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Přílohy 

1. Úvod 

Stěžejním cílem výchovně vzdělávací práce s předškolními dětmi je zajištění 

všestranného a harmonického rozvoje duševních i tělesných schopností žáků. Dostatek 

podnětů v mateřské škole napomáhá dosažení optimálních výsledků i u dětí, které mají 

určitý druh a stupeň postižení. Pracujeme-li s dětmi stiženými nějakým nedostatkem, 

vadou či poruchou, pak veškeré naše výchovně vzdělávací úsilí by mělo směřovat 

k zajištění co nejvýše možného stupně rozvoje postiženého dítěte a z toho vyplývajícího 
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i nejvyššího stupně socializace. Dobré čtenářské a grafické dovednosti představují 

v současné společnosti klíčový předpoklad pro přístup jedince ke vzdělání. 

1. 1 Anotace 

Název práce je Děti s vývojovými obtížemi ve smyslu budoucích obtíží ve čtení a psaní. 

Práce je zaměřena na problematiku vývojových obtíží předškolního věku, na které ve 

školním věku "nasedají" obtíže ve čtení a psaní. Bude spočívat v aplikaci Testu rizika 

poruch čtení a psaní v posledním roce před nástupem do školy, na jehož podkladě bude 

vypracován program pro děti s výkonem v pásmu rizika. 

V předškolním věku nelze ještě diagnostikovat specifické poruchy učení ani jiné 

abnormality, ale můžeme již "predikovat" (předpovědět, předjímat) budoucí obtíže ve 

čtení a psaní. V předškolním období nejsou dostupné údaje o čtení samém (pokud již 

dítě samo nečte), ale o proměnných, které poměrně spolehlivě odkazují na pozdější 

úroveň čtenářských a grafomotorických dovedností. Mluvíme o rizikových faktorech. 

Pokud tedy v této době pracujeme s dítětem, nevíme, jestli bude diagnostikována 

porucha učení a nemůžeme ji tedy odstraňovat. Preventivně ale můžeme snižovat riziko 

čtenářských a grafomotorických potíží. Velmi záleží na včasné identifikaci. Jestliže je 

dětem s rizikem pozdějších problémů poskytnuta včasná intervence, lze možným 

potížím plně předejít nebo je alespoň významně redukovat už v předškolních letech. Jde 

o okolnosti, u kterých je zjišťován vztah k následným problémům ve čtení a psaní. 

Někdy jde také o celkovou připravenost dítěte na vstup do školy nebo i požadavky na 

straně rodičů nebo školy. Učitelky pak mohou také dítě doporučit do pedagogicko

psychologické poradny a umožnit tak rodičům, aby s dítětem soustavněji pracovali a 

pomáhali mu v zařazení do aktivního školního života. 

Současná mateřská škola má významný úkol nejen při výuce čtení a psaní, ale i při 

předcházení poruchám čtení a psaní. V rámci třídního vzdělávacího programu nebo 
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individuálního vzdělávacího programu může učitelka preventivně působit na tyto 

poruchy. 

Name oj work by children with developmental difjiculties in the sense oj future difficulties in 

reading and writing. Work is jocused on developmental problems preschool age at which 

school-age "nasedají 'difjiculties in reading and writing. Will consist oj a test application oj risk 

disorders oj reading and writing in the lasl year bejore entering school, on the basis oj which 

will be drawn up a programjor children with exercise in the zone oj risk. In pre-school age can 

not diagnose specific learning disabilities or other abnormality, but we have "to predict 

(predict, anticipate) future difjiculties in reading and writing. In the preschool period were not 

available data on the reading itself (if the child does not read already), but the variables are 

jairly reliably rejer to a later Ieve/ reading skills and graphomotor. We ta/k about the risk 

jactors. Thus, in this time working with children, we do not know whether it wi/1 be diagnosed 

with /earning disability and can not therejore be removed. Preventive measure, but we can 

reduce the risk oj reading difficulties and graphomotor. Much depends on the timely 

identification. lf children are at risk oj /ater problems by early intervent ion can prevent possible 

problems fu/ly, or at /east significantly reduce it in the preschool years. Regards the 

circumstances in which it investigated the relationship to subsequent difficulties in reading and 

writing. Sometimes it is also a chilďs readiness to enter school or the requirements on the part 

oj parents or school. Teacher, then the child may also recommend to the pedagogical and 

psychological counse/ing, and allow parents to work more consistently with the child and assist 

him in the inclusion oj active school/ife. The current kindergarten has a significant challenge 

not only to teach reading and writing, but also in preventing disruptions reading and writing. 

Under the class curriculum or an individua/ teacher education program may be a preventive 

e.ffect on these disorders. 

1. 2 Klíčová slova 

• Vývojové obtíže 

• Aplikace testu 

• Speciální pedagogika 

• Psychologie 

• Grafomotorický vývoj 
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• Dotazování v praxi 

• Stimulační program 

• Speciální poruchy učení 

• Školní připravenost 

• Předškolní pedagogika 

• Developmental difficulties 

• Application Test 

• Special Education 

• Psychology 

• Fine skills in practice development 

• Interviewing in practice 

• Stimulus Program 

• Speciallearning readiness for school 

• Pre-school Education 

1. 3 Cíle a hypotézy bakalářské práce 

Práce je zaměřena na problematiku vývojových potíží v předškolním věku, na které se 

ve školním věku "nabalují" specifické poruchy učení. 

Jako metodu jsem použila Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky a to 

v posledním roce před nástupem do školy. Test může provádět nejen pracovník PPP, ale 

i zaškolený učitel MŠ nebo ZŠ, školní psycholog nebo školní speciální pedagog nebo 

logopedický či speciální asistent. 

Na základě tohoto testu jsem vypracovala stimulační program pro děti v pásmu rizika, 

který je běžně použitelný i ve školním vzdělávacím programu mateřské školy. 

Aplikovala jsem ho u dětí, které se jevily jako průměrné až podprůměrné. Cílem bylo 

děti se specifickými potřebami vyhledat a poté s nimi pracovat, zvýšit úroveň jejich 

kognitivních dovedností a samozřejmě upoutat jejich pozornost. 
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Jako hypotézu jsem si stanovila tvrzení, že již v předškolním věku mohou být 

výraznější rozdíly úrovně schopností jednotlivých žáků. Z výsledků testu lze také 

usoudit, které děti jsou lépe připraveny na školní docházku a které jejich schopnosti 

jsou dostačující a naopak které je potřeba ještě rozvinout. Pozorování dětí při použití 

testu umožní lépe proniknout do jejich osobnosti. 

Program ke stimulaci, který vytvořím, použiji ve své praxi a přizpůsobila jsem ho tak, 

aby kompenzoval nedostatky v dovednostech dětí. 

Dále předpokládám, že globálně se v mateřských školách problémům dětí se 

speciálními potřebami věnují pouze ve speciálních školách. 

Součástí práce též bude pomocí nestandardizovaného strukturovaného dotazníku 

zmapovat postoje učitelek mateřské školy k tomuto tématu, dále zjistit materiály, které 

používají a jak se dá realizovat predikce SPU v podmínkách MŠ. 

2. Teoretická část 

2. 1 Vývoj psychomotorických funkcí v předškolním věku 

Věk předškolní je nepochybně nejvíce dynamickým obdobím, co se týká vývoje dítěte. 

V některých oblastech výzkumy ukazují, že překonat vliv předškolního vzdělávání 

v prvních dvou letech lze jen velmi obtížně. Rodiče i učitelky mateřských škol by měli 

stále zvyšovat úrovně přípravy na výchovu dětí. Rámcový program pro předškolní 

vzdělávání dává větší svobodu učitelkám v tvorbě výchovného programu, zároveň však 

klade větší nároky na to, aby nestagnovaly v zažitých metodách a nesnažily se pouze o 

rozvoj skupiny, ale také o rozvoj každého jednotlivce. Motorický (pohybový) vývoj 

předškolního dítěte závisí do určité míry na genetických predispozicích, ale lze ho 

ovlivnit. 

Funkce důležité pro osvojení čtení, psaní, počítání zahrnují motorickou koordinaci 

(souhra jednotlivých pohybů, včetně schopnosti rytmicity). Pohybová koordinace se 

zlepšuje, vhodné je postupné zařazování sportů, tance a cvičení. Základní dovednosti 
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nelokomoční, lokomoční a manipulační zkvalitňují prohlubování vnímání vlastního těla, 

uvědomění si a rozlišení různé intenzity pohybu, orientaci v prostoru a vnímání 

vzájemných vztahů a spolupráce s druhými. Tyto oblasti se vzájemně protínají. Tyto 

aktivity mají vliv jak komplexní, tak individuální pro každé dítě a jsou prostředkem 

pedagogického pozorování a poznání. Předem se zmíním o vývojové dyspraxii, kdy je 

dítě v motorice značně omezeno. 

Z dalších funkcí jmenuji hrubou motoriku, jemnou motoriku (včetně mikromotoriky 

očních pohybů, motoriky mluvidel) - ta souvisí se všemi kognitivními funkcemi a je 

podmínkou pro rozvoj většiny dovedností jak v předškolním, tak i v raném školním 

věku. Jemná motorika je omezena osifikací ruky. Senzoricko-motorické funkce spojují 

vnímání s pohybem. Kolem čtvrtého roku se vyhraňuje lateralita. 

Kresba odpovídá úrovni jemné motoriky a rovněž stadiím vývoje myšlenkových operací 

J. Piageta. V období senzomotorickém kolem 2 let dítěte se objevuje stadium 

"bezobsažných čáranic" a "nahodilý realismus". Ve věku asi od 2 do 7 let prochází dítě 

obdobím předoperačního myšlení, nebo také předpojmovým, kdy čáranice přecházejí do 

stadia "prvního obrazu", obsah je buď dodatečně vložen, nebo je útvar zachován 

v představě a znovu nakreslen- realismus "nepochopený" a "naivní". V dalším období 

konkrétních operací je to již "intelektuální realismus", kdy dítě pojem znázorní podle 

předlohy (Hazuková, Šamšula, 1990}. 

