
Grafomotorika, kresba – položky  

 Spontánní kresba nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

1 Kreslení nevyhledává    

2 Postava     

3 Dům    

4 Různorodost námětů 

 

 

   

 
 Grafomotorické prvky nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

5 Zuby    

6 Horní smyčka    

 
 Návyky při kreslení  

7 Držení tužky  

8 Postavení ruky  

9 Uvolnění ruky, tlak na podložku  

10 Plynulost tahů  

 
 Vizuomotorika nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

11 Jedna linie (rozcvičovací cviky)    

 

 Lateralita nevyhraněná leváctví praváctví 

12 Ruky    

13 Oka    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Řeč – položky 

 Foneticko-fonologická rovina  

1 Výslovnost  

2 Artikulační obratnost  

3 Jiné (mluvní negativismus, narušení 

plynulosti řeči) 

 

 

 Lexikálně-sémantická rovina nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

4 Řeči v okruhu běžného hovoru i 

instrukcím dobře rozumí 

   

5 Má věku přiměřenou slovní zásobu    

6 Smysluplně popíše, co je na obrázku    

7 Pozná a pojmenuje nesmysl na obrázku    

8 Interpretuje pohádku, příběh bez 

obrázkového doprovodu 

   

9 Definuje význam pojmu    

10 Tvoří protiklady (antonyma) s vizuální 

podporou 

   

11 Tvoří protiklady (antonyma) bez 

vizuální podpory 

   

12 Tvoří nadřazené pojmy s vizuální 

podporou 

   

13 Tvoří nadřazené pojmy bez vizuální 

podpory 

   

14 Tvoří slova podobného významu 

(synonyma) 

   

 

 Morfologicko-syntaktická rovina nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

15 Mluví ve větách a souvětích    

16 Užívá všechny druhy slov    

17 Mluví gramaticky správně    

18 Pozná nesprávně utvořenou větu    

19 Do příběhu doplní slovo ve správném 

tvaru 

   

 

 Pragmatická rovina nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

20 Přirozeně navazuje verbální kontakt    

21 Dokáže vést dialog, adekvátně 

odpovídá na otázky, ptá se 

   

22 Řekne jméno, příjmení, věk, bydliště    

23 Užívá oční kontakt    

 

 

 

 

 

 

 

 



Sluchové vnímání – položky 

 Naslouchání nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

1 Naslouchá příběhu, pohádce    

 
 Sluchové rozlišování 

(sluchová diferenciace) 

nezvládá zvládá s dopomocí  zvládá samostatně  

2 Rozliší slova 

kos – koš     hezký – hezky 

ples – ples    mladí – mladý 

koza – kosa    hodný – hodný 

vozy – vosy   dýky – díky 

bluma – bluma   parný – parní 

pupen – buben   sudy – sudy 

váha – váhá    čistí – čistý 

zívá – zívá    plný – plný 

   

3 Rozliší bezvýznamové slabiky  

tam – dam dyn – din 

dlo – plo zni – zny 

tam – tam tyl – tyl 

čil – žil kni – kny 

don – don díl – dýl 

fal – val pny – pny 

hal – chal del – děl 

bro – bro těk – tek 

   

 

 

 

 

 Sluchová analýza a syntéza nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

4 Vyhledá rýmující se dvojice    

5 Určí počet slabik ve slově    

6 Určí počáteční hlásku slova    

7 Určí poslední souhlásku ve slově (les)    

 

 Sluchová paměť nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

8 Zopakuje větu z více slov    

9 Zopakuje čtyři nesouvisející slova    

 

 Vnímání rytmu nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

10 Napodobí rytmus (2–4 tóny, více)    

11 Zvládá záznam rytmické struktury    

 

 

 

 

 

 

 

 



Zrakové vnímání  –  položky 

 Barva nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

1 Přiřadí odstíny barev    

2 Pojmenuje odstíny barev    

 

 Figura a pozadí nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

3 Vyhledá tvar na pozadí    

 

 Zrakové rozlišení 

(zraková diferenciace) 

nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

4 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící 

se detailem 

   

5 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící 

se horizontální polohou 

   

6 Odliší shodné a neshodné dvojice lišící 

se vertikální polohou  

   

 

 Část a celek 

(zraková analýza a syntéza) 

nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

7 Poskládá obrázek z několika částí    

8 Doplní chybějící části v obrázku    

 

 Zraková paměť nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

9 Pozná viděné obrázky    

10 Umístí obrázky na místo    

 

 

