok brániacich edukačnému začleneniu dieťaťa je 

nenahraditeľnou pomocou dieťaťu, rodine a aj škole. 

 

Vhodné rozvojové programy pre deti v predškolskom období: 

HYPO 

INPP – školský preventívny program 

KO-SE-TO 

KUPREV, KUMOT 

MDŠ – metóda dobrého štartu 

Program rozvoja dielčích funkcií 

Program rozvoja fonematického uvedomovania 

Škola pozornosti 
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