Z prvních kreseb a čáranic, kdy dítě drží tužku celou dlaní a pohyby jsou 

nekoordinované, kolem druhého roku se mění vedení čar. Kromě kyvadlových a 

lomených čar dítě dospěje k nepravidelnému oválu, schematické útvary, děti označují 

své kresby, postava je tzv. "hlavonožec". V průběhu předškolního období dítě postupně 

rozlišuje hlavu a trup, k němu připojuje končetiny horní i dolní, objevují se detaily, 

ornament. Poslední rok před nástupem do školy jsou obsaženy všechny hlavní části těla, 

detaily, zobrazení obličeje. Končetiny nejsou kresleny linkou, ale jsou plošné 

(Kucharská, švancarová, 2004}. Od čtyř let dítě postupně zpřesňuje smysl užívaných 

pojmů, vstupuje do období názorového myšlení. Chápe vztahy a souvislosti, které jsou 

mezi věcmi a zajímá ho jejich původ, význam i účel. V činnostech můžu zařazovat 

myšlenkové operace jako je abstrakce a konkretizace na předmětech, analýza a syntéza. 

Kognitivní (poznávací) vývoj, nebo také psychický, přechází od celku k částem, mezi 

kterými ještě dítě nedokáže přesně rozlišovat v prostoru a čase. Chápání světa celkově, 
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nerozčleněně, je typické pro psychický znak synkretismus. Základem pro rozvoJ 

uměleckých a kognitivních dovedností je prostředí, ve kterém se přirozeně vyskytují 

umělecké a vzdělávací prostředky. Dovednosti lépe rozvíjí v prostředí bohatém na 

senzorické podněty. Postupně si uvědomuje souvislosti mezi jednotlivými aktivitami. 

Často je zaujato detailem, který ho subjektivně zajímá. Rozvoj zrakové a sluchové 

diferenciace je velmi důležitý při pozdějším procesu rozkladu i syntézy při čtení a psaní. 

Postupně se od haptických vjemů více přesouvá k percepci zrakové a sluchové. 

Zdokonalování percepce a motoriky není jen výsledkem samotného růstu, vývojových 

činitelů, nýbrž především předškolního a později školního vyučování. Zakončuje se 

období hry jako výhradního zaměstnání. 

Egocentrismus, kdy dítě posuzuje události z vlastního zorného úhlu, jako další typický 

znak předškolního věku je postupně nahrazován vědomím, že čas, prostor a příčina jevů 

nezávisí na dítěti samotném. 

Mezi třetím a šestým rokem se uzavírá fáze symbolického, předpojmového myšlení. 

Nejedná se ještě o pravé pojmy, kdy vlastnosti předmětu jsou pojmenovány určitým 

slovem. Od otázek, co je co, přechází k otázkám proč a na co, kolik? Je na rodičích a 

učitelích, aby zodpověděli všechny zvídavé otázky. Na konci předškolního věku je dítě 

schopné oddálené nápodoby, fiktivní hry (už ne konfabulace, i když ta může později 

souviset s uměleckým zaměřením osobnosti), užívání řeči, kresebných symbolických 

projevů. 

Plně se rozvíjí názorné intuitivní myšlení, které je typické pro "předoperační stadium" 

(prelogické, 4. až 6. rok). Dítě kriticky pozoruje a zaměřuje se na to, co vidělo nebo 

vidí. Začíná uvažovat v pojmech a hledat mezi nimi podobnosti. Uvědomuje si normy 

společenského chování a objevuje svědomí. Antropomorfismus (přisuzování lidských 

charakteristik neživým předmětům) a fantazijní přístup jsou výborným základem pro 

předškolní vzdělávání. 

Nejen motorika a smyslové vnímání se zdokonalují a rozvíjí do vzájemně propojených 

forem, ale také řeč se výrazně vyvíjí. Napomáhá paměti a pochopení světa. Děti rády 

experimentují se slovy, vymýšlejí vlastní, hrají si s nimi, pozorují a srovnávají, snaží se 

pochopit rytmus. Gramatika už by měla být postavená na dobrých základech. Stálé čtení 

rodiči a učitelkami mateřských škol výrazně zlepšuje pozdější cit pro jazyk, porozumění 

čtenému textu a slovní zásobu. 
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V expresivní složce řeči děti vyjadřují pocity a prožitky, děti obvykle mají zájem 

sdělovat své emoce, pokud nejsou introvertní nebo úzkostné. 

Artikulace a řečové problémy se postupně upravují až do nástupu do základní školy. 

Vhodná je logopedická prevence a intervence. Výkony dětí jsou závislé na motivaci a 

ostatních faktorech osobnosti. Motivace musí nejdříve vycházet z vnějšku, ale postupně 

se stává součástí soustavy vnitřních pohnutek. 

Paměť je převážně mechanická, spontánní, bezděčná. Záměrná paměť se objevuje až 

kolem pátého roku. Často se divím, jak velké obsahy textu jsou schopny zvládnout. 

Konkrétní pamětní úkony jsou využívány učebnicemi cizích jazyků. Citově zabarvené 

situace a smyslově podmíněné činnosti, výrazné a pochopitelné jevy si děti nejlépe 

pamatují. Velkým přínosem pro ně je prožitkové učení, které tato témata zahrnují. 

Pamětní operace jen někdy mohou být abstraktní, na základě slovního popisu. Paměť je 

zpravidla konkrétní. 

Velice důležitá potřeba pro předškoláka je motivace. Volní vlastnosti jsou na ní závislé. 

Dítě nejefektivněji motivujeme novými podněty v rámci hrové činnosti, nejlépe se 

známými a přátelskými vrstevníky. Vůle dítěte je kolísavá, za podstatné dítě považuje 

blízké cíle, které jsou spojeny s konkrétní činností, nebo uspokojení jeho potřeb. 

Vývoj sociálních kontrol a hodnotové orientace jsou součást dětské osobnosti. Dítě má 

zvnitřnělé elementární normy sociálního chování i základní hodnoty. "S touto 

interiorizací souvisí rozvoj svědomí. Ví-li předškolák, "co se smí", "co se nesmí", "co 

hodná holčička nedělá", má-li tyto sugestivní formulky zvnitřněny, pak už nepotřebuje 

přímou kontrolu dospělého, ale už je sám sobě průvodcem." (Cit., Martin, Gillernová, eds., 

2003, str.16.} 

Sociální normy a hodnotové orientace jsou zatím ale labilní a jsou závislé na situaci 

a okamžitých potřebách dítěte. Teprve během školního věku se začínají sociální normy 

morálního jednání stabilizovat a dítě je schopno pochopit na obecné rovině určité věci a 

jevy jako trvalé cíle vlastního jednání. 

Vývoj morálního vědomí a jednání závisí ovšem na celkovém vývoji dítěte. Morálka 

předškoláků a později i školáků je heteronomní - je určována druhými, příkazy a 

zákazy, je plně závislá na autoritě dospělého. Brzy po začátku školního věku se morálka 

dítěte stává autonomní -dítě uznává určité jednání za správné či nesprávné samo osobě, 

bez ohledu na autoritu dospělého. Teprve od ll až 12 let většina dětí proniká hlouběji 
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do podstaty mravního hodnocení, když přihlíží i k motivům jednání. Role dospělých a 

potažmo i učitelek mateřských škol je pro formování morálního cítění dítěte a etických 

zásad v tomto věku nezastupitelná. Představují jakousi imanentní spravedlnost, model i 

vzor. "Je nutné v návaznosti na každodenní aktivity pečlivě a trpělivě vysvětlovat, 

korigovat a formovat jemné rozdíly mezi každodenními jevy, jako např. vypůjčit si a 

někomu sebrat, škodolibost a žert, otužilost a agresivita." (Cit. Mertin, Gillernová, eds., 

2003, str. 17 ). 

Občas se objevuje nemístné sebevědomí, vychloubání, atd., které dítěti znemožňuje 

běžný život v kolektivu. Je to v souvislosti s egocentrismem předškoláků, avšak učitelka 

je povinna korekce (stejně jako když je dítě úzkostné a nemá sebedůvěru). 

Důležitou složkou socializačního procesu je osvojování sociálních rolí. Ve škole si dítě 

osvojuje novou roli žáka, poznává roli učitele, učí se novým způsobům chování v roli 

spolužáka nebo kamaráda. Kontakt s přirozenou dětskou skupinou je prevencí proti 

pozdějším poruchám ve starším věku. Zvláště významné pro život v dospělosti je 

upevnění pohlavní identity, která se formuje v prostředí rodiny a rodičovského páru. I 

v mateřské škole mezi spolužáky probíhá, můžeme sledovat, jak se chlapci i děvčata 

vzájemně přirozeně separují. 

Učitelky na základní škole ale často nepodporují toto upevňování identity a více u nich 

platí výchovné nebo estetické spárování chlapečků a holčiček (Matějček, 1994). 

Psychická podpora jejich pohlavní identity je potřebná, ale její realizace je patrná více 

v mateřských školách. Důležité pro rozvoj přirozených celoživotních citových pout je 

také vazba na sourozence. 

2. 2 Vývojové poruchy čtení a psaní- problém dyslexie a dysgrafie 

Považuji za nutné zabývat se vzhledem k zaměření mé práce problematikou vývojové 

poruchy čtení a psaní. "Výzkum poruch psané řeči patří podle mého názoru mezi 

nejzávažnější úlohy psychologického výzkumu, protože představuje jednu z cest, která 

vede k objasnění mechanizmu řeči nejcharakterističtější to vlastnosti člověka, a může 

vést i k objasnění vztahu myšlení a řeči."(Cit., Pardel, 1965, str. 241.} 
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Dyslexie je specifická porucha učení, a to čtení. Za jednu zjejích hlavních příčin je 

považován fonologický deficit (obtíže s dekódováním slov, diskriminací jednotlivých 

hlásek, narušená schopnost hláskové syntézy, fonologické manipulace, automatizace 

fonetických dovedností aj.). 

Ještě bych pojednala o základním rozdílu mezi fonetikou a fonologií: fonetika je vědní 

obor, zabývající se zvukovou stránkou lidské řeči, zkoumající artikulační, akustickou a 

percepční povahu zvukových prvků. Odvětvím fonetiky je experimentální fonetika, 

která užívá speciální přístroje a zařízení. 

