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INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ 
 

VYŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZRALOSTI A PŘIPRAVENOSTI 
 
Komu je vyšetření určeno: 

- Dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u nichž si 
rodiče nejsou jistí, zda jsou dostatečně připravené pro nástup do školy a zvažují 
odklad školní docházky.  

- Vyšetření může rodičům doporučit i učitelka v mateřské škole, případně dětský 
nebo specializovaný lékař, logoped či jiný odborník. 

 
Jak a kdy žádat: 

- Zákonný zástupce dítěte může podat žádost od 4. ledna 2021 telefonicky či 
e-mailem na výše uvedených kontaktech.  Vyšetření probíhají průběžně do 
31.května 2021. 

- Pokud je dítě již klientem jiného školského poradenského zařízení (např. SPC, jiné 
PPP), požádá jeho zákonný zástupce o vyšetření v příslušném zařízení, či sám 
včas zajistí převod spisové dokumentace do PPP Nymburk. 

 
Jak vyšetření probíhá: 

- Vyšetření provádí odborný pracovník PPP (psycholog, speciální pedagog). 
- V úvodu probíhá anamnestický rozhovor s rodiči, zmapování dosavadního vývoje, 

samotným vyšetřením u dítěte sledujeme vyzrálost jednotlivých oblastí vzhledem 
k věkové normě, výsledky a další postupy jsou s rodiči podrobně konzultovány. 

- Celkový časový rozsah je cca 1,5-2 hodiny (ale délka se může měnit v závislosti 
na potřebách konkrétního dítěte, konzultace s rodiči apod.). 

 
Co přinést s sebou na vyšetření: 

- Vhodné je zajistit krátkou zprávu z MŠ, kterou dítě navštěvuje. 
- Zprávy z vyšetření jiných poradenských zařízení a dalších odborníků (např. 

logoped, neurolog, klinický psycholog), pokud u nich dítě bylo/je v péči. 
- Vyplněný anamnestický dotazník (zasíláme rodičům v předstihu e-mailem). 
- S ohledem na možná hygienická opatření též vlastní psací potřeby – obyčejnou 

tužku, pastelky. 
- Malou svačinku, pití, oblíbenou hračku 
 
Případná mimořádná opatření (v souvislosti s Covid-19) jsou vždy zveřejněna na 
webových stránkách www.pppstredoceska.cz 
 

 
Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vás. Tým pracovníků PPP Nymburk. 

http://www.pppstredoceska.cz/

