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Inovace v i)edagogické
dia8nostice Školní zralosti

Posláním  naš í mateøské š koly je podpora pøirozeného rozvoje dìtí pøedš kolního vìku
s respektováním vš ech jejich  individuálních zvláš tností.  Pro podporu jejich spokojenosti
v Mš  i hladkého nástupu na dalš í stupeò vzdìláváníjsme zaèali využívat pedagogickou
diagnostiku  isophi a vzdìlávací program SMAF{T.

lvIGR. ALENA LUCOVÁ

ehceme, aby se dìti v naš í ma-
teøské š kole cítíly v bezpeèí.

aby byly obklopeny vstøícným
a empatlckým prostøedím

dávajícím  lásku, spokojenost a jistotu.
A z toho také vychází vš echny naš e

aktivíty a práce s dìtmi, potažmo i s ro-
díèi a veøejností. Tìžiš tìm  naš í práce
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s dìtmi je rozvoj tvoøivosti, samostat-
nosti a schopnosti  komunikace ve vš ech
èinnostech  prostupujících celým dnem.
Velmi pøínosnéje využití a zavedení nej-
rùznìjš ích  programù, metod a projektù
zamìøených  na  pohodu prostøedí, zdra-
vé uèení, otevøené partneíství a indivi-

dualizaci ve výchovì a vzdìlávání.

Bezprob[émový nástup na Zš

Po dobu, kterou dftì MŠ navš tìvuje,
získává dovednosti, vìdomosti a  návyky,
které lze a bude nutné uplatòovat a dále
rozvúet v základní š kole. Vstup do ZŠ je

dùležitým a stìžejním bodem v dìtském
životì. Proto je znaèná èást každoden-
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ních èinností vìnována  pøípravì dítìte na
tuto etapu. K tomu využíváme nejrùznìjš í

programy zamìøené na tuto problematl-
ku. Každá naš e uèitelka má možnost se
v této oblasti vzdìlávat, nezbytnostíje
spolupráce se základní š kolou  a odborní-

ky. Velmi dùležitým  podkladem pøiprave-

nosti døtìte na vzdìlávání v ZŠ je vèasná
a kvalitní pedagoglcká dlagnostlka.

Pedagogická diagnostika isophi

Pedagogická diagnostika š kolní zralosti

je jednou z kiíèových aktMt vzdìlávacího
procesu v naš í MŠ. S vìdomím dùležitosti
pøedš kolní pøípravy na vzdìlávání dítìte
v Zš jsme od š kolního roku 2019/20
zavedli novou pedagogickou diagnostiku

s názvem isophi, která se stala nedílnou
souèástí portfolií naš ich dìtí. Jedná §e

o lnovacl v lndMduallzacl vzdìlávání.
Tento nový diagnostícký nástroj usnadòu-

je uèítelkám pedagogickou díagnostíku
Školní zralosti. lsophl vychází z èeských
i zahranièních vìdeckých poznatkù a re-
aguje na potøeby a možnosti pedagogù
v reálném prostøedí MŠ. Pøi práci s tímto
nástrojem v naš í MŠ získáváme  Ínfor-

mace o míøe š kolní pøipravenosti dítìte
v sedmi klíèových rozumových oblastech

(grafomotorice, matematíckých pøed-
stavách, prostorové a èasové orientaci,
zrakovém a sluchovém vnímání a také ve
verbálním  myš lení). Získané informace

využíváme pro lepš í zacilení vzdìlává-
ni, pro komunikaci s rodièi a také pro

plnìní povinnosti provádìní pedagogické
diagnostiky.  Naprostá vìtš ina  rodièù vítá

podrobnìjš í informace o stavu  pøiprave-
nosti svého dítìte. Získané informace
nám umožòují navrhnout vhodné aktivity

pro domácí pøípravu.
Jedná se o soubor materiálù (skladný

box na pomùcky, testové kartièky roz-
dìlené dle  úkolù,  prùvodce pro uèitele,
záznamový list pro uèitele, pracovní karty