Rozdíl mezi fonetikou a fonologií - obě se zabývají hláskami, ale fonetika zkoumá 

hlásky samy o sobě, jejich povahu fyziologickou a akustickou, a z tohoto hlediska 

studuje jejich vzájemné vztahy a vlivy (např. asimilaci). Na rozdíl od fonetiky fonologie 

zkoumá hlásky především z hlediska významového, sémantického, a funkčního -

artikulačního a akustického. Předmětem zkoumání fonetiky je hláska, předmětem 

zkoumání fonologie je foném (minimální zvukový prvek, schopný rozlišovat 

samostatné jednotky významové, např. slova, tvary. Foném je odrazem artikulační a 

akustické reality a může se po stránce akustické i artikulační různě realizovat). 

Tyto dvě vědy uspořádávají jednotky svého zkoumání v systémy, ale podle odlišných 

principů. Systém fonetický je vybudován na shodách a rozdílech v artikulaci, 

akustického dojmu a ve funkci z hlediska tvoření vyšších jednotek - slabik. Systém 

fonologický je vybudován na přítomnosti nebo nepřítomnosti takového fonetického 

znaku, např. znělosti, měkkosti, délky apod., který je schopen rozlišit jednu hlásku od 

druhé do té míry, že se změní anebo anuluje význam slova. 

Poruchy čtení i psaní se mohou vyskytnout na všech stupních inteligence, tj. jak u dětí 

nadprůměrných tak u dětí podprůměrných. Často se mohou vyskytnout případy, ve 

kterých se díky dobré inteligenci podaří špatný výkon ve čtení a psaní překlenout. 

V naší literatuře nacházíme mnoho definic dyslexie, jako příklad můžu uvést třeba tyto: 

"Vývojová dyslexie je speciální defekt čtení podmíněný nedostatkem nebo poruchou 

některých primárních schopností, jež skládají komplexní schopnost pro učení čtení za 

dané výukové metody. Objevuje se u dětí obvykle od samých začátků výuky, a 

způsobuje to, že úroveň čtení je trvale v nápadném rozporu se zjištěnou úrovní 

intelektových schopností dítěte." (Langmeier, Matějček, cit. Matějček, 1974} 
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"Specifická vývojová dyslexie je porucha, projevující se neschopností naučit se číst, 

přestože se dítěti dostává běžného výukového vedení, že má přiměřenou inteligenci a 

sociokulturní příležitost. Je podmíněna poruchami základních poznávacích schopností, 

přičemž jsou tyto poruchy často konstitučního původu." (cit. Sovák, str. 166, 1978.} 

Jako další příčina dyslexie se dále uvádí vizuální deficit (obtíže se zrakovým 

rozlišováním např. stranově obrácených tvarů a drobných detailů, rozlišováním figury a 

pozadí, problémy v oblasti vnímání barev nebo neschopnost pohotové zrakové 

identifikace písmen). 

Důležitou roli zde hraje schopnost zrakové analýzy a syntézy. Problémy v oblasti 

zrakového vnímání způsobuje také porucha pravolevé a prostorové orientace nebo 

nedostatečná zraková paměť (Jucovičová, Žáčková, 2008, str.17). 

Deficit může být rovněž v motorické (mikromotorika očních pohybů, motorika 

mluvidel) a v senzoricko-motorické oblasti (např. vizuomotorické). 

Dyslexie může také souviset s problémy při lateralizaci a spolupráci mozkových 

hemisfér. Negativně působí i možná porucha koncentrace pozornosti. 

Výkon dítěte ve čtení ovlivní i poruchy řeči a artikulační neobratnost. Je nejnápadnější 

v předškolním věku, ale často přetrvává až do druhého stupně základních škol. 

Příprava na čtení obsahuje rozvoj vyjadřování, slovní zásoby, správné artikulace, 

přirozené intonace, hospodaření s výdechovým proudem-břišní dýchání, rozvoj 

zrakového vnímání. Užitečné je už v předškolním věku projít logopedickým výcvikem. 

Integrace s ostatními činnostmi v MŠ, herní činnosti, projektové vyučování, počítačové 

programy, deskové hry, podepisování dětských výtvorů, Kimovy hry, rozdíly apod. 

pozitivně ovlivňují budoucí čtenářské schopnosti dětí. Je také důležité s dětmi v MŠ 

pracovat individuálně, protože přesah do ZŠ je patrný. Často již v předškolním věku 

děti čtou základní písmena i slova, odlišují vizuálně různá slova a umějí někteří i tiskací 

písmena. 

Kdy začít s výukou písmen je častou otázkou učitelek MŠ, dále jak integrovat jednotlivá 

zaměstnání, jak pracovat s žáky, kteří už umí číst, jak přimět ke spolupráci základní 

školu, když je potřeba pokračovat v individuálním plánu, jak konzultovat s rodiči dětí 

témata individuálního plánu, jak rodičům jenom sdělit, že jejich dítě by potřebovalo 
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specifickou péči, jaké didaktické materiály použít? Tyto a mnohé další problémy 

přípravného období nejsou ještě zodpovězeny a pevně ukotveny v práci učitelů MŠ. 

Myslím, že proces je zatím důležitější než výsledek a pokud má dítě zájem o tyto 

činnosti, určitě je nezakazovat a dítě podpořit v jeho úsilí. V MŠ je oproti ZŠ více času 

na aktivitu dětí, ještě není takové zatížení poznatky jako po vstupu do základní školy a 

dítě je pozitivně motivováno pochvalou nebo hrou a osobním kontaktem s učitelkou. 

Herní činnosti se také kladně odrážejí na rozvoji schopností předškolního dítěte. 

Často tradiční pojetí výuky a konzervatismus jsou kritizovány v základní škole, ale 

v MŠ nejsou tolik upřednostňovány. Ve škole také při rostoucí náročnosti slov se čtení 

více zpomaluje, nerozvíjí se, často uniká i obsah. Neúspěchy a následné neurózy nebo 

lhostejnost a jiná duševní traumata se projevují většinou také později než v předškolním 

věku. Citová deprivace vyhrotí drobné nerovnoměrnosti v nadání - definice termínu 

citové deprivace: "Jde o psychický stav, který vzniká, není-li dítěti umožněno po 

dlouhou dobu uspokojit základní psychické potřeby." (Langmeier, Matějček, 1974) Ve 

spolupráci s rodiči lze vést individuální program velmi dobře už v předškolním věku, 

kdy jsou děti senzitivní a citově nejsou deprivované. 

Velmi důležitá je podle L. Eisenberga ( 1966) "stimulace k poznání" u špatných čtenářů 

a přiměřenost vyučovacího postupu vzhledem k jejich potřebám. 

Dysgrafie je specifická porucha učení, a to psaní, grafického projevu, respektive psané 

řeči. Podkladem této poruchy bývá nejčastěji porucha motoriky, především jemné, ale 

někdy i ve spojení s hrubou. Dalším projevem je porucha automatizace pohybů, 

motorické a senzoricko-motorické koordinace. Také nežádoucí svalové napětí šíjového 

svalstva, které souvisí s absencí lezení v batolecím a s neukončeným vývojem 

symetrického tonického šíjového reflexu, má negativní dopad na rytmicitu, koordinaci 

pohybů, směrovou orientaci atd. 

Nedostatky ve zrakovém vnímání a prostorové orientaci, popř. paměti, zvl. kinestetické 

(obtížně si zapamatovává tvary, předváděné pohyby, správný směr pohybu), 

představivosti, pozornosti, smyslu pro rytmus také hrají významnou roli ve vzniku SPU. 

Problém v lateralizaci je další iniciační složkou, představují ho přecvičené leváctví a 

nevyhraněná nebo zkřížená lateralita (dominantní levá ruka a pravé oko). 

Charakteristické Je pomalé tempo a zhoršená úprava. Napětí a tenze způsobuje 

zvýšenou zátěž, pohyby jsou nepřesné, křečovité a s malým rozsahem, zvyšuje se 
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únava. Už v předškolním věku jsou nápadné rozdíly v unavitelnosti, pozornosti a 

soustředěnosti u jednotlivých dětí. Důležité je, že ne vnější vlivy, ale vlivy vnitřní jsou 

příčinou snížené kvality písemného (kresebného) projevu. Někdy je příčinou chybný 

úchop psací potřeby, proto ho už v mateřské škole zdokonalujeme. U levorukých dětí je 

neupravené písmo častější a funkčně logické. 

Myslím si, že neustálé potíže dětem způsobují mírný odpor k těmto činnostem a je 

důležité jejich výkony nekritizovat, ale brát ohled na možnosti těchto dětí a neuvádět je 

do situací, kdy mohou zakusit posměch spolužáků. Ztrácejí zájem a snížené sebevědomí 

je vede k alternativním způsobům seberealizace, což může být někdy nevhodné chování 

a agresivita. 

Naopak děti nadané mají problémy opačné, jejich sebevědomí je pevné, špatně se 

vyrovnávají s autoritou, která je pro ně neoblíbená, neadekvátně reagují a snaží se 

prosadit nebo jsou zakřiknuté a nesmělé, introvertní. 

Někdy učitelé řeší nevhodným způsobem tyto potíže a situaci dlouhodobě zhoršují tím, 

že jsou zbytečně přísní, někdy až zaujatí a dítě nutí k neustále lepším výkonům, které 

jsou nad jeho možnosti. Je nutné potlačit případné subjektivní antipatie a nezhoršovat 

problémy tím, že nerespektuji individualitu těchto dětí nebo dokonce vyzdvihuji jejich 

nedostatečnost před ostatními. V praxi jsem si ověřila, že dítě citově nevyrovnané, 

labilní, s prudkými náladovými výkyvy je nejlepší zaměstnat, a to nejlépe činností, která 

ho evidentně zajímá. Případ chlapce, který měl rád letadla a byl takto problémový -

ukázala jsem mu, jak postupovat při výrobě letadélka z papíru a co je možné na něj 

nalepit, nakreslit - okamžitě se zklidnil a byl mnohem přístupnější ke všem dospělým. 

Samozřejmě je potřeba přistupovat k dětem individuálně. Myslím si ale, že přehnaně 

autoritativní, direktivní a odmítavý přístup je spíše na škodu. 

2.3 Možnosti využití různých terapeutických technik 

Činnosti s žáky v rámci mateřské školy a i v mimoškolní činnosti ve formě kroužků 

můžeme vhodně doplnit prvky především z oblasti muzikoterapie, arteterapie a terapie 

pohybem a tancem, čímž přispějeme i k velmi žádoucímu zpestření naší činnosti, které 

- má-li být našimi žáky uvědoměle a spontánně přijímáno - musí jim přinášet stále 
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nové a nové zajímavé podněty. Pestrost je tedy prvořadým požadavkem našeho snažení. 

Upadnout do stereotypu jak po stránce obsahu, tak i po stránce forem, znamená 

v každém případě postupnou ztrátu zájmu (nejen) dyslektického dítěte o naši činnost. 

Vzhledem k těmto činnostem neléčíme, to náleží do rukou odborníků, ale spíše 

postupně zvyšujeme intenzitu vjemů u dítěte, napomáháme citlivější odezvě na tyto 

vjemy a vyvoláváme emocionálnější prožitky v učení. Využíváme prvků výtvarných, 

hudebních a jiných estetických výchov ve vzdělávacích činnostech pro děti. 

Sebehodnocení dětí se upravuje, potlačuje se sobecké nebo i agresivní jednání, jiné děti 

překonávají ostych a oslabují se pocity méněcennosti. Musíme pozitivně ovlivnit 

narušený vztah k okolnímu světu a napomoci lepší socializaci problémových dětí. 

Ráda bych využila tvořivosti dětí a přirozené dětské touhy po hře, zařazovala do jejich 

činností prvky rytmicko - psychomotorické, při poruše pozornosti je vhodné zařazení 

Orffových nástrojů, rekvizit při dramatizaci, při literární výchově zařadit komentované 

čtení s otázkami, grafomotorické činnosti vhodně motivovat atd. Psychické uvolnění a 

citový zážitek určitě kladně působí na pohodu dětí roztěkaných a neklidných. 

Poslech hudby, muzikoterapie, pomáhá k uvolnění a hudba vybavuje pozitivní i 

negativní emoce a fantazijní představy. Můžeme dítě vyzvat, aby nám předvedlo 

pohyby do hudby nebo rytmickými prostředky vyjádřilo svoje naladění nebo situaci. 

Hudba je vhodným doplňkem i k jiným činnostem, např. kreslení nebo malování. Dítě 

své pocity přenáší na plochu, druh nonverbálního sdělení, kdy dítě překoná ostych a 

obavy z případného neúspěchu. Prožívá emoce a skutečně tvoří a po skončení takovéto 

činnosti poskytneme dítěti možnost, aby o svém díle verbálně hovořilo. Tímto se rozvíjí 

jeho řečové schopnosti. 

O vhodnosti spojení výtvarných i hudebních činností, neboť hudba a výtvarné umění (i 

přes zdánlivou odlišnost) mají skutečně mnoho společného, svědčí i to, že "rytmus, 

opakování, symetrie, to jsou principy, které se v dětské kresbě a malbě velmi uplatňují. 

... Postihneme je vždy, kdy na nás výtvor působí harmonicky a rovnovážně - a to je 

velmi často. Základy kompozičního smyslu jsou dítěti vrozeny, mají svůj počátek už ve 

fyziologických faktech (rytmus tepu a dechu, symetrie lidské postavy) a jejich 

přítomnost v kresbě je povzbudivá: mluví o tom, jak přirozeně probíhá ve výtvarné 
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činnosti integrace tělesných a duševních složek, která je pro duševní kondici dítěte tak 

nutná." (Uždil, 1990, s. 53). 

Závěrem ještě jeden výrok profesora Uždila, který plně podporuje oprávněnost našeho 

postupu, pokud se rozhodneme využít při speciálních činnostech s problémovými dětmi 

i výtvarné činnosti (jejichž jednoznačně příznivý vliv na dětskou psychiku ještě 

umocňuje vliv vhodně zvolené hudby, popř. básní, písní): "Ostatně se ukazuje, že dítě, 

které je neklidné a nesoustředěné, se právě znamenitě soustředí při výtvarné práci a je 

po celou dobu, kdy se jí zabývá, k nepoznání. Dokazují to i některé výsledky klinických 

pokusů s dětmi vyloženě neurotickými." (Uždil, 1990. str. 58). 

2. 4 Rozvoj čtenářských a grafomotorických dovedností 

Řeč se zakládá už od jednoho roku. Děti rády experimentují se slovy, vymýšlejí je, hrají 

si se zvukově analytickými a syntetickými prvky, pozorují a srovnávají, rozkládají a 

skládají, slova na hlásky, slabiky, využívají rytmu a rýmu (říkadla, rozpočítadla, 

básničky, písničky). Někdo chce číst od písmen, jiní si chtějí pamatovat slova a věty. Při 

předčítání, sledování obrázků a textu se učí chápat smysl čtení, poznávají, že text je 

v řádce, čtenář přechází ze řádku na řádek, slova jsou oddělena, skládají se z písmen a 

čtení má směr zleva doprava. 

Šestileté dítě je již intelektuálně rozvinuto, je schopno soustředěné činnosti, je 

dostatečně citově a společensky disciplinované, takže samo touží po organizovanějším 

zaměstnání, nežli je hra a po kolektivnější společnosti. 

Dítě postupuje stále hlouběji od povrchové celistvosti k postřehování dalších a dalších 

podrobností při nazírání předmětů. Z málo rozlišených vjemových tvarů se stávají takto 

percepční celky stále diferencovanější. K dávání smyslu slovesným výtvorům docházejí 

děti s postupem věku. Mladší dítě vnímá jistý fakt v jeho vzájemném spojení s jinými 

fakty jako cosi celistvého, nerozlišuje jednotlivé prvky. Obyčejně po prvním vnímání 

výtvoru u nich zůstává všeobecný dost povrchní dojem z vnímaného textu. Představují 

si ještě schematicky, ne velmi obecných rysech obrazy výtvoru i jeho obsah. Obecná 

představa je ještě nehluboká a nerozčleněná. W. Stem (1914) podal vlastní doklady pro 

vývoj pozorování ve věku předškolním a rozeznal tři hlavní stadia: 
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1) Předmětné -kdy dítě ukazuje na obraze jen jednotlivé věci nebo osoby 

2) Akční -kdy vidí v něm již děj 

3) Vztahově-znakové- když porozumí některým souvislostem znázorněným na obraze 

Děti postupně víc a víc všímaly opěrných bodů a z nich usuzovaly synteticky na předem 

stanovenou souvislost. 

Každý rok si klade mnoho rodičů otázku, jestli je jeho dítě zralé na vstup do základní 

školy, kde je nutné poměrně rychle zvládnout výuku čtení, psaní a počítání. Každoročně 

dochází k mnoha odkladům školní docházky. Kromě faktorů fyzických a sociálních jde 

také o psychické, kdy jsou nezralé zejména funkce důležité pro výuku tohoto trivia. 

Jedná se především o smyslové vnímání zrakové a sluchové, jemnou a hrubou 

motoriku, paměť a pozornost, myšlení a řeč. Celý odložený rok školní docházky přitom 

můžeme tyto funkce lehce rozvíjet a podporovat běžnými a nenáročnými cvičeními a 

hrami. 

Celkový vývoj dítěte a zrání CNS napomáhá ztlumení některých potíží a hendikepů, ale 

ne úplně. S dětmi je nutné cíleně pracovat a to buď v psychologicko-pedagogických 

poradnách společně s rodiči na speciálních kurzech, nebo ve speciálních odděleních 

mateřských škol, nebo ve speciálních programech v mateřské škole pro děti s odkladem 

školní docházky. Také některé základní školy zřizují tzv. přípravné ročníky pro 

usnadnění vstupu dětí do ZŠ. Ve své praxi jsem se setkala s "kroužkem předškoláka", 

organizovaným pro mateřskou školu venkovského typu v těsném sousedství školy. 

I v případě, že dítěti není věnována žádná pozornost, což se často stává, je přesto nutné 

s ním pracovat. Včasná pomoc v raném věku je rozhodující pro další vývoj dítěte. 

Posuzování odkladu školní docházky je vhodné věnovat pozornost i nárokům, které na 

dítě bude klást škola (vzdělávací program školy, používané metody atd.) vzhledem 

kjeho individualitě. Důležitou roli sehrává tzv. zralost školy a učitele, která např. 

zahrnuje osobnost učitele či klima třídy. 

Největší problém je v současné době spatřován v nedostatečné, v některých regionech 

téměř minimální spolupráci mezi školami, poradnami a pediatry. Současná praxe stále 

více směřuje k pouhému konstatování a zhodnocení vývoje dítěte v jednotlivých 

oblastech než k prevenci a včasnému odhalení a nápravě rizikových faktorů. V 80. 

letech byly v některých okresech využívány interní diagnostické materiály k depistáži 

školní zralosti. Výhodou těchto screeningových vyšetření byla jejich jednoduchost, 
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nenáročnost a maximální využitelnost (test mohly provádět učitelky mateřských škol a v 

případě, že dítě nenavštěvovalo mateřskou školu, tak i učitelé základní školy při zápisu). 

Vzhledem k ekonomickým a personálním potížím se těmto aktivitám pedagogicko

psychologické poradny v posledních letech nemohou věnovat. Je nutno si uvědomit, že 

existuje mnoho metod pro posouzení úrovně školní připravenosti a diagnostikování 

školní zralosti, avšak v praxi se provádějí izolovaně, což má za důsledek ne prevenci, 

ale konstatování odchylek. Nové legislativní, ekonomické i personální změny ve sférách 

mezi školskými i zdravotnickými institucemi způsobily nejednotnost a ztěžují 

spolupráci. 

