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O PROJEKTU
Představujeme Vám výstupy projektu Předškolákovo Individualizované Vzdělávání (P.I.V.),
reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000562.
Hlavním zaměřením projektu bylo vytvoření funkční sítě celkem 44 MŠ jako center kolegiální
podpory a vzájemného obohacování a učení škol a zejména pedagogů. Síť byla zaměřena
na téma individualizace vzdělávání v MŠ. Současně jsme podporovali rozvoj zapojených
pedagogů a také jejich propojení se studenty českých univerzit s pedagogickým zaměřením.

ZAPOJENÉ ŠKOLKY
V projektu bylo napřímo (jako tzv. centra kolegiální podpory) zapojeno 44 mateřských škol
z 9 krajů České republiky, což umožnilo získat poměrně ucelený obrázek o zkušenostech a
aktuálních potřebách pedagogů v oblasti individualizace předškolního vzdělávání.
NÁZEV ŠKOLKY

KRAJ

MŠ Moravany, okres Brno – venkov, p.o.

Jihomoravský kraj

Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, Jihomoravský kraj
p.o.
Mateřská škola Ostrov, Halasova 765 p.o.

Karlovarský kraj

Mateřská škola Chodov, okres Sokolov, p.o.

Karlovarský kraj

2. MŠ Karlovy Vary, Krušnohorská 16, p.o.

Karlovarský kraj

ZŠ a MŠ Kratonohy, okres Hradec Králové, p.o.

Královehradecký kraj

Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577

Královehradecký kraj

Mateřská škola Dobré

Královehradecký kraj

1. Mateřská škola, Nová Paka, Husitská 217

Královehradecký kraj

ZŠ a MŠ Vidochov, okres Jičín

Královehradecký kraj
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2. Mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Královehradecký kraj

MŠ Větrov, Jičín, Křižíkova 1288

Královehradecký kraj

ZŠ a MŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory, Spojovací 66

Královéhradecký kraj

Mateřská škola "Beruška" Liberec, Na Pískovně 761/3, p.o.

Liberecký kraj

Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, p.o.

Liberecký kraj

Fakultní ZŠ a MŠ Olomouc, Holečkova 10, p.o.

Olomoucký kraj

Mateřská škola Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

Pardubický kraj

90. mš Plzeň, Západní 7, p.o.

Plzeňský kraj

6. Mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, p.o.

Plzeňský kraj

Montessori MŠ a klub Kladno , z.s.

Středočeský kraj

Mateřská škola Kladno, Vrchlického 2337

Středočeský kraj

ZŠ a MŠ Brandýsek

Středočeský kraj

MŠ Brandýs n.L. - Stará Boleslav, Pražská 297

Středočeský kraj

MŠ Tuchlovice, okres Kladno

Středočeský kraj

Husova ZŠ a MŠ Směrovka

Středočeský kraj

ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p.o.

Středočeský kraj

MŠ Duha Třebusice, p.o.

Středočeský kraj

ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457

Středočeský kraj

MŠ Kamenné Žehrovice, okres Kladno

Středočeský kraj

ZŠ a MŠ Vinařice, okres Kladno

Středočeský kraj

MŠ Středokluky, p.o.

Středočeský kraj

MŠ Hostivice, okres Praha – západ

Středočeský kraj

Mateřská škola Kněževes, okres Praha – západ

Středočeský kraj

MŠ Lány, okres Kladno

Středočeský kraj

Mateřská škola Hospozín, okres Kladno

Středočeský kraj

Mateřská škola Křivsoudov

Středočeský kraj

ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447

Středočeský kraj

Mateřská škola Velvary, okres Kladno

Středočeský kraj

MŠ Velké Březno, p.o.

Ústecký kraj

MŠ Nestěmice, 403 31, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, p.o.

Ústecký kraj

MŠ Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, p.o.

Ústecký kraj

MŠ Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, p.o.

Ústecký kraj

MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2 p.o.

Ústecký kraj

MŠ Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, p.o.

Ústecký kraj

Tab. 1 – Seznam center kolegiální podpory projektu P.I.V.
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PRŮBĚH PROJEKTU
Zpočátku projektu bylo definováno několik nosných témat, na něž jsme se následně
soustředili a během schůzek a workshopů rozpracovávali. Jednalo se především o následující
oblasti:
Pedagogická diagnostika dítěte v mateřské škole
Děti se specifickými vzdělávacími potřebami (konkrétně problematika ADHD)
Problematika školní zralosti
Využití moderních technologií v přípravě předškoláka
Komunikace s rodiči
Zapojení rodičů do procesu pedagogické diagnostiky
Práce s dvouletými dětmi
Práce se začínajícími čtenáři