a pracovní listy), který využívá pedagog

pøi práci s dítìtem. Dítì plní dle pokynu
jednotlivé dané úkoly, testující nezasa-
hu|e do Je|lch plnìni, ale struènì a jasnì

jednotlivá zadání vysvìtluje a zazname-
nává v programu na PC.  Následuje vy-
hoclnocení s tiskem  pøehledných reportù:
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Základní pøehled  pro uèitele, Srovnávací

pøehled dvou díagnostik z rùzných obdo-
bí a Report pro rodièe. Tyto výstupy po-
máhají se zacílením aktlvlt pro rozvoJ
ditìte v ob]astech, které má o8labené,
a podporují komunikaci s rodièi, jejich

informovanost a zaujetí pro práci s dítì-
tem doma. V naš í MŠ s tímto nástrojem

pracují vyš kolené uèjtelky, které pøedá-
vají grafické pøehledy dosažené úrovnì
a podklady pro komunikaci s rodièi svým

kolegyním v jednotlivých tøídách. Ve tøí-

dách následnì pedagožky nabízejí dítìtl
aktivity zamìøené na oslabené oblasti
a pos!lu|í oblastl jlž rozvlnuté. Diag-
nostiku isophi provádíme dvakrát za rok
u pøedš kolních 5-6letých dìtí, vždy na
zaèátku š kolního roku a v únoru-bøeznu

pøed zápisem do základní š koly. V tomto
obdobíjsou  rodièe informováni o výsled-
cích a mají možnost zvážit napø. návš tì-
vu pedagogickcrpsychologi cké porad ny

èi pøípadný odklad š koiní docházky.

SMART

Dalš ím  nástrojem  od firmy isophi,  který

novì využíváme, je SMART -vzdìlá-
vací program inovatlvnì propojuJíci
tiadlèní §tavebnlce s tabletem. Obsah
SMARTu  rozvoi' od  pøedš kolního vìku  ro-

zumové oblastí dùležité pro 21. století,
øadí se do celosvìtovério trendu  pod-

pory STEM  (tzn. Science, Technology,
Engineering,  Mathematics). Souèástíje
rozvoj informatického a algoritmického

myš leni', zaøazeného  i do nových  RVP

pro  pøedš kolní vzdìlávání. SMART dále
rozvíií prostorovou orientaci, èasovou

orientaci, zrakové vnímání a matema-
tické dovednosti. Tento výukový soubor
obsahuje instruktážní software -dídak-
tické aplikace s výukovým obsahem,
hlasovým výstupem  i psanou  instrukcí,
vzdìiávací pomùcky -stavebnice,
hry,  pracovní listy s rùznou obtížností,

diagnostické listy a pìt edukativních
aplikací s  názvem  Myš ákovy úkoly, za-

mìøených  na matematické,  prostorové
dovednosti, zrakové vnímání, informa-
tické a algoritmícké  myš lení.

Závìrem

1  když je naš e  práce s toutc> novou

formou indMdualízace vzdìlávání na

zaèátku, již nìkolikamìsíèní zkuš enosti
s tìmito nástroji ukazují, že |deme tou
§piávnou cestou a že bude pøínosná
nejenom pro dìti, ale i projejich rodièe
a vš echny pedagogy, kterým leží na srdci

úspìš ný vstup pøedš kolních dìti` do

základníš koly a  následnì do života.       1

Autorka je øeditelkou MŠ Laudova
se speciálními tøídami, Praha 6

ve spolupráci s  MŠ a  pøipravena

psychology z pedagogicko-psychologické poradny STEP ve spoluprácí
s odborníky z univerzit a pedagogy z MŠ. Poskytuje detailní informace o klíèových
kompetencích, pøehledné znázornìní dosažené úrovnì a podklady pro komunikaci
s rodièí, Autorky obsahu isophí diagnostikyjsou  Mgr.  Martina Švandová,  Ph.D.

a  Mgr. Simona  Pekárková,  Ph.D.  Pracujíjakc) psycholožky a speciální pedagožky.

Vedou pedagogickchpsychologickou poradnu a mají praktické zkuš enosti ze
vzdìlávacích systémù v evropských i mímoevropských zemích.
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