Ještě k tématu čtenářských dovedností uvedu, že přípravné období pro čtení v základní 

škole má za význam srovnání dětí na stejnou startovací vzdělávací úroveň a teprve pak 

je možné zahájit výuku čtení. Jistá uniformita je typická a základní školství není 

připraveno na diverzitu a jedinečnost. Dyslexie se diagnostikuje ve druhé, málokdy 

v první třídě a neúspěch má závažnější důsledky právě na počátku. 

Přitom mateřská škola má za úkol vytvoření základu, na kterém první třída mateřské 

školy může lépe vystavět vlastní čtenářské dovednosti. Tomuto pojetí také odpovídá 

obsah Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Ten obsahuje 

v bodu 4.2.1 Jazyk a řeč následující cíle: "osvojení některých dovedností, které 

předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka". Mezi ně patří poslech 

příběhů, prohlížení a "čtení" knížek, hry se slovy. 

Dítě by na konci předškolního období mělo podle tohoto dokumentu zpravidla dokázat 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky, hlásky ve slovech, poznat a utvářet 

jednoduché rýmy, poznat a vymyslet jednotlivá synonyma, homonyma a antonyma, 

rozlišovat některé symboly, porozumět jejich významu a komunikativní funkci. Dále by 

mělo rozlišovat a znát některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno, projevovat 

zájem o knihy a encyklopedie. 

2. 5 Odklad školní docházky 

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel základní školy na základě žádosti rodičů a 

na podkladě pediatrického vyšetření nebo odborného posouzení pedagogicko-
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psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Podle zákona však 

existuje ještě jedna možnost, a to tzv. dodatečný odklad, který se může udělit v případě, 

že v průběhu prvního pololetí se u dítěte projevila nedostatečná tělesná nebo duševní 

vyspělost ke školní docházce. Před dodatečným odkladem školní docházky však varují 

nejenom pedagogové, ale i psychologové, neboť návrat dítěte zpět do mateřské školy v 

průběhu školního roku je pro dítě traumatizující. 

Je třeba si uvědomit, že samotné datum narození nemůže být jediným kritériem pro 

rozhodnutí, kdy má dítě nastoupit do l. třídy, protože před l. zářím se rodí i děti 

nedonošené, jejichž vývoj může být opožděn, a naopak po 1. září se mohou narodit děti 

vysoce inteligentní či s dynamičtějším vývojem. Existuje více protikladných příkladů 

(např. děti, jejichž rodiče jsou velmi malého vzrůstu, nebudou splňovat kritérium 

fyzické zralosti, přestože budou na vstup do školy zralé i připravené). 

Vždy je nutno respektovat individuální zvláštnosti dítěte a sledovat i podnětnost 

rodinného prostředí (např. životní styl, vzdělání rodičů, kulturní úroveň rodiny), neboť 

"i dítě může přezrát jako vzácné ovoce a ve škole se nudit"(Štúr, 1999). Rozhodnutí o 

zahájení či odkladu školní docházky je velmi závažným krokem v životě dítěte a 

zvyšující se počty žádostí rodičů o odložení školní docházky z důvodu prodloužit dítěti 

jeho dětství představují nebezpečí, že nebude využit okamžik, kdy je dítě 

"nastartováno" na vstup do školy. Stále více rodičů preferuje u svého dítěte pozdější 

zahájení školní docházky a žádají ředitelství základních škol o její odklad. 

V praxi se dokonce objevily odklady na přání rodičů, kdy ve hře bylo stěhování, 

pohodlnost rodičů, rozvod atd. Procento odkladů školní docházky je v naší zemi 

poměrně vysoké, téměř 26 % (Mertin, Gillernová, 2003) a v posledních letech se počet 

dětí s odkladem školní docházky nesnižuje. 

Žádost o odklad školní docházky je v současné době záležitostí rodičů a rozhodnutí o 

odsunutí školní docházky o jeden rok je věcí ředitele základní školy. Pedagogicko

psychologická poradna, pediatr, logoped či jiný odborný pracovník (např. z SPC) má 

pouze hlas poradní. 

V odborných časopisech se objevují připomínky, že chybí vzájemná spolupráce mezi 

pediatry, psychology, učitelkami MŠ, vyučujícími ZŠ, neboť zákon o ochraně osobních 

dat znemožňuje předávání si informací bez souhlasu rodičů (Kropáčková, 112004). 
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3. Praktická část 

3. 1 Cíle výzkumného úkolu 

Ve své bakalářské práci pracuji s Testem rizika poruch čtení a psaní (Švancarová, 

Kucharská, 2001). Jako cíl jsem si určila najít děti s nižším než průměrným skórem, a 

vytvořit pro ně stimulační program, který by vedl ke zlepšení jejich funkcí. Chci ověřit 

kladnou reakci dětí na testování, a dále zjistit jejich osobnostní rysy a kognitivní 

schopnosti. Během testování jsem se snažila odhadnout míru připravenosti na školní 

docházku. Na základě testu chci rozpoznat jednotlivé vývojové funkce. Děti jsem 

motivovala a pozitivně hodnotila, když byla zmíněna kritika, jinde jsem oprávněně i 

pochválila. 

Neméně důležitým cílem pro mě bylo diskutovat s učitelkami MŠ, získat vhled do 

praxe, inspirovat se a zmapovat názory na problematiku SPU u předškolních dětí. Je 

užitečné nahlížet na jejich výchovu skrze potřeby učitelek. Nemohu je bezezbytku 

popsat, ale můžu zvýšit pravděpodobnost, že učitelky se budou více zajímat o tuto 

problematiku a více rozvíjet potenciál dětí. 

3. 2 Popis použitých metod 

• Test 

K testování a depistáži jsem použila Test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky 

(Švancarová, Kucharská, 2001). Úkoly testu se zaměřují jednotlivě na různé úrovně 

dovedností a jednotlivé schopnosti. 

V praxi ověřený soubor pracovních listů, otázek a úkolů s manuálem je zaměřen na 

včasné podchycení dětí s potenciálními problémy na bázi dyslexie a dysgrafie. Zjišťuje 

schopnosti sluchové, zrakové, grafomotorické, artikulační, dále např. úroveň paměti, 

výslovnosti atd. Je určen pro děti těsně před nástupem školní docházky a žákům I. 

ročníku základní školy. 
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Zadává se individuálně a používat jej mohou nejen poradenští pracovníci, ale i učitelé, 

zejména speciální pedagogové základních a mateřských škol. Tento test by měl umožnit 

včasnou depistáž dětí ještě před vstupem do ZŠ, u kterých se mohou vyskytnout 

poruchy čtení a psaní. Důležité je získat optimální přístup učitele a následně, i přes 

individuální péči se nezlepšující výsledky, i jejich vyšetření v 1. ročníku ZŠ. Předchází 

se tím prvotnímu školnímu selhání. 

První užití testu je možné u dětí, které mají nastoupit v září do 1. ročníku základní 

školy, na konci docházky do mateřské školy. Test napomůže rozhodnutí, zda školní 

docházku odložit nebo je dítě dobře "nastartované". Má-li nízký a ž extrémně nízký 

výsledek, po dohodě s rodiči upozornit budoucího třídního učitele, že dítě bude 

potřebovat speciální přístup. Také je možné včas zjistit, zda jsou v dané škole zřizovány 

vyrovnávací třídy nebo jak postupují při integraci u dětí na hranici rizika. Další užití 

testu je možné těsně po nástupu do 1. třídy, na začátku září, případně ještě během 1. 

pololetí. 

U již školních dětí je možné podle dosaženého výsledku a charakteru obtíží modifikovat 

přístupy k němu. Prodloužit etapu předslabikářového období, déle s dítětem pracovat na 

rozvoji percepčních (rozvoj zrakového a sluchového vnímání), kognitivních (rozvoj 

paměti, představivosti, pozornosti aj.) a motorických (rozvoj jemné a hrubé motoriky, 

grafomotoriky) funkcí. U dětí s výrazně nízkým výkonem se budou obtíže 

pravděpodobně stupňovat. Je proto vhodné po určité době po dohodě s rodiči doporučit 

di tě k odbornému v-yšetřeni v \)Otadně (Švancarová, Kucharská, , 200 I. s. 5). 

• Dotazník (viz příloha) 

Na základě tohoto dotazníku chci ověřit postoje učitelek k tématu predikce SPU a dále 

zjistit jejich názory na pedagogickou praxi, jejich komentář spolupráce s rodiči dětí, 

aplikaci predikce a použití materiálů. Výsledky otevřeného dotazníku jsou hůře 

zpracovatelné, ale pokusím se je co nejpřesněji interpretovat. Vyhodnotila jsem ho 

s ohledem na daný rámec a podmínky. 

Polostrukturovaný dotazník má ll otázek, z toho tři otevřené a osm polouzavřených 

otázek. Skýtá možnosti většího postižení individuálních rozdílů. Respondent se může 
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volně vyjádřit a použít k vyjádření svých názorů a pocitů vlastní slovník. Pro mě jako 

tazatele i zpracovatele to znamená větší náročnost. 

Dotazník je kombinovaný, obsahuje jak otevřené, tak polouzavřené otázky. Dotazník 

není škálovaný. Dá se říci, že jsem vytvořila spíše strukturované interview. 

Dotazník je určen pro pozorovatele, učitelky mateřských škol, byl zadáván pomocí 

ředitelek, které byly v některých případech i respondentkami. 

K zadávání byl použit e-mail, osobní dotazování v mateřské škole a zprostředkování 

vyplnění dotazníku učitelkami nebo bývalými studentkami oboru učitelství pro 

mateřské školy. 

Seznam informací, na které se ptám v dotazníku: 

1) Percepce pojmu riziko speciálních poruch učení 

2) Absence informací k tématu rizika SPU 

3) Aplikace predikce v pedagogické praxi 

4) Materiály používané v praxi, predikující náznak SPU 

5) Vhodnost existence nového diagnostického materiálu pro predikci rizika SPU 

pro učitele MŠ 

6) Spolupráce MŠ se ZŠ v předškolní přípravě na ZŠ 

7) Ochota ZŠ podat zpětnou vazbu ohledně predikce 

8) Tvorba vlastních materiálů 

9) Možnost či nemožnost uplatnit IVP v praxi 

1 O) Aplikace logopedie učitelkami v praxi, vztah řeči a SPU 

ll) Akceptace rodiči a spolupráce při rozvoji jejich dětí 

3. 3 Popis průběhu výzkumu 

Pracovala jsem s dětmi v jedné malotřídní mateřské škole Středočeského kraje, v měsíci 

březnu roku 2010. 

Po úvodní motivaci, kdy předškolní děti uvítaly návštěvu jejich praktikantky, jsem děti 

posadila ke stolku a vhodně je rozmístila. Protože navštěvují v místní základní škole 

"Kurz předškoláka", těšily se a nebyly tak vyvedené z míry. Pokud budou šikovné, mají 

dostat samolepku, kterou si samy vyberou, dívky psy a chlapci auta. Dostaly tužku a 
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zadala jsem jim písemné části testu. Zatímco pracovali, ti jedinci, kteří měli hotovo, 

dostávali ode mne otázky testu. 

Část dětí nebyla v mateřské škole a tato část byla odložena na jiný den. Dále již 

testování probíhalo individuálně. Děti chodily postupně po dvou ke stolku a měla jsem 

možnost individuálního rozhovoru, i soustředění dětí bylo kvalitnější a více se snažily. 

Testování předcházel krátký rozhovor, aby se děti uvolnily a motivovaly. Snímání testu 

probíhalo ve školních podmínkách. První den byli žáci v početnější skupince u stolu, 

následující dny chodili po dvou do oddělené místnosti - ložnice, v jednom případě 

pouze jedna dívka, která ale byla velmi specifické povahy. Protože šlo již o druhý den, 

věděly děti přibližně, co bude následovat. Testování probíhalo asi týden a poté 

následovaly dva týdny denních řízených činností. Tyto činnosti nemohly být 

realizovány příliš dlouho, protože moje praxe ve školce rodinného typu nemohla trvat 

déle z toho důvodu, že třídní vzdělávací program byl už připraven a zahrnoval mnoho 

mimoškolních akcí. Činnosti trvaly vždy přibližně půl až třičtvrtě hodiny. Do školy 

jsem poté docházela jedenkrát v týdnu. Práce s dětmi, pokud probíhala individuálně, 

byla pro mě jednodušší, ale i ve skupině se test dá realizovat. Velkým deficitem 

zkoumání je, že nebylo z časových důvodů možné udělat přesah do základní školy a 

vyzkoušet během školního roku, k jakému pokroku u dětí došlo. 

Z důvodu toho, že pečlivé snímání testu je náročné pro děti hlavně tím, že přesahuje 

rámec jejich fyziologických možností, křivka únavy se zvyšuje už po půl hodině, 

koncentrace pozornosti je kolem čtyřiceti minut už na hraně, jsem test nedělala celý, ale 

rozdělila jsem ho časově na více částí. U každého subtestu je krátká doba zaměřená na 

zácvik, příklad nebo motivaci a vysvětlení úkolu. Celý test je uveden v příloze. 

Program stimulace je pojednán níže v kapitole 3. 6. 

3. 3. 1 Popis vzorku 

V mateřské škole jsem společně s ředitelkou vybrala předškolní žáky, chlapce i dívky 

různého věku, a připravila je na aktivitu testování, která obsáhla přibližně tři dny. Dětí 

bylo devět, šest dívek a tři chlapci. Tímto vzorkem rozumím skupinku, na níž je 
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průzkum prováděn. Vzorek je co nejpodobnější rozložení dětí (a jejich schopností) ve 

třídě. 

V jednotřídní školce nebylo mnoho dětí vhodných k testování. Musela jsem pracovat 

podle možností MŠ. 

Kazuistiky 

Dítě č.l 

1) Anamnestické údaje a informace o rodině 

Chlapec -Matěj - 5, ll 

Chlapec žije v úplné rodině. Matka je v domácnosti a otec pracuje jako lékař. Chlapec 

nemá sourozence. 

2) Základní údaje 

-zdravý 

- nemá žádnou řečovou vadu 

- vyhraněná lateralita pravé ruky 

3) Docházka do MŠ a osobnostní charakteristika 

Po ukončení docházky, kterou zahájil ve třech letech, na MŠ bude pokračovat na 

městské ZŠ se zaměřením na jazykové vyučování 

U chlapce jsem nezaznamenala adaptační potíže. Když ráno přijde do třídy, potřebuje 

menší chvíli na rozkoukání, ale zanedlouho se buď připojí k dětem, které si už hrají 

nebo si začne hrát sám. To se stávalo poměrně často, protože je ráno ve třídě jeden 

z prvních. Nejčastěji si hrál s legem a jinými stavebnicemi. Je veselý, ale při některých 

aktivitách s paní učitelkou se nudil. Jeho schopnosti se nemohou v MŠ rozvíjet, protože 

je z chlapců jeden z šikovnějších. Tyto situace jsem pozorovala i u dalších dvou dětí 

podobného věku. 

Chlapec chodí domů po obědě a vyzvedávají si ho buď rodiče nebo prarodiče. Vždy se 

domů těší a rád chodí se všemi členy rodiny. 

Dítě č. 2 
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1) Chlapec- Petr- 5, 6 

Chlapec žije v úplné rodině. Matka je zaměstnankyně firmy a otec je manažer. Chlapec 

má bratra. 

2) -zdravý 

- špatná výslovnost "r, l" a sykavek 

-vyhraněná lateralita pravé ruky 

-rodiče si přejí odklad školní docházky, chlapec je i věkově málo připravený 

3) U chlapce se objevovala nesoustředěnost a raději než se spolužáky si hrál sám. Ke 

hře používal auta, zvířata a hospodářské vozy. Někdy se projevovala agresivita 

k chlapcům v rámci hry. Je živý a rychle reaguje na otázky. Při práci s knihami a 

encyklopediemi se velmi zajímal o přírodní katastrofy, klimatické jevy a požadoval 

vysvětlení. Chlapec ve školce zůstává na odpoledne a má problémy s usínáním při 

odpočinku po obědě. Ve školce se mu líbí, ale ochotně odchází s prarodiči. 

Dítě č. 3 

1) Chlapec- Adam- 6, 6 

Chlapec žije v úplné rodině. Matka je uklízečka a otec řemeslník. Chlapec nemá 

sourozence. 

2)- zdravý 

- špatná výslovnost sykavek 

-jeden z nejstarších dětí ve třídě 

- vyhraněná lateralita pravé ruky 

3) Adaptační potíže chlapec podle učitelky nikdy neměl. Přestože je starší, do školy 

není příliš "nastartován". Je vůdčím členem chlapecké skupiny. Ve hře používá auta a 

lego. Není agresivní, ale využívá své převahy ve výšce postavy i tělesné konstituce. 

K učitelkám je vstřícný. Činnosti a aktivity ho baví. Je oblíben u chlapecké části třídy. 

Chlapec odcházel domů po obědě s rodiči nebo prarodiči. 

Dítě č. 4 

1) Dívka- Aneta- 6, 8 

Dívka žije v úplné rodině. Matka je krejčová a otec manažer. Má mladší sestru. 

2)- zdravá 
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- správná výslovnost 

- vyhraněná lateralita pravé ruky 

-jedna z nejstarších dětí ve třídě 

3) Dívka neměla adaptační potíže a na svůj věk byla vždy vyspělá. Je aktivní při 

řízených činnostech a ráda je středem pozornosti. K učitelkám je více kontaktní. Mezi 

dívkami je oblíbená. Baví ji kreslení a ruční práce. Ke hře používá kočárek, panenky a 

lego. Verbálně je aktivní a vůdčí osobnost ve skupině kamarádek. 

Domů vždy odcházela po obědě, většinou s rodiči a těšila se vždy na sestru. 

Dítě č. 5 

1) Dívka- Markéta- 5, ll 

Dívka žije v úplné rodině. Matka je zaměstnankyně firmy, stejně tak otec. Má mladšího 

bratra. 

2) zdravá, alergie 

- správná výslovnost 

- vyhraněná lateralita pravé ruky 

3) Dívka nemá adaptační potíže a zapojuje se do kolektivu dívek. Úzce se přátelí 

s jednou mladší a menší dívkou a má velkou snahu jí pomáhat a ochraňovat. Baví ji 

kreslení a malování. Má velké sociální cítění. Ke hře používala panenky a zvířata. Je 

pečlivá a kontaktní k dětem. Neudrží delší dobu pozornost. 

Dívka vždy chodila po obědě s rodiči. 

Dítě č. 6 

1) Dívka- Nela- 6,9 

Dívka žije v úplné rodině. Otec je manažer a matka v domácnosti. Nemá žádné 

sourozence. 

2)- zdravá 

- správná výslovnost 

-vyhraněná lateralita pravé ruky 

3) Dívka neměla adaptační problémy, ale má velké potíže s autoritami. V kolektivu není 

příliš oblíbená. S jedním z chlapců měla neustále konflikty. V aktivitách velmi 
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spolupracuje a má nadání k hudbě. S dětmi si hrála v kolektivu dívek, avšak dává 

přednost kontaktu s dospělými. Je velice egocentrická a sebevědomá, vůdčí. Po kritice 

od učitelek pláče. Velmi vyžaduje pochvalu. Běžné aktivity ji nebaví, stále vymýšlí 

svoje a nové. Občas je nesnášenlivá jak s dětmi, tak vůči učitelce. Nadprůměmá je ve 

všeobecných vědomostech, čte. V praktických věcech, sebeobsluha, stolování, má 

problémy. Jeví psychomotorický neklid. Ráda je středem pozornosti při svých 

vystoupeních. 

Chodí vždy po obědě domů s matkou. 

Dítě č. 7 

1) Dívka- Eliška- 5,9 

Dívka žije v úplné rodině. Matka je zaměstnankyně firmy, otec podniká. Nemá žádného 

sourozence. 

2)-zdravá 

-nesprávná výslovnost, sykavky, patlavost, občas nesprávně "r" (nahrazuje č) 

- vyhraněná lateralita pravé ruky 

3) Na počátku docházky do mateřské školy měla problémy. Celkově je introvertní, ale 

v kolektivu dívek se dobře zapojuje. Úzce se přátelí s jednou z dívek. Vzhledem k výšce 

postavy a drobné konstituci vypadá mladší, než skutečně je. Je ochraňována spolužáky. 

Komunikovala se mnou dobře při individuální činnosti v malé skupince, pokud ale byla 

vyvolávána před skupinou ve frontální výuce, byla velmi zaskočená a přestože znala 

odpověď, nemluvila. Je nesmělá a bojí se neúspěchu. 

Je klidná, pečlivá, má ráda detaily. Je vidět, že se jí doma rodiče věnují. Vyniká 

v pravolevé orientaci a vnímání obrazů, má dobrou paměť. Ráda a dobře kreslí, hraje si 

s panenkami, plyšovými hračkami. 

Odchází vždy po obědě s rodiči. 

Dítě č. 8 

1) Dívka- Kristýna- 6, 3 

Dívka žije v úplné rodině. Matka je v domácnosti, otec zaměstnanec firmy. Má mladší 

sestru. 

2) - srdeční vada 
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- správná výslovnost 

- vyhraněná lateralita levé ruky 

3) S adaptací neměla problémy. V kolektivu je oblíbená. Má blízkou kamarádku ve 

třídě. Je aktivní a extrovertní. Ráda cvičí a tančí. Hraje si s knihami a panenkami, 

kočárkem a ráda staví domy a lávky z dřevěných boxů. Je aktivní při řízených 

činnostech v kolektivu. Ráda zpívá. Umí se prosadit v kolektivu. Je klidná, nemá 

problém se soustředit. Vždy se zastane mladších, slabších atd. Je rozumná a dobře si 

pamatuje. 

Většinou odcházela až po odpočinku a to s matkou. 

Dítě č. 9 

1) Dívka- Šárka- 6, 9 

Dívka žije v úplné rodině. Matka je zaměstnankyně firmy, otec je dispečer. 

2)- zdravá 

- správná výslovnost 

-nevyhraněná lateralita 

-jedna z nejstarších dětí ve třídě 

3) Adaptovala se vždy dobře. Veš kolce se jí líbí a vychází dobře jak s chlapci, tak 

s dívkami. Při aktivitách je velmi soustředěná. Je živá, při odpoledním spaní měla 

problémy. Ráda cvičí, tančí. Ve hře upřednostňovala panenky a stavebnice. Je 

komunikativní a extrovertní. Umí písmena, číslice. Ráda poslouchá pohádky a jezdí na 

koni. V kolektivu se nestydí. 

Vždy chodila domů až po odpočinku, většinou s prarodiči. 

3. 4 Výsledky a jejich rozbor 

Zajímavé bylo, jak se liší dovednosti podle pohlaví. V testu se ukázalo, že chlapci lépe 

zvládají pravolevou orientaci a zrakové vnímání plošné, ale horší byli ve výslovnosti a 

grafomotorice. 

Chlapci kreslili lépe ostré linky a dívky oble lomené. 
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Intermodalita- učení písma- bylo výborné u obou skupin. Slabiky, rytmus a analýza 

na hlásky šla výrazně lépe dívkám. V kapitole 3. 4. I. I jsem popsala výkony dětí podle 

oblastí. 

Z každého subtestu bylo možné získat jeden bod, pokud byl úkol splněn. 

Celkem bylo možné získat 56 bodů. Škálování je uvedeno v příloze. 

3. 4. Testování předpokladů pomocí testu rizika 

Oblasti testu. které jsou rozvíjeny a testovány: 

Sluchové vnímání, rytmicita, zrakové vnímání, zraková paměť, artikulace, jemná 

motorika, kognitivní vnímání 

První polovina testování obsahovala: 

I. Sluchová analýza na slabiky 

2. Sluchová analýza - 1. hláska 

3. Sluchové rozlišování hlásek ve slově 

4. Sluchové rozlišování podobných slov 

5. Sluchové rozlišování délek (použití bzučáku jsem nahradila trianglem) 

6. Zrakové rozlišení -rytmus (opět místo bzučáku použit triangl) 

7. Zrakové rozlišování - pravolevá orientace 

Druhá polovina testování obsahovala: 

8. Zraková paměť 

9. Zrakové vnímání- plošné (písemná část) viz příloha 

1 O. Artikulační obratnost 

ll. Jemná motorika- napodobení písma (písemná část) viz příloha 

12. Intermodalita- učení písma 

13. Rýmování 

3. 4. 1. 1 Výkony jednotlivých dětí 

Chlapci - výsledky 

Počet bodů v jednotlivých subtestech - tab. č. 1 
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Matěj - vyšší průměr 

Petr - nižší průměr 

Adam- nižší průměr, hraniční pásmo 

Tab.č.l 

Chlapci 1.1. 1. 2. 1. 3. 2.1. 2. 2. 2. 3. 3.1. 3. 2. 

1 1 1 o o 1 1 1 1 

2 1 1 o 1 o o 1 o 
3 1 1 o o 1 1 1 o 

subtest 
Chlapci 6.3. 6.4. 7.1. 7.2. 7. 3. 8.1. 8.2. 8. 3. 

1 1 1 1 1 1 1 1 o 
2 o o 1 1 1 o o o 
3 1 1 1 1 1 o o o 

3. 3. 3.4. 3. 5. 3.6. 3. 7. 3.8. 4.1. 4.2. 4.3. 

I o o 1 1 o 1 1 o 
o 1 o 1 1 1 1 o o 
1 o o 1 1 1 1 o o 

9. 1. 9.2. 10.1. 10. 2. 10. 3. 10.4. 10. 5. 10. 6. 11.1. 

1 o 1 1 1 1 1 1 1 

1 o o o o o 1 o 1 

o o o o o o 1 o 1 

3. 3. 3.4. 3. s. 3. 6. 3. 7. 3. 8. 4. 1. 4. 2. 4. 3. 

1 o o 1 1 o 1 1 o 
o 1 o 1 1 1 1 o o 
1 o o 1 1 1 1 o o 

9. 1. 9. 2. 10.1. 10. 2. 10. 3. 10. 4. 10. s. 10. 6. 11.1. 

1 o 1 1 1 1 1 1 1 

1 o o o o o 1 o 1 

o o o o o o 1 o 1 
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6.1. 6.2. 
1 o 
1 o 
1 1 

13. 2. 13.3. 
1 o 
1 1 

1 o 

Suma bodů- viz tab. 2 

Aritmetický průměr chlapců- 35, 6 bodů (z 56) 

Tab.č.2 

Chlapec č. 1 44 

Chlapec č. 2 30 
I 

Chlapec č. 3 33 i 
------------------------- --·---·--· _j 

Dívky- výsledky 

Počet bodů v jednotlivých subtestech - tab. č. 3 

Aneta - vyšší průměr 

Markéta - průměr 

Nela - výrazný nadprůměr 

Eliška - vyšší průměr 

Kristýna - vyšší průměr 

Šárka - nižší průměr, hraniční pásmo 
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2 1 o o 1 1 1 o 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 

s 1 1 o 1 1 o 1 1 

6 1 o o 1 o o 1 o 
3. 3. 3.4. 3. s. 3. 6. 3. 7. 3. s. 4.1. 4.2. 4.3. 

1 1 1 1 1 1 1 1 o 
1 1 1 1 1 o o 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 o o 
1 1 1 1 1 o 1 o o 
1 1 1 1 1 o o o 

4.4. 4.S. 4.6. 4. 7. 4.S. S.1. s. 2. s. 3. S.4. 

1 1 1 o o o o o 1 

1 1 1 o o 1 o 1 o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 o o o o 1 o 
1 1 1 o o o 1 o o 
1 1 o o o 1 o o o 

6.1. 6. 2. 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

subtest 
Dívky 6.3. 6.4. 7.1. 7. 2. 7. 3. S.1. S.2. s. 3. 

1 1 1 1 1 o 1 o 1 

2 1 1 1 1 1 o 1 o 
3 1 1 1 o o 1 o o 
4 1 1 1 o 1 1 1 1 

s 1 1 1 1 1 1 1 1 

6 1 1 1 1 1 o 1 o 

9.1. 9. 2. 10.1. 10. 2. 10. 3. 10.4. 10. s. 10. 6. 11.1. 

1 o 1 1 o 1 1 1 1 

o o 1 1 o 1 1 o o 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 o 1 o o o o o 1 

1 1 1 1 1 1 1 o 1 

o o 1 1 o o 1 o o 

33 



11.2. 11.3. 12.1. 12. 2. 12. 3. 

o 1 1 1 1 

o 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 

13.2. 13. 3. 

1 1 
1 o 
1 1 

1 1 

1 1 

o o 
Tab.č. 3 

Suma bodů -viz tab. 4 

Aritmetický průměr dívek- 42 bodů (z 56) 

Tab.č.4 

Dívka č. 2 38 

Dívka č. 3 52 

Dívka č. 4 42 

Dívka č. S 45 

, Dívka č. 6 32 

i __ ·-·----·-·---·---·-- .. -·--··-···-·---·---' 

Průměr celé skupiny- 39, 8 
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12.4. 12. 5. 12. 6. 13.1. 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 



Evaluace jednotlivých dětí 

Chlapec č. 1 

Při zadávání testu byl zaujatý, koncentrovaný, trpělivý. Pochopil dobře instrukce. 

Písemné subtesty zvládl rychle. Jeví se mi jako dobře připravený na školu. Z chlapců 

byl nejúspěšnější. Sluchové a zrakové vnímání má na dobré provni, kognitivní vnímání 

také, grafomotoricky je zdatný. Artikulace je také v pořádku. 

Chlapec č.2 

Při testu nebyl koncentrovaný, často bezradný. Aktivita ho ale zajímala a byl 

motivován. Se svými výsledky byl spokojený. Objevuje se u něj zvýšená hravost a 

snadná unavitelnost. Měl drápovitý úchop tužky. Artikulace r, l, a sykavek je potřeba 

procvičit. Rýmování a zraková paměť by se daly ještě zlepšit. Grafomotoricky je třeba 

upravit držení tužky. 

Chlapec č. 3 

Test dělal neochotně a těšil se na volnou hru. Byl klidný a spolupracoval. Jeho výsledky 

nebyly ideální vzhledem k výrazné logopedické vadě. Test zvládl rychle, ale často 

odpovídal "nevím". Měl nesprávný úchop tužky, určitě by měl trénovat. Artikulace je 

obtížná, měl by si procvičit zvláště sykavky. Cvičení mám v programu. Grafomotorický 

projev nebyl dobrý, sluchové rozlišování rovněž ne. Ze všech chlapců je nejslabší a je 

potřeba s ním dále pracovat. 

Dívka č. 1 

V testu byla pohotová, ale odpovědi nebyly vždy správné. Zná již tiskací písmena jako 

většina dívek ve třídě. Byla aktivní a ochotná spolupracovat. Zapojovala se lépe 

v kolektivu než sama. Sluchové vnímání je na dobré úrovni, ale analýza by mohla být 

lepší. Méně rozvinutá je aktuální mechanická paměť. Má výbornou plošnou 

představivost. Grafomotoricky je nadprůměrná. Byla soustředěná a verbálně se velmi 

zapojovala. 

Dívka č. 2 

Při snímání testu spolupracovala, byla ctižádostivá a pracovitá. Dobře se koncentrovala 

a snažila se napravit své chyby. Je motivovaná k práci.S Sluchová analýza v některých 

případech nebyla ideální. Stále chtěla pokračovat v práci. Grafomotorika je dobrá. Na 

školní docházku je dobře připravená. 
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Dívka č.J 

V testu se projevila nadprůměrně, pouze v detailech obrazů pravolevě orientovaných 

měla problémy. Upozornění na chybu nevnímala, měla vysoké sebevědomí a důvěru ve 

své schopnosti. Neudrží pozornost, protože vše zvládá bez problémů, stále si nachází 

nové a nové podněty mezi testováním. Podle učitelek je sice chytrá, ale nezvladatelná. 

Po ukončení testu chce pokračovat dál. Verbálně, rytmicky, sluchově je nadprůměrná. 

Po zvládnutí písmových předloh pokračovala v napodobování linek, označení testu atd. 

Dívka č. 4 

V testu velmi nadprůměrně spolupracovala, ve zrakovém vnímání nadprůměrná, 

rytmicita by mohla být lepší. Má sníženou sebedůvěru. Rýmování jí příliš nešlo. 

Sluchové vnímání má průměrné. Šlo jí písmo a zrakové rozlišování, detaily a pravolevá 

orientace. Je velmi introvertní a nesmělá. Výslovnost je potřeba procvičovat. 

Dívka č. 5 

Při testování byla soustředěná, aktivní. Byla komunikativní a zvídavá. Sluchové 

rozlišování hlásek zvládla dobře, také prostorové vnímání. Graficky je nadprůměrná, 

vzhledem k tomu, že je levoruká. Zrakové rozlišování - rytmus příliš nezvládla. 

Rýmování bylo průměrné. Artikulačně je obratná. Zraková paměť je dobrá. Pomáhá 

ostatním, vychází ve všem vstříc paní učitelce. Je iniciativní a snaží se prosadit, ale 

nijak násilně. 

Dívka č. 6 

Přestože je starší z dívek, měla velmi pomalé tempo a ostýchala se. Byla si jistá 

s určováním hlásek ve slově. Měla problémy s rýmy, překreslováním, s pravolevou 

orientací a s detaily. Sluchové rozlišování jí příliš nešlo. Potřebuje nápovědu. Z dívek se 

mi jevila jako nejpomalejší. Pracuje dlouho, ale výsledek není špatný. Hledala vždy 

pomoc u ostatních. Dobře komunikovala pouze ve skupině. Artikulačně bylo vše 

v pořádku. Naučené dovednosti ráda uplatní. Z dívek je jediná v hraničním pásmu. 

3. 4. 1. 2 Oblasti testované testem rizik 

Bližší informace jsem popsala v kap. 3. 4. 

Subtesty: 
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1. Sluchová analýza na slabiky 

2. Sluchová analýza na 1. hlásku 

3. Sluchové rozlišování hlásek ve slově 

4. Sluchové rozlišování podobných slov 

5. Sluchové rozlišování délek 

6. Zrakové rozlišování - rytmus 

7. Zrakové rozlišování - pravolevá orientace 

8. Zraková paměť 

9. Zrakové vnímání- plošné 

1 O. Artikulační obratnost 

ll. Jemná motorika- napodobení písma 

12. Intennodalita - učení písma 

13. Rýmování 

3. 4. 2 Návrh stimulačního programu 

Na základě testu, kterým jsem se nechala inspirovat, jsem vypracovala stimulační 

program, který rozvíjí jednotlivé schopnosti testovaných dětí. Snažila jsem se, aby šel 

zařadit do třídního vzdělávacího plánu. Byla bych ráda, kdyby zvyšoval 

pravděpodobnost, že v budoucnu u dětí nevzniknou SPU. Proto se budu zabývat 

kompetencemi, které jsou důležité pro kognitivní rozvoj dítěte. Měla jsem literaturu, 

kterou jsem použila a inspirovala se, také jsem se pokusila využít vlastní tvořivost. 

Tento návrh bych ráda využila i jako další inspiraci pro tvorbu třídního vzdělávacího 

plánu. 

Téma: Jaro přišlo, příroda se probouzí 

Motivace: Komunikační kruh - Dobrý den děti, přivítáme se (po kruhu se pohladí a 

pozdraví jménem). 
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"Určitě se Vám líbila zima? Užívaly jste si zimních radovánek? Já se už těším na další 

roční období - víte, které to je? Ano, jaro. Sluníčko nám svítí více než v zimě a sníh 

mizí. Zvířátka se začínají probouzet ze zimního spánku. Broučci vylézají, ptáci 

cvrlikají, rodí se mláďata všech zvířat. A my se taky probouzíme, vytahujeme kola a 

kolečkové brusle. Taky budeme mít Velikonoce, a to není jen tak, to se musí hezky 

oslavit a dodržet všechny naše tradice. Už se určitě těšíte, na co nejvíce? 

A máme mnohem více sil než dřív a taky už se nám blíží veliká změna - po jaru přijde 

léto a pak podzim a co nevidět je tady ... ano, škola. 

A protože bychom měli umět co nejvíce a byli připravení, zkusíme si hrát a něco se tím 

naučit. Dám vám jarní obrázky a zvířátkové hádanky. Každý den si něco nového 

vyzkoušíme a takhle si budeme hrou procvičovat naše hlavičky a ve škole nám to potom 

půjde samo." 

Básnička: 

Jaro teď už přijde k nám, 

písničku si zazpívám. 

Mámo, táto, pojďte ven, 

slunný den si užijem. 

Děti jsem pozvala ke klavíru, rozdělila na dívky a chlapce a společně s Orffovými 

hudebními nástroji jsme se naučili a zazpívali píseň : 

Písnička: Jaro je tady- klavírní doprovod 

Zpěvník pro MŠ. 

1. Sluchová analýza 

1) Které slovo je delší? Pomáháme slabikovat hrou na tělo. Můžeme slabiky znázornit 

pomocí knoflíků. 

Jaro - sluníčko 

Pejsek- kočička 

Včelička- vosa 

Pomlázka - kraslice 
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2) Přiřazování obrázků s předměty ke správnému počtu teček - slabik (grafický list 1 

viz příloha) 

2. Sluchová analýza na první a poslední hlásku 

1) Hádanka : Je to malá, žlutá, opeřená kulička a její maminka je vždycky bílá. Co je 

to? Znáš ještě další slova začínající na h-? 

2) A další hádanka : Je to vysoko, je to mokré a prší z toho. Co je to? A víš, na jakou 

hlásku končí? Ještě znáš slova končící na -k? 

3) Slovní kopaná 

4) Grafický list 3, 4- Kolik věcí na tomto obrázku začíná na písmeno k-? 

5) Sluchová analýza a syntéza: Umíš dát k sobě a složit jako puzzle hlásky e, s, a p? A 

nyní obráceně: rozložíš na písmenka slovo myš? 

3. Rozvoj sluchového vnímání a vnímání figury a pozadí 

1) Hra "Všechno kvete, co stonek má"- děti v dřepu, vyvolávána řada slov, mezi různá 

slova vkládáme v různých intervalech slova, která označují květiny (obtížnější - pouze 

jarní květiny), děti na tyto určená slova předvedou růst květiny z dřepu do výponu nebo 

výskoku. 

2) Zahrajeme si? Sluchové rozlišování délek, rytmicita - děti dostanou Orffovy hudební 

nástroje a rytmizují námi zadaná slova. Jaro, slunce, sluníčko, pomlázka, pavouk, 

kuřátko, krokus, prvosenka, petrklíč, ptáček, beruška, žabka, kopretina, sedmikráska, 

sněženka, pes. 

3) Co je to za zvuk? Znáte jarní velikonoční nástroj, který se dříve hodně používal, 

koledníci s ním chodili vyšupávat kamarádky? Ano, řehtačka, ale je spoustu jiných 

zvukových nástrojů. Zavážeme dětem oči a předvedeme zvuk jednotlivých nástrojů. 

Pokud nechceme vázat oči, schováváme nástroje za plentu, krabici atd. a děti určují, o 

jaký nástroj se jedná. 

Variace - do plastových uzavíratelných krabiček, např. od Kindervajec, filmů, léků, 

dáme různé materiály, které chrastí. Máme vždy sadu po dvou a dítě přiřazuje dva 

shodné zvuky k sobě. 
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4. Zrakové rozlišování - pravolevá orientace 

I) Které obrázky jsou stejné a které různé? (Grafický list č.2 viz příloha) 

2) V každé řadě je jeden z obrázků nakreslený obráceně. Najdeš, který to je? Vybarvi 

ho. (Grafický list 3 viz příloha) 

3) Teď ti budu říkat, kam máš dát ruku. Na levé ucho, na pravé oko, na levé rameno, na 

pravé koleno, na levé chodidlo, na pravý palec, na levé lýtