Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
příspěvková organizace
Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno
IČO: 70860815

Čj…………..

Ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů
v jednotlivých oblastech vzdělávání
Podle § 34b školského zákona je zákonný zástupce povinen zajistit účast dítěte u ověření.

Jméno dítěte…………………………………………………………………………………….
Datum narození……………………………………rodné číslo………………………………...
Termín ověření ……………………………………………………………………………...…..
Místo, kde bude ověření probíhat……………………………………………………….………
U ověření budou přítomni: vedoucí učitelka MŠ, třídní učitelka.
Ověření probíhá bez přítomnosti zákonného zástupce.
Činnosti, které bude dítě při ověření vykonávat, se týkají všech oblastí vzdělávání
předškolního dítěte, které by mělo před vstupem do základní školy zvládnout.
•
•
•
•
•

Rozumový vývoj
Jazykový vývoj
Pracovní a estetický vývoj
Mravní a citový vývoj
Tělesný vývoj

Rozumový vývoj:
• znám své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště
• mám znalosti o své nejbližší rodině
• pojmenuji dopravní prostředky, rozliším je podle místa jejich pohybu / ve vzduchu, na zemi,
ve vodě /zapamatuji si až 5 pojmů, které byly přede mnou vysloveny /sluchová paměť /
• zapamatuji si až 5 pojmů z obrázku / zraková paměť /
• poznám a pojmenuji některá lesní zvířata, zvířata ze ZOO, a rozliším několik domácích a
hospodářských zvířat a jejich mláďat (znám jejich základní vlastnosti a užitek)
• pojmenuji části lidského těla a na svém těle ukáži
• poznám a pojmenuji barvy a rozliším jejich odstíny
• správně pojmenuji roční období /jaro, léto, podzim, zima/ a určím 2 –3 typ. znaky
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•
•
•
•

vyjmenuji názvy dnů v týdnu, správně používám časové pojmy – ráno, poledne, večer
poznám a pojmenuji základní druhy ovoce a zeleniny
mechanicky počítám do 10
chápu číselnou řadu v rozsahu do 6 / poznám více x méně, první x poslední… /

• rozeznám a pojmenuji kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umím najít tyto tvary na
obrázku i v prostoru kolem sebe a umím je porovnat
• chápu prostorové pojmy / vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, před, za, nad, pod,
vedle… /
Jazykový vývoj:
•
•
•
•
•
•
•

umím rozlišit hlásku na začátku a na konci slova
vytleskám zadané víceslabičné slovo
vytvořím opaky – protiklady a zdrobněliny
přednesu básničku
vyprávím pohádku, určím kladné a záporné hrdiny
vyprávím krátký příběh podle obrázků
vyprávím vlastní zážitek

Pracovní a estetický rozvoj:
• samostatně používám WC, umyji si ruce, učešu se
• samostatně se obléknu, svléknu včetně rozepínání a zapínání oděvu, složím si a uklidím
oblečení, boty a další věci na určené místo
• samostatně se obuji, vyzuji, zavážu tkaničky
• používám správně celý příbor
• držím správně nůžky a stříhám po čáře
• ovládám správné držení tužky ve správném sklonu
• samostatně maluji s barvami / namočím štětec, roztírám barvu… /
• nakreslím lidskou postavu i s detaily
• skládám papír podle pokynů
• zazpívám samostatně písničku
• poznám známé písně podle melodie
Mravní a citový vývoj:
• projevuji zdvořilé chování a vystupování /pozdravím, rozloučím se, poprosím, poděkuji… /
• respektuji druhé /neubližuji kamarádům, ale pomáhám, když je potřeba, neposmívám se/
• umím se dohodnout, půjčuji hračky, rozdělím se, neberu cizí věci, ani je neničím, nelžu,
nevykřikuji
• nechám druhé domluvit, umím naslouchat, dodržuji dohodnutá pravidla …
• soustředím se, samostatně splním i náročnější úkol a zhodnotím, co jsem udělal dobře x
špatně
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• dokončím započatou práci
• ovládnu své chování / odložím splnění svých přání, utlumím vztek, zlost… /
• udržuji si pořádek ve svých věcech, uklízím po sobě hračky
Tělesný rozvoj:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zvládnu chůzi se správným držením těla po šikmé i vyvýšené rovině
zvládnu chůzi v prostoru mezi překážkami
zvládnu stoj na jedné noze
zvládnu výstup i sestup / ribstol… /
zvládnu běh za vedoucím dítětem ve dvojicích, v zástupu, v kruhu i se změnami směru podle
povelu
zvládnu skoky snožmo s přípravou na odraz, přeskoky nízkých překážek
zvládnu krok poskočný, cval
lezu v podporu dřepmo v rovině, vzad, stranou, po třech /jedna paže nebo noha zdvižená /
manipulace s míčem - vyhazuji míč do výšky a chytám, přihrávám obouruč míč a chytám
házím míč na zem a chytám, házím do dálky horním obloukem a na cíl

……………………………………………………....
Jméno a příjmení zákonného zástupce

--------------------------------Zákonný zástupce

-------------------------------Ředitelka školy
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