Každý měsíc během školního roku byly realizovány schůzky a po vypuknutí pandemie Covid
19 pak webináře, které se věnovaly nějakému praktickému aspektu výše uvedených témat.
Jako nejpalčivější se ukázalo téma pedagogické diagnostiky a komunikace s rodiči.
Zapojené MŠ byly rozděleny do tří skupin. V první skupině byly školky, které mají poměrně
značné zkušenosti s prováděním pedagogické. U nich školek jsme se zaměřili především
na sdílení zkušeností s interpretací výstupů pedagogické diagnostiky a na následnou práci
se získanými poznatky. Součástí této práce byla i komunikace s rodiči v podobě předávání
výstupů pedagogické diagnostiky a spolupráce na podpoře individuálních potřeb dítěte.
Druhá skupina školek vítala podporu především v podobě praktické realizace pedagogické
diagnostiky. Tato podpora probíhala buď s pomocí metod pedagogické diagnostiky, kterou
školky doposud využívaly (především záznamové archy), nebo školky využili možnost
zapůjčení a testování nástroje pedagogické diagnostiky iSophi pedagogická diagnostika,
kterou naše Pedagogicko-psychologická poradna autorsky zpracovala. Součástí tohoto
materiálu jsou diagnostické záznamové archy zaměřené i na mladší věkové skupiny, v
této oblasti výborně spolupracovaly a mnoho nových inspirativních zkušeností přinesly
CKP Lány a Hostivice Směrovka.
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Třetí skupina školek se pak věnovala buď individuálním tématům (např. problematika ADHD)
či seznamování s konceptem pokročilé pedagogické diagnostiky jako takové. Opět byl zájem
o podporu komunikace s rodiči, jako důležitým prvkem vzdělávacího procesu.
Pokračovala příprava diagnostických záznamových archů zaměřených i na mladší věkové
skupiny, v této oblasti výborně spolupracovaly a mnoho nových inspirativních zkušeností
přinesly CKP Lány a Hostivice Směrovka.
Probíhalo testování a zdokonalování nástroje „rodičovský test dovedností předškoláka“. Rodiče
po jeho vyplnění získávají zpětnou vazbu o úrovni školní zralosti svého dítěte, konkrétně jaké
oblasti má dítě pravděpodobně oslabené a byla by vhodná podpora. Zároveň rodiče získají
informace, jaké aktivity jsou pro rozvoj vhodné. Dotazník byl po dobu projektu zdarma k
dispozici nejen rodičům ze zapojených školek a ve výsledku ho využilo více než 750 rodičů.
V rámci tématu využití moderních technologií v rozvoji kompetencí předškoláka byly školkám
poskytnuty digitální vzdělávací zdroje autorsky vyvinuté Pedagogicko-psychologickou
poradnou STEP. Jednalo se o pět aplikací zaměřených na matematické dovednosti, prostorové
dovednosti, zrakové vnímání, sluchové vnímání a konečně na oblast informatického/
algoritmického myšlení.
Zapojené školky navíc zdarma obdržely publikaci věnovanou rozvoji grafomotorických
dovedností, čítanku pro začínající čtenáře a také publikaci věnovanou problematice ADHD.
Pedagogové zapojení do projektu měli dále možnost zdarma využít e-learningový kurz školní
zralosti.
Důležitou součástí projektu byly i tematické workshopy. Na nich jsme společně sdíleli
zkušenosti například z oblasti pedagogické diagnostiky, vedení portfolia předškoláků, využití
ICT v rozvoji kognitivních dovedností, s problematikou dyspraxie, s otázkami raných čtenářů
a opakovaně i s komunikací s rodiči.
V neposlední řadě jsme se věnovali podpoře studentů pedagogických škol. Podporovali jsme
jak jejich akademické vzdělání (bakalářské a diplomové práce) tak i nabývání praktických
zkušeností. Studenti se zapojili do provádění pedagogické diagnostiky, zúčastnili se našich
workshopů a specializovaných seminářů.
A jak vypadá podpora v rámci projektu Předškolákovo Individualizované Vzdělávání v číslech?
Uspořádali jsme více než 300 setkání, webinářů, workshopů a seminářů. Celkově jsme
podpořili více jak 350 pedagogů, více než 250 mateřských škol a přes 50 studentů. Výstup
rodičovského dotazníku využilo přes 750 rodičů a pracovní listy během uzávěry škol využily
další stovky rodičů a dětí.
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A CO BUDE DÁL?
Pokud jste se projektu nezúčastnili a máte o témata v něm zájem, neváhejte se k nám
připojit. Ze sdílení zkušeností je možné získat nejen motivační energii, ale především užitečné
informace a inspiraci pro další práci. V našem úsilí proto neformálně pokračujeme dále, a to
formou klubu Předškolákova Individualizovaného Vzdělávání.
V budoucím období se zaměříme na tato témata:
Pedagogická diagnostika
Komunikace školy a rodičů
Posilování role pedagoga v očích rodičů i širší veřejnosti
Vedení portfolia předškoláka
Auto-evaluace pedagogů MŠ
Koncept self-efficacy v předškolním vzdělávání
Diagnostické a rozvojové aplikace pro předškoláky
Můžete zdarma získat výstupy projektu, jako například diagnostické záznamové listy obsažené
v této publikaci.
Můžete se zapojit do testování inovativních materiálů a nástrojů, jako jsou adaptivní
diagnostická aplikace, rozvojové herní aplikace, diagnostické nástroje a další.
Získáte mnohé materiály zdarma (např. pracovní listy, publikace) a také významná finanční
zvýhodnění na komerčně prodávané materiály a nástroje.
Budete součástí komunity pedagogů a odborníků, kteří přes veškeré nástrahy a bariéry mají
zájem pracovat efektivně, odborně, smysluplně a s radostí.