Vnímání prostoru  –  položky 

  nezvládá v prostoru, 

na sobě 

ukáže na 

formátu 

pojmenuje 

1 Nahoře, dole     

2 Vpředu, vzadu     

3 Vpravo, vlevo na vlastním těle     

4 Vpravo nahoře – dvě kritéria     

5 První, poslední     

6 Uprostřed, prostřední, předposlední     

7 Hned před, hned za     

 

 

Vnímání času – položky 

  nezvládá zvládá s dopomocí zvládá samostatně 

1 Seřadí obrázky podle posloupnosti 

děje, jmenuje, co se stalo nejdříve, 

později, naposled 

   

2 Začíná se orientovat ve dnech v týdnu    

3 Přiřadí činnosti obvyklé pro roční 

období 

   

 

 



Základní matematické schopnosti a dovednosti  –  položky 

 Porovnávání, pojmy nezvládá zvládá s dopomocí 

předmět přiřadí 

zvládá samostatně 

pojmenuje 

1 Stejně    

2 Méně x více     

3 Méně, více, stejně – při odlišné 

velikosti a uspořádání prvků 

   

4 O jeden více, o jeden méně    

 

 Řazení nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

 

5 Seřadí pět prvků podle velikosti     

6 Pojmenuje nejmenší, největší, 

prostřední 

   

 

 Třídění nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

 

7 Pozná, co do skupiny nepatří     

8 Třídí podle tří kritérií (malé žluté 

kruhy) 

   

 

 Množství určí množství utvoří skupinu 

9 Jmenuje číselnou řadu do…    

10 Množství do šesti   

11 Množství do…   
 

 Tvary nezvládá zvládá s dopomocí 

přiřadí 

zvládá samostatně 

pojmenuje 

12 Kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sociální dovednosti  –  položky 

  nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

 

1 Zvládá odloučení od rodičů    

2 Adaptuje se na změny, na nové situace, 

prostředí 

   

3 Komunikuje s dětmi a učitelkou    

4 Spolupracuje, zapojuje se do činností 

ve skupině a vzájemně pomáhá  

   

5 Správně reaguje na pokyny autority 

(prosbu, požadavek, zákaz, je přístupné 

argumentům) 

   

6 Dodržuje pravidla (režimu, sociálního 

chování, komunikace) 

   

7 Umí zhodnotit pod vedením dospělého 

následky vlastního chování v určitých 

situacích 

   

8 Dokáže dát najevo svoje potřeby, 

odmítnout nežádoucí chování, 

projevuje empatii 

   

9 Začíná rozlišovat mezi hrou a úkolem 

(má smysl pro povinnost, odpovědnost) 

   

10 Dokáže překonávat překážky, unést 

nezdar, prohru 

   

11 Respektuje, že je třeba udržovat 

pořádek ve vlastních věcech i ve 

společných prostorách 

   

 

 

Práceschopnost, koncentrace pozornosti při záměrných činnostech  –  položky 

1 Projevuje zájem o činnosti pracovního 

(úkolového) typu 

 

2 Dokáže se soustředit   

3 Projevuje samostatnost   

4 Projevuje vytrvalost   

5 Vydrží pracovat v klidu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sebeobsluha  –  položky 

 Hygiena nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

 

1 Je zodpovědné za včasné chození na 

toaletu (upozorní učitelku, jde samo na 

WC) 

   

2 Má osvojené základní návyky 

související s používáním WC 

   

3 Umí si samostatně umýt ruce, obličej, 

utřít se, vyčistit zuby 

   

4 Pozná, kdy je třeba si umýt špinavé 

ruce, ústa 

   

5 Včas, správně a samostatně používá 

kapesník  

   

6 Při kašlání či zívání si zakrývá ústa 

rukou 

   

 

 Oblékání 

nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

7 Pozná svoje oblečení    

8 Zapne a rozepne knoflíky, zip    

9 Zaváže si tkaničky    

10 Rozlišuje mezi přední a zadní částí 

oděvu 

   

11 Obrací oděv, když je naruby    

12 Samostatně se obleče a vysvleče    

13 Složí a uloží věci na příslušné místo    

 

 Stolování 

nezvládá zvládá s dopomocí 

 

zvládá samostatně 

14 Správně drží lžíci, používá příbor    

15 Nachystá si věci na tác a donese je ke 

stolu 

   

16 Během celého jídla sedí u stolu a chová 

se podle běžných pravidel slušného 

chování 

   

17 Po skončení jídla odnese nádobí na 

příslušné místo 

   

18 Samostatně si nalije nápoj ze džbánu, 

ze zásobníku 

   

 


