
Úchop psacího náčiní 
(Čerpáno z literatury od autorek Bednářová, Šmardová) 

 
  Na správný úchop psacího náčiní je vhodné dbát již od počátku, kdy dítě začíná kreslit (případná 

fixace chybných úchopů se později špatně odvyká!). Výjimkou je dlaňový úchop u batolat, kdy dítě drží 
tužku nebo pastelku v celé dlani. Dítě ještě neovládá jemnou koordinaci svalových skupin prstů, nemá 
tedy možnost tužku držet jiným způsobem. Tento fyziologický úchop s přibývajícími zkušenostmi u dětí 
odezní a dítě přechází na prstový úchop. Kolem třetího roku by mělo být navozeno držení tužky 
v prstech tedy špetkový úchop. U některých dětí je tomu tak i dříve, u některých později. Mělo by 
k tomu však dojít, jakmile dítě začíná více kreslit; rozhodně však před nástupem do školy, aby se 
předcházelo obtížím v psaní, které mohou navazovat na špatný úchop psacího náčiní. Vadné držení 
psacích nástrojů může zapříčinit snadnější unavitelnost ruky a s tím spojené nepříjemné bolestivé pocity 
ruky, které snižují motivaci ke kreslení a poté i k psaní.  
 Naši předškoláci dostávají domů již od října každodenně pracovní úkoly různého zaměření. Plnění 
úkolů je zcela dobrovolné. Jejich smyslem je utvoření dítěti smysl pro nadcházející povinnost plnění 
domácích úkolů ve škole. Aby byl smysl naplněn, je třeba snažit se, aby si dítě na úkoly myslelo samo. 
Pokud dítě úkol zapomene, nebude nijak káráno. Začínáme od jednoduchých úkolů, postupně se však 
bude objevovat i náročnější grafomotorika. Při plnění těchto úkolů v domácím prostředí je třeba zaměřit 
se kromě správného držení tužky také na uvolněnost ruky nejen v zápěstí, ale také v lokti a v rameni a 
také na správné sezení při psaní. 
 Pro podporu správného držení tužky jsou vhodné měkké, nejlépe trojhranné tužky, či pastelky, o 
průměru 8-9 mm. Správnost držení psacího náčiní je stejné u praváků i leváků. Tužka leží na posledním 
článku prostředníku, seshora ji přidržuje bříško palce a ukazováku. Ruka a prsty jsou uvolněny, nesvírají 
tužku křečovitě, ukazovák není prohnutý. Prsty jsou vzdáleny od hrotu tužky přibližně 3cm. Malíček a 
prsteníček jsou volně pokrčeny v dlani. 

 
 

 Při psaní dítě potřebuje dostatek místa, aby se ruka mohla rovnoměrně a plynule pohybovat, hrudník 
dítěte se neopírá o desku stolu, je mírně předkloněný. Ramena by měla být při psaní ve stejné výši. 
Nepíšící ruka by měla volně ležet na podložce rovnoběžně s deskou stolu a přidržovat papír. Papír je 
vždy nakloněn nahoru tím rohem, kterou rukou dítě píše („pravoruké“ dítě píše do kopečka; „levoruké“ 
z kopečka). Dítě by nemělo při psaní papír natáčet. 

 
 

 