JAK ZÍSKAT VÝSTUPY PROJEKTU A VYUŽÍVAT
VÝHOD ZAPOJENÍ DO KLUBU P.I.V.?
Jak získat výstupy projektu a jak využívat výhod zapojení do klubu P.I.V.?
Více obecných informací o našem projektu, o jeho výstupech naleznete na portálu
www.individualne.cz.
Aktuální zprávy, události, příležitosti a inspiraci naleznete ve FB skupině: PPP STEP pro
učitelky MŠ.
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DIAGNOSTICKÉ
ZÁZNAMOVÉ ARCHY
Rádi bychom Vás seznámili s nově navrženými diagnostickými záznamovými archy (dále
jen DZA), které byly vytvořeny PPP STEP ve spolupráci s mateřskými školami v rámci projektu
Předškolákovo individualizované vzdělávání (P.I.V.) Inovaci diagnostických záznamových
archů jsme se věnovali především se snahou omezit některé jejich nedostatky.
V praxi jsou používány nejrůznější záznamové listy, které si paní učitelky dle svých možností
často tvoří samy. Chybí jednotnost v rámci jednotlivých mateřských škol. Pedagogové
často zmiňují, že je pro ně obtížné diagnostické archy vytvořit a rozhodnout, co bude jejich
obsahem. Ukazuje se snaha do záznamových archů zahrnout vše a nic neopomenout, což
pak vede k extrémní délce archů, které jsou tudíž obtížně vyplnitelné. Nejde jen o časovou
náročnost, ale často i o nízkou vypovídající hodnotu takových archů. Je tedy zjevné, že pojmout
všechny informace, zpracovat je do srozumitelné podoby pro rodiče a konečně i předat
závěry a doporučení z průběžné pedagogické diagnostiky, to vše často z nekoncepčních
záznamových archů prakticky nelze. Pedagogové často komentují situaci, že by i tuto část
své práce dělali rádi efektivně a smysluplně. Vyplňování archů na poslední chvíli a často jen
pro splnění formálního požadavku je neuspokojuje.

POTÍŽE S BĚŽNÝMI
ZÁZNAMOVÝMI LISTY
Shrnutí potíží s používanými diagnostickými záznamovými archy:
Zastaralé (dědí se po předchozím personálu)
Krátké, pak pro ostatní učitele i rodiče nemají prakticky vypovídající hodnotu
Velmi dlouhé, nelze pravidelně vše stihnout, pedagogové nemohou porovnávat informace
v čase (dlouhé a nepřehledné)
Nejednotnost v rámci tříd i celé školky
Nedostatky v obsahu archů
Nepohodlná forma archů, nepřehlednost informací
Často jen formální součást porfolia dítěte
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CHARAKTERISTIKA
NAŠICH ARCHŮ
Připomeňme si, že cílem diagnostických archů používaných pro průběžnou diagnostiku, je
zdokumentovat a zaznamenat pokroky dítěte v základních oblastech jeho rozvoje. Výchozím
bodem pro naše DZA jsou praktické poznatky v rámci spolupráce téměř s 80 mateřskými
školami. Pedagogové často hledali tipy, nápady, jak dostát všem požadavkům vedení DZA
jako součást portfolia. Zvažovali směr a přístup, jak DZA zorganizovat a efektivně využívat pro
sebe, děti i rodiče. Nyní si uvedeme základní charakteristiku našich návrhů diagnostických
záznamových archů vytvořených s MŠ pro MŠ.

VÝCHODIS KA
D I AG NOSTIC KÝCH Z ÁZ N AMOVÝCH AR CH Ů
Aktuálně se v literatuře uvádí, že do diagnostických záznamových archů tak i portfolia dítěte
patří materiály vycházející činnosti pedagoga sledující pokroky dítěte:
Pozorování chování a jednání dítěte učiteli
Pozorování pracovních činností a hry dítěte učiteli
Dotazníky pro rodiče
Sebehodnocení dítěte
Informace od rodičů

Tyto druhy vstupů mají svou smysluplnost. Bohužel se v praxi často naráží na jejich nízkou
kvalitu, protože mateřským školám chybí dostatečné nástroje jako vodítka nebo systematická
zpracování např. oblasti (informace od rodičů či zaznamenávání pozorování). Výsledkem
jsou často pouze formální a obsahově chudé výstupy (byť na několikastránkových arších),
které celému procesu vzdělávání předškolních dětí s akcentem na individualizaci přístupu
prakticky nepřispívají.
Proto jako adekvátní nástroje sledující pokroky navrhujeme DZA využívající pevné odborné
zázemí.
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ČA SOVÉ HLE DISKO
D I AG NOSTIC KÝCH Z ÁZ N AMOVÝCH AR CH Ů
Z hlediska časového mají diagnostické záznamové archy svůj význam při vstupní, průběžné
i výstupní diagnostice. Učitelům napomáhají při rozvoji konkrétních oblastí dítěte, které
vyžadují zvýšenou pozornost. Diagnostické záznamové archy slouží učitelům i dítěti jako
zpětná vazba o jejich práci (průběžné diagnostikování) a k nastavení opatření ve prospěch
dítěte.

F U NKCE
D I AG NOSTIC KÝCH Z ÁZ N AMOVÝCH AR CH Ů
Funkce našich Diagnostických záznamových archů jsme definovali dle našich cílů následovně:
Diagnostické záznamové archy mají za cíl plnit funkci diagnostickou, motivační, socioemoční, komunikačně-informační, rodičovsko-podpůrnou a vzdělávací.

1

F UNKCE DIAGNO STI CKÁ
Diagnostické záznamové archy sumarizují dosaženou úroveň dítěte za určité období
(sumativní diagnostika), reflektuje tak aktuální úroveň dovedností a umožňuje
vyhodnotit další vzdělávací cíle a způsoby podpory práce s dítětem ve vztahu k
dalšímu rozvoji jeho potenciálu. Diagnostická funkce také umožňuje posoudit
výsledky diagnostiky a rozvoj dítěte v čase, reagovat tak na již dosažené vývojové
milníky a díky srovnání výkonů v čase predikovat další rozvoj v daných oblastech.
Získané informace o míře aktuálních dovedností dítěte a jeho dosaženém vývoji
jsou základním stavebním kamenem pro pedagogy. Ti na jeho základě stanovují
cíle podporující rozvoj dítěte a volbu odpovídajících vhodných metod a forem
práce. Celý proces, jehož je profesionálně provedená diagnostika počátkem, má
naplňovat principy individualizace vzdělávání dětí již v předškolním věku.
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2

F UNKCE MOTIVAČN Í
Cílem pedagogického působení je probouzet zájem a motivaci dítěte, které je
pak schopno do určité míry korigovat své jednání. Pedagog by si měl být vědom
principů vnitřní a vnější motivace, a měl by volit způsoby podle typu dítěte s
ohledem na jeho osobnostní rozvoj a aktuální stav motivace jako rysu osobnosti,
který se u dítěte rozvíjí. Oba principy by pedagog měl umně propojovat a pomoci
dítěti překonávat překážky. Funkce DZA může pak silný formativní vliv na rozvoj
socio-emoční stránky dítěte a motivuje děti k lepším výsledkům práce, vytrvalosti
a snaze. Pedagog by měl mít kromě svého pedagogického backgroundu možnosti
využít různých drobných nástrojů, které může do motivačního procesu zařadit.

3

F UNKCE S O CI O -EMO ČNÍ
Tuto nezbytnou funkci definujeme v rámci DZA, socio-emoční oblast bezesporu
patří do diagnostických archů předškolních dětí také, stejně jako by součástí
výchovně-vzdělávacího procesu měla být osobnostně-sociální výchova. V tomto
dokumentu uvádíme pro všechny zúčastněné MŠ záznamový list pro tuto oblast,
jehož základem byl list poskytnutý zúčastněnou MŠ v rámci projektu PIV.
Pozn:
Pro rozvoj socio-emoční oblasti jsme rozpracovali koncept „Portfolia pro rozvoj
vnímání vlastní účinnosti“ (tzv. self-efficacy). Portfolio je zaměřeno na rozvoj
pozitivního sebepojetí a pozitivního přístupu k řešení nových neznámých situací
a úkolů, na posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a posilování vědomí, že
spokojenost není spojená jen s prvním místem v řadě. Dokončení předpokládáme
v roce 2022/2023. V případě zájmu o více informací nás prosím kontaktujte na
projekt@ppporadna.cz

4

F UNKCE KO MUN I KAČNĚ-I NFO R MAČNÍ
Diagnostické záznamové archy poskytují informace o vývoji dítěte a dosahování
zvolených cílů učitelům, rodičům a následně i samotným dětem. Charakter
informací ale musí být v Diagnostických záznamových archách přizpůsoben každé
z těchto stran. Informace pro učitele budou mít často jinou podobu než informace
pro rodiče. Pokud chceme, aby dítě rozumělo informacím o tom, co se mu daří,
musíme tomu tuto část přizpůsobit – tato forma bude odlišná. Náhodné upravování
informací není vhodné, proto je potřeba mít připravené adekvátní formy.
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5

F UNKCE ROD I ČOVSKO -PO DPŮR NÁ
Pro rodiče by Diagnostické záznamové archy měly skrze interpretaci pedagoga
nabídnout jasnější směr, zaměření při vedení dětí v domácím prostředí. Pedagog je
schopen a ochoten nabídnout širokou paletu činností skrze náměty pro jednotlivé
oblasti. Jeho součástí je edukování rodičů v potřebném porozumění tomu, co jejich
dítě aktuálně ve vývoji potřebuje a z jakého důvodu. Rodičům mají Diagnostické
záznamové archy (DZA) společně s podporou pedagoga nabízet srozumitelná
vysvětlení, pokud tápají, zda se zaměřují správným směrem. Rodiče poučení
a s porozuměním pro potřeby dítěte se stávají mnohem více spolupracující a
motivovaní k efektivní činnosti. Výstupy z Diagnostických záznamových archů (DZA)
představují pro rodiče „kotvu“ a směr, když hledají další cesty podpory vlastních
dětí. Rodičům pak rovněž nabízí zpětnou vazbu v čase o tom, jak se jejich snaha a
vytrvalost vyplácí.

6

F UNKCE VZDĚL ÁVACÍ
Navazujícím krokem na Diagnostické záznamové archy jsou možnosti doplnění si
informací např. z pracovních a rozvojových listů – zpracovaných dle našeho konceptu.
Ty slouží k tomu, aby si pedagogové mateřských škol mohly rozšířit vědomosti o
tom, jak činnosti trénované v MŠ mohou souviset s dovednostmi potřebnými v ZŠ.
Tento přelom je v rozvoji dítěte zásadní, přičemž především začínajícím pedagogům
MŠ tento rozhled může být užitečný.

D I AG NOSTIC KÉ ZÁZ N AMOVÉ AR CHY
A N Á S L EDNÁ POD PO R A
Nová podoba Diagnostických záznamových archů představuje odrazový můstek k funkční a
efektivní formě archů jako nástroje průběžné diagnostiky, který bude živým prostředím, nikoli
formálně vyplňovaným dotazníkem. Diagnostické záznamové archy jsou součástí širší oblasti
pedagogické diagnostiky. Na oblast diagnostiky a zpracování informací a závěrů z ní vždy
musí navazovat efektivní podpora. V oblasti podpory rozvoje je nutné vycházet z informací
získaných během diagnostiky.
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DIAGNOSTICKÉ
ARCHY
systematicky roztříděné

OBLAST
DIAGNOSTIKY
zahrnuje několik propracovaných
systémů pedagogické diagnostiky

POVIDLA

„KYTIČKA“

rodičovský dotazník
digitální forma

S PŘEDŠKOLÁKEM
DOMA
pracovní rozvojové listy

diagnostické archy

OBLAST
PŘÍPRAVY

M A LÝ H R D I N A
Motivační přípravné sešity

zahrnuje připravené
podpůrné systémy

POVIDLA
(v rámci nich sumář Listy Aktivit)

Obr. 1 - Praktické příklady oblasti diagnostických materiálů a oblasti podpory
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PRŮVODCE DIAGNOSTICKÝMI
ZÁZNAMOVÝMI MATERIÁLY
Připravili jsme pro Vás soubor diagnostickými záznamovými archy pro různé věkové skupiny
a různý způsob sledování pokroku dítěte.

1

DIAGNO STIC K É ZÁZN AM OVÉ ARCHY D LE VĚKU D ÍTĚT E
D1 Diagnostický záznamový arch pro děti ve věku 2-3 roky
D2 Diagnostický záznamový arch pro děti ve věku 3-4 roky
D3 Diagnostický záznamový arch pro děti ve věku 4-5 let
D4 Diagnostický záznamový arch pro děti ve věku 5-6 let

2

DIAGNO STIC K É ZÁZN AM OVÉ ARCHY D LE OBL AST Í
D5 A Diagnostický záznamový arch dle rozvojových oblastí pro věk 3-6 let
D5 B Diagnostický záznamový arch dle rozvojových oblastí pro rychlý záznam
pro věk 3-6 let

3

DIAGNO STIC KÝ ZÁZN AM OVÝ ARCH SLED UJÍCÍ VYBRA NÉ
A SPE KTY SOC IO – EM OČN ÍH O VÝVOJE
D6 Diagnostický záznamový arch socio-emočního vývoje

4

DIAGNO STIC K É KYT IČKY
D7 Diagnostická kytička 3-4
D8 Diagnostická kytička 4-5
D9 Diagnostická kytička 5-7
D10 Rosteme s kytičkou 5-6
13

1

DIAG NOST ICKÉ ZÁZ N AMOVÉ AR CHY
DL E VĚKU DÍ TĚTE
Často si pedagogové nejsou jisti, jaké vývojové milníky jsou zásadní a čeho by si
měli především všímat. Navržené archy jsou rozděleny podle věků nebo podle
sledovaných oblastí, které jsou odlišeny barvou pro lepší orientaci. Byly brány v potaz
jak třídy heterogenní, tak i třídy homogenní. Oblasti jsou zvolené jak rozumové,
tak i sociálně-emoční a vycházejí z pojetí členění dovedností v rámci speciální
pedagogiky a vývojové psychologie. Pro každou oblast a věk byla navrženo 5-7
nejzásadnějších výroků týkajících se dosažené úrovně dané dovednosti, tak aby arch
byl dostatečně podrobný, ale nikoli zahlcující. Zvolená struktura byla odzkoušena s
několika mateřskými školami, které hodnotily úroveň archu velmi pozitivně.
Pozn.
Tyto diagnostické archy se staly předlohou pro digitální formu záznamových
archů. Využití digitálního prostředí je pro paní učitelky jednoduché – postupně si
mohou „odklikávat“ dovednosti, které u dítěte zaznamenají. Zároveň vyhodnocení
aktuálního stavu úrovně dovedností obdrží po stisknutí tlačítka „vyhodnotit“.
Systém umožňuje i vytisknutí aktuálního výsledku průběžné diagnostiky. Porovnání
a sledování vývoje a nastavení včasné podpory se tak stává pro pedagoga v MŠ
jednoduše dostupné a efektivita celého procesu umožní k průběžné diagnostice
přistupovat se zájmem a pocitem, že tato práce není zbytečná. Dokončení
předpokládáme koncem roku 2022. V případě zájmu o více informací nás prosím
kontaktujte na projekt@ppporadna.cz

2

DIAG NOST ICKÉ ZÁZ N AMOVÉ AR CHY
DL E OBL A STÍ
Diagnostické záznamové archy byly vytvořeny dle následujících rozvojových oblastí:
Grafomotorika

Jemná a hrubá motorika

Předmatematické dovednosti

Pozornost sociální chování

Prostorová a časová orientace

Sebeobsluha

Zrakové vnímání

Pracovní zralost

Sluchové vnímání

Hra

Verbální myšlení a řeč
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DI AG NO STI CKÝ ZÁ ZN A M OVÝ A R C H 3 - 4

D2

Jméno dítěte:
Datum narození:

GRAFOMOTOR I KA
1.

2.

Poznámky

1.

2.

Poznámky

1.

2.

Poznámky

1.

2.

Poznámky

Nakreslí kruh, klubíčko
Nakreslí postavu jako hlavonožce
Nakreslí čáru mezi dvěma body
Kresby se vejdou na jeden papír
Snaží se držet tužku v prstech

MATEMATIC KÉ D OVED N OSTI

Tvoří dvojice stejných prvků
Třídí podle barvy
Seřadí tři prvky dle velikosti
Rozliší pojmy „hodně“ „málo“ „nic“

PROSTOROVÁ A ČASOVÁ OR I EN TAC E

Orientuje se ve dni (ráno/večer)
Přiřadí obrázky k ročním obdobím
Pamatuje si jednoduchou cestu (ze třídy k
hlavnímu vchodu MŠ apod.)
Sestaví kruh, čtverec a pravidelný trojúhelník,
pokud jsou rozdělené na dvě poloviny

ZR AKOVÉ VN Í MÁN Í

Umí skládat obrázky z šesti částí
Pozná a správně pojmenuje základní barvy
Umí jet tužkou po vyznačené čáře (nehodnotí se
přesnost čáry, ale úroveň vnímání)

1

Obr. 2 - Ukázka diagnostického archu podle věku

D5 A

DI AG NO STI CKÝ ZÁ ZN A M OVÝ A R C H
DL E O BL A STÍ

Hodnocení tabulky:
Jméno dítěte:

2 zvládá samostatně

Datum narození:

1 zvládá s dopomocí
0 zkusilo / nezvládá

ZJIŠŤOVÁNÍ LATERALITY
RUKA

S L E D OVÁ N Í S DT

Navlékání korálků

Držení tužky

Skládání mozaiky

Úchop tužky

Zvonění zvonečkem

Tlak na podložku

Hod míčem

Plynulost tahu

Šroubování uzávěru
Lopatka s pískem
OKO

POZNÁMKY U PORTFOLIA JEDNOTLIVCE

Dívání do kukátka
Dívání do láhve

Řeč

NOHA

Logopedie

Vykročení nohou

Levák / pravák

SEBEOBSLUH A
1.

2.

Poznámky

Nástroje

3-4 ROKY
Samostatně WC, po probuzení
Na upozornění se vysmrká
Snaží se skládat věci na s. místo
Obleče se, svleče suchý zip
Během jídla sedí u stolu jí lžící
4-5 LET
Umí si umýt ruce
Samostatně použít kapesník
Dává své věci na své místo, obrací oblečení
Zvládne se správně obléknout (knoflíky, zip)
Nalije si nápoj
5-6 LET
Je čistotný, s jistotou se obslouží u malé i velké potřeby
Obrací si oblečení na líc
Sám se obuje, zaváže kličku
Běžně používá příbor

1

Obr. 3 - Ukázka diagnostického archu podle oblasti

3

DIAG NOST ICKÝ Z ÁZ N AMOVÝ AR CH PRO
A S PE KTY S O CI O – EMO ČN Í H O VÝVOJE
Pomocí navrženého diagnostického záznamového archu sledujeme vybrané
aspekty socio – emočního vývoje. Konkrétně zjišťujeme:
Projevy v prostředí MŠ
Psychomotorické tempo
Vztah k učení
Projevy ve skupině

4

DIAG NOST ICKÉ KYTI ČKY
Diagnostické květiny jsou jinou formou diagnostického archu. „Květiny“ jsou
zpracované pro různé věkové kategorie (3-4, 4-5, 5-7 let) a jejich hlavní 4 oblasti
vycházejí z oblastí definovaných v RVP pro PV (Rozumový vývoj, Tělesný vývoj,
Morální vývoj, Estetický vývoj), které jsou v rámci květiny barevně odlišeny. V
každém okvětním lístku květiny je specifikována co nejkonkrétnější dovednost ve
spolupráci s MŠ, kterou paní učitelky u dětí sledují/nebo chtějí sledovat v jedné z
těchto 4 hlavních oblastí. Květina je zároveň rozdělena dvěma soustřednými kruhy,
které tak všechny lístky na květině rozčleňují na 3 části. Tak získáváme v podstatě 3
úrovně dovedností:
Vnitřní kruh znamená úroveň „Zatím nezvládá“
Prostřední kruh znamená úroveň „Občas zkouší nebo zvládá s dopomocí“
Vnější kruh znamená úroveň „Zvládá samostatně“.
Paní učitelka společně s dítětem vybarvují příslušné úrovně jednotlivých dovedností
(okvětních lístků). Tím se kytička začne zabarvovat, začne rozkvétat. V podstatě se z
ní stává pro paní učitelku a rodiče určitý způsob grafu, kde je barevně znázorněno,
v jakých oblastech dítě prospívá bez potíží a na co je potřeba se zaměřit, „protože
květina dosud v těchto oblastech nerozkvetla“. Dále jsou květiny doplněné listem
s názvem oblastí, ve které jeden řádek s číslem odpovídá číslu okvětního lístku
květiny – zde si pedagog může psát dodateční informace.
Školky, které se rozhodly tento typ záznamového archu v praxi použít, jej hodnotily
velmi pozitivně, protože se ukázala jeho užitečnost a názornost během společných
konzultací s rodiči. Rodiče velmi dobře rozumí konkrétním výrokům a míře, v jaké
je dítě zvládá. Rodiče si mohou kopii květiny jejich dětí ponechat (o což velmi často
žádali) a zapojit se do podpory sledovaných oblastí i doma.
Opět se osvědčuje – pokud rodič vývoji dítěte rozumí, je motivovaný, volí lepší a
efektivnější strategie a častěji dítě podporuje.
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DIAG N O STIC KÝ Z Á Z N A M OVÝ A R C H SO C I O -E M O Č N Í H O VÝVOJ E

D6

Jméno dítěte:
Datum narození:

D Í TĚ S E PR OJEVU J E V PROST ŘE D Í M Š

1. ROK

2. ROK

3. ROK

I.

I.

I.

II.

II.

II.

Poznámky:

Nesměle, pasivně, uzavřeně
Vyrovnaně, přizpůsobivě, přiměřeně sebevědomě, aktivně
Nepřizpůsobivě, tvrdohlavě, neústupně

P SYC H O MOTO R I CK É T E M P O

1. ROK

2. ROK

3. ROK

I.

I.

I.

II.

II.

II.

Poznámky:

Živé, rychlé, zbrklé
Průměrné, svižné
Nápadně pomalé

VZ TAH K U Č EN Í

1. ROK

2. ROK

3. ROK

I.

I.

I.

II.

II.

II.

Poznámky:

Zvídavé, ptá se na věci, kterým nerozumí, má zájem o nové
poznatky
Průměrně zvídavé, někdy se ptá, někdy ne
Neprojevuje zájem, většinou se na nic neptá

1

Obr. 4 - Ukázka části záznamového archu Socio – emočního vývoje

D8

DIAG NO ST I CKÁ KYTI Č KA 4 - 5
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MORÁLNÍ VÝVOJ
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Obr. 5 - Ukázka diagnostické kytičky
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ROZUMOVÝ VÝVOJ

PŘÍLOHA

20

Prostorová a časová orientace

Zrakové vnímání

Sluchové vnímání

Verbální myšlení a řeč

Motorika jemná
a hrubá

Pozornost

Sociální chování

Sebeobsluha

Pracovní zralost

Hra

Matematické
dovednosti

Prostorová a časová orientace

Zrakové vnímání

Sluchové vnímání

Verbální myšlení a řeč

Motorika jemná
a hrubá

Pozornost

Sociální chování

Sebeobsluha

Pracovní zralost

Hra

Hrubá motorika

Jemná motorika

Grafomotorika

Řeč

Sebeobsluha

Rozumové
předpoklady

Spolupráce

Husova ZŠ a MŠ
SMĚROVKA,
Hostivice

Matematické
dovednosti

Grafomotorika

Socio-emoční

Oblasti

Grafomotorika

Po oblastech

Po oblastech

Po oblastech

4-5 let

Struktura

3-4 roky

2-3 roky

D3

Věk

D2

D1

DZA

Hra

Pracovní zralost

Sebeobsluha

Sociální chování

Pozornost

Motorika jemná
a hrubá

Verbální myšlení a řeč

Sluchové vnímání

Zrakové vnímání

Prostorová a časová orientace

Matematické
dovednosti

Grafomotorika

Po oblastech

5-6 let

D4

MŠ Lány

Pozornost

Hra

Pracovní zralost

Sociální chování

Řeč

Sluch

Zrak

Matematické
dovednosti

Prostor a čas

Grafomotorika

Hrubá motorika

MŠ Lány

Pozornost

Hra

Pracovní zralost

Sociální chování

Řeč

Sluch

Zrak

Matematické
dovednosti

Prostor a čas

Grafomotorika

Hrubá motorika

Sebeobsluha

Po oblastech i
dle věku

Po oblastech i
dle věku

Sebeobsluha

3-6 let

D5 B

3-6 let

D5 A

MŠ Tuchlovice

Socio-emoční

Po oblastech

3-6

D6

Morální vývoj

Estetický vývoj

Morální vývoj

Estetický vývoj

Tělesný vývoj

Rozumový
vývoj

Rozumový
vývoj
Tělesný vývoj

Oblasti RVP

4-5 let

KYTIČKA D8

Oblasti RVP

3-4 roky

KYTIČKA D7

SEZ NA M DIAG NO STIC KÝC H ZÁZNAMOVÝCH AR CHŮ

Morální vývoj

Estetický vývoj

Tělesný vývoj

Rozumový
vývoj

Oblasti RVP

5-7 let

KYTIČKA D9

Grafomotorika

Jemná
motorika

Hrubá motorika

Sebeobsluha

Sociální
dovednosti a
hra

Pozornost a
motivace

Matematické
dovednosti

Řeč a verbální
myšlení

Prostorové
vnímání

Zrakové
vnímání

Sluchové
vnímání

Po oblastech

5-6 let

KYTIČKA D10

DZ A

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA V MŠ POMOCÍ DIAGNOSTICKÝCH
ZÁZNAMOVÝCH ARCHŮ
(výstupy projektu „Předškolákovo individualizované vzdělávání“)
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