
 

Aktivita je součásti projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008647, který je 
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Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání 

Zápis ze 4. setkání, 27. listopadu 2018,  

Oranžová zahrada, Český Brod 

Přítomni:  

MŠ: Hovorková Jiřina (MŠ a ZŠ Vitice), Horová Marta (MŠ Poříčany), Kašparová Michaela, Konopíková 

Lucie, Pospíchalová Květa, Zumrová Jiřina (MŠ Kollárova), Vykouřilová Marta (MŠ Přišimasy). 

Hosté: PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, PhD., Bouchalová Stanislava, Karlíčková Andrea (MŠ 

Poděbrady), Jermanová Jitka, Kellnerová Jaroslava, Miškovská Kateřina (ZŠ Žitomířská, Český Brod), 

Šimůnková Monika (ZŠ Přistoupim), Lancová Veronika (PPP Český Brod). 

Realizační tým projektu: Veronika Svěcená, Gabriela Vraj 

Omluveni: 

MŠ: Gablerová Helena (MŠ Tuklaty), Halaxová Jana (MŠ Doubravka), Hedrlínová Šárka (MŠ Klučov), 

Musilová Miroslava (MŠ Břežany), Čepelová Zuzana (MŠ Kounice), Jelínková Jaroslava (MŠ Sokolská), 

Majerová Jitka (MŠ Liblice), Prejzová Vladimíra (MŠ Hradešín), Trnková Věra (ZŠ a MŠ Poříčany), 

Vančurová Iveta (MŠ Chrášťany), Vedralová Markéta (MŠ Tismice), Stejskalová Marta (MŠ Tuchoraz).   

Další: Pačesová Linda (Dokolečka z.s.), 

Program: 

1) Představení Metody Rozvoj jazykových dovedností dle prof. Elkonina 
2) Aktuální informace k projektu Sdílené radosti a strasti škol  
3) Různé  

Ad 1). 

V. Svěcená přivítala přítomné a předala slovo PhDr. Miroslavě Novákové Schöffelové, PhD., spoluautorce 

jediné české metodiky Trénink jazykových schopností podle prof. Elkonina, která trénujícím dětem 

pomáhá s „hladkým“ přechodem na základní školu. Nejdříve zcela bez poznávání písmen učí děti chápat 

a slyšet jednotlivé hlásky ve slovech a poznávat jejich hláskovou strukturu a to vše formou hry, příběhů, 

za použití maňásků a loutek.   

Mezi jazykové schopnosti patří dovednost předcházející čtení a psaní, tzv. fonematické uvědomování, 

kdy děti potřebují pochopit, že kromě významu mají slova zvukovou formu, a jsou tvořena z jednotlivých 

menších celků. Děti jsou schopné určit například první a poslední hlásku ve slově. Chápou, že změnou 

jedné hlásky ve slově slovo mění svůj význam, rozdělit slovo na slabiky. Kromě toho jsou pro děti některá 

slova jednodušší a některá těžší. Například analýza slova LES je jednodušší než analýza slova STROM. Pro 

izolaci první hlásky jsou pro dítě jednodušší taková slova, jež začínají na sykavky, které se dají prodloužit 

(např. „sssssssýr“), na izolaci poslední hlásky jsou naopak vhodnější slova s explozivy, které se dají 

artikulačně zvýraznit (např. „šíp“).  
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Pro snadnější učení, jsou při modelování hláskové struktury použity žetony a grafická schémata. To 

slouží dětem k fixaci každého fonému („chytíme hlásku a“) a kontrole výsledku („a“ je v prvním okénku 
schématu slova AUTO).  
Takový postup je přirozený, děti potřebují mentální obsahy názorně uchopit a kognitivně zpracovat. 
Můžeme to vidět ve spontánní tendenci například počítání na prstech. Jak učení postupuje, děti si 
jednotlivé úkony automatizují, zkracují a zvnitřňují až do chvíle, kdy nepotřebují takto rozvinutou vnější 
oporu a to, co předtím dělaly pomocí žetonů, už dělají v mysli.  
Pracuje se formou hry, aby bylo učení názorné a zábavné, v Krajině slov (část metodiky) vystupují 
postavy reprezentující klíčové pojmy a vlastnosti jazykového materiálu: Mistr Slabika, Mistr Délka, 
Hlásulky, kamarádi Tap a Ťap a další. 
 
Metodika trénink jazykových schopností podle D. B. Elkona je rozdělena na dvě etapy. 
Předgrafémová etapa začíná učením o slabikové struktuře slova. Slabika je přirozená artikulační 

jednotka řeči – dětem říkáme, že slabiky vyslovujeme na jedno otevření úst (ukázka na maňáskovi). Pro 
děti je dělení slov na slabiky poměrně jednoduché, protože vývojově souvisí s citem pro rytmus, který 
procvičují v básničkách a říkankách. Komplikovanější je přechod od slabik k hláskám (fonémům). Hláska 
ve slově je pro dítě abstraktní věc. Proto se v metodice věnuje velká pozornost rozpoznávání hlásek ve 
slovech, na což je použit promyšlený metodický postup. 
Následuje učivo o samohláskách, souhláskách a dvojhláskách. Tím se prohlubují znalosti dětí o hláskové 
struktuře slov a připravuje se půda pro budoucí čtení slov. V poslední části předgrafémové etapy je 

zařazeno téma, ve kterém se děti učí sluchem rozlišovat tvrdé a měkké souhlásky ve slovech (síť – sít).  
V grafémové etapě se tohle učivo už probírá systematičtěji. Děti by měly hlásky ve slovech postupně 

nahrazovat písmeny. Dokud neznají všechna písmena, „zapisují“ slova jako kombinace grafických značek 
a písmen. Poznávání jednotlivých skupin písmen opět probíhá pomocí názorného modelování (např. o 
psaní Y, Ý rozhoduje Rytíř Ypsilon, psaní I, í má na starosti Víla Ivana). Cílem grafémové etapy metodiky 
je, aby si děti prohloubily fonematické uvědomování i ve spojení se znalostí písmen. 

Cílem metodiky pro předškoláky tedy není učit je číst a psát jako ve škole, ale naučit je chápat, jak 

z písmen vznikají slova. Je tedy jednoznačně v souladu s rámcovým vzdělávacím programem. RVP – 

Dítě a jeho psychika (jazyk a řeč) : „osvojování takových poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a 

psaní, a rozvíjet jeho zájem o psanou podobu jazyka“ (RVP PV, 2004, s. 19) a „dítě ukončující předškolní 

vzdělávání ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní“ (RVP PV, 2004, s. 12).  

Metodika je obecně určena pro běžnou populaci dětí z mateřských škol od pěti let, protože vyžaduje 
stupeň jisté kognitivní zralosti. Ideální je pracovat s dětmi poslední rok před nástupem do základní školy. 
Efektivní je zejména pro ty s odkladem školní docházky. Na Slovensku realizovaný výzkum jednotlivých 
oblastí vývoje prokázal, že deficit v oblasti jazykových schopností je nejčastějším deficitem právě u dětí 
s odloženou školní docházkou. (Hergottová,2011). Při setkání jednou týdně trvá první i druhá etapa půl 
roku. 
 
S metodikou (pracovní sešity – Hláskář) je možné pracovat i bez odborného zaškolení vzhledem k velmi 
podrobným popisům jednotlivých hodin. Přesto na základě ohlasů z praxe doporučuje paní doktorka 
zejména při práci s rizikovými skupinami dětí raději odborné zaškolení. Jedná se o MŠMT akreditované 
kurzy na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Více informací na www.elkonin.cz. 

PhDr. Miroslava 
Pro jaké děti je Elkoninova metoda vhodná? 
pro všechny děti v předškolním věku před vstupem do ZŠ jako stimulační program, nejdříve však od pěti 
let (Ve školce se končí s tím, že je dítě schopno určit souhlásku, samohlásku a říct, kde ve slově leží.) 

- pro děti s odkladem školní docházky, 
- pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči, 

http://www.elkonin.cz/
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- pro děti, jejichž rodiče nebo sourozenci jsou dyslektici, 
- pro děti s vývojovými poruchami, 
- pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve které bude dítě zděláváno), 
- pro školní děti v prvních letech školní docházky, kterým se nácvik čtení příliš nedaří. 

Deficit v oblasti jazykových schopností nacházíme také u dětí s rizikem dyslexie a u dětí s narušeným 
vývojem řeči, tudíž trénink jazykových schopností je velmi prospěšný pro zmírnění jejich budoucích 
obtíží ve čtení a psaní. Podle zjištění z oblasti logopedie děti s narušeným vývojem řeči po absolvování 
tohoto tréninku vývojově dosáhly úrovně zdravých vrstevníků nejen v trénované oblasti fonematického 
uvědomování.  
V průběhu setkání uvedená prezentace bude poslána účastníkům mailem.  

Ad 2)  

V rámci projektu chystáme otevřít v prostorách PPP Český Brod kroužek pro trénování jazykových 

schopností metodou podle Elkonina. S dětmi bude pracovat paní učitelka Mgr. Kateřina Miškovská.  

Příští setkání PS ZŠ se bude konat 23. – 24. 2. 2019, v Poděbradech v Penzionu Rondel. Hlavní téma 

programu bude přednáška Dr. Lidmily Pekařové stres – relaxace, jak prožít spokojený život a nezbláznit 

se, při zátěžové profesi, dále kreativní dílna s Lucií Ulíkovou. Souběžně pak setkání s kolegyněmi napříč 

MŠ ORP Český Brod, rozhovory, sdílení radostí a strastí.  

Pro každou MŠ jsou rezervována dvě místa, další přihlášené osoby z téže školky jsou v pozici náhradníka 

a stanou se řádnými účastníky v případě nevyužití rezervovaných míst jinou MŠ. Rozhodující je datum 

a čas přihlášení.  

Závěr jednání. 

Přílohy:  

Zapsala: Veronika Svěcená, Jiřina Soukupová 

Kontakty: 

Mobilní telefon: 703 143 824 

Nový kontaktní e-mail: skolyorp@cesbrod.cz ,. 

Dále platí i původní emaily: 

Veronika Svěcená: svecena@cesbrod.cz 

Jiřina Soukupová: soukupova@cesbrod.cz 
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