
Kompetence, které má dít� zvládnout, než jde do ZŠ

kompetence k u�ení  

- soust�ed�n� pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá p�i tom
jednoduchých pojm�, znak� a symbol� 

- získanou zkušenost uplat	uje v praktických situacích a v dalším u
ení 

- má elementární poznatky o sv�t� lidí, kultury, pírody i techniky, který dít� obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a prom�nách; orientuje se v �ádu a d�ní v prost�edí, ve kterém žije 

- klade otázky a hledá na n� odpov�di, aktivn� si všímá, co se kolem n�ho d�je; chce porozum�t v�cem, 
jev�m a d�j�m, které kolem sebe vidí; poznává, že se m�že mnohému nau�it, raduje se z toho, co samo 

dokázalo a zvládlo 

- u�í se nejen spontánn , ale i v!dom", vyvine úsilí, soust#edí se na $innost a zám%rn& si zapamatuje; p'i 
zadané práci dokon(í, co zapo)alo; dovede postupovat podle instrukcí a pokyn*, je schopno dobrat se k 
výsledk+m 

- odhaduje své síly, u,í se hodnotit svoje osobní pokroky i oce-ovat výkony druhých 

- pokud se mu dostává uznání a ocen.ní, u/í se s chutí 

kompetence k 0ešení problém1

- všímá si d2ní i problém3 v bezprost4edním okolí; p5irozenou motivací k 6ešení dalších problém7 a situací

je pro n8j pozitivní odezva na aktivní zájem 

- 9eší problémy, na které sta:í; známé a opakující se situace se snaží ;ešit samostatn< (na základ= 
nápodoby >i opakování), náro?n@jší s oporou a pomocí dospAlého 

- problémy Beší na základC bezprostDední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánnE vymýšlí nová Fešení problémG a situací; hledá rHzné možnosti a varianty (má 

vlastní, originální nápady); využívá pIi tom dosavadních zkušeností, fantazii a pJedstavivost 

- pKi Lešení myšlenkových i praktických problémM užívá logických, matematických i empirických postupN;
pochopí jednoduché algoritmy Oešení rPzných úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

- zpQesRuje si poSetní pTedstavy, užívá Uíselných a matematických pojmV, vnímá elementární matematické
souvislosti 

- rozlišuje Wešení, která jsou funkXní (vedoucí k cíli), a Yešení, která funkZní nejsou; dokáže mezi nimi volit

- chápe, že vyhýbat se [ešení problém\ nevede k cíli, ale že jejich v]asné a uvážlivé ^ešení je naopak 
výhodou; uv_domuje si, že svou aktivitou a iniciativou m`že situaci ovlivnit 

- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenaní nejen za úspbch, ale také za snahu 

komunikativní kompetence 

- ovládá ced, hovoeí ve vhodnf formulovaných vgtách, samostatnh vyjadiuje své myšlenky, sdjlení, otázky
i odpovkdi, rozumí slyšenému, slovnl reaguje a vede smysluplný dialog 

                                                                      



- dokáže se vyjad�ovat a sd�lovat své prožitky, pocity a nálady r�znými prost�edky (�e�ovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje n�které symboly, rozumí jejich významu i funkci 

- v b�žných  situacích  komunikuje  bez  zábran  a  ostychu  s  d�tmi  i  s dosp	lými;  chápe,  že  být
komunikativní, vst
ícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 - ovládá dovednosti p�edcházející �tení a psaní 

- prb�žn� rozši�uje svou slovní zásobu a aktivn� ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

- dovede  využít  informativní  a  komunikativní  prost�edky,  se  kterými  se  b�žn�  setkává  (knížky,
encyklopedie, po�íta�, audiovizuální technika, telefon atp.) 

- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim u�it; má vytvo�eny elementární 
p�edpoklady k u�ení se cizímu jazyku 

 

sociální a personální kompetence 

- samostatn� rozhoduje o svých �innostech; umí si vytvo�it sv�j názor a vyjád�it jej 

- uv domuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese d!sledky 

- d"tským zp#sobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné 
chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

- ve skupin$ se dokáže prosadit, ale i pod%ídit, p&i spole'ných (innostech se domlouvá  a spolupracuje; v 

b)žných situacích uplat*uje základní spole+enské návyky a pravidla spole,enského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, p-ijímat a uzavírat kompromisy 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztah., které nachází ve svém okolí 

- spolupodílí se na spole/ných rozhodnutích; p0ijímá vyjasn1né a zd2vodn3né povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a p4izp5sobí se jim 

- p6i setkání s neznámými lidmi 7i v neznámých situacích se chová obez8etn9; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nep:íjemná, umí odmítnout 

- je schopno chápat, že lidé se r;zní a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedine<nostem 

- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 

vzniklé konflikty je lépe =ešit dohodou; dokáže se bránit projev>m násilí jiného dít?te, ponižování a 
ubližování 

@innostní a obAanské kompetence

- svoje Binnosti a hry se uCí plánovat, organizovat, Dídit a vyhodnocovat 

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

- odhaduje rizika svých nápadE, jde za svým zámFrem, ale také dokáže mGnit cesty a pHizpIsobovat se
daným okolnostem 

                                                                      



- chápe, že se m�že o tom, co ud�lá, rozhodovat svobodn�, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

- má smysl pro povinnost ve h�e, práci i u�ení; k úkol�m a povinnostem p�istupuje odpov�dn�; váží si 
práce i úsilí druhých 

- zajímá se o druhé i o to, co se kolem d	je; je otev
ené aktuálnímu d�ní 

- chápe, že zájem o to, co se kolem d�je, inorodost, pracovitost a podnikavost jsou p�ínosem a že naopak 
lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nep�íznivé d�sledky 

- má základní d�tskou p�edstavu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co
je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

- spoluvytvá�í pravidla spole�ného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe pot�ebu je 
zachovávat 

- uv�domuje si svá práva i práva druhých, u�í se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou 
hodnotu 

- ví, že není jedno, v jakém prost�edí žije, uv�domuje si, že se svým chováním na n�m podílí a že je m�že 
ovlivnit 

- dbá na osobní zdraví a bezpe�í svoje i druhých, chová se odpov�dn� s ohledem na zdravé a bezpe�né 
okolní prost edí (p!írodní i spole"enské) 

                                                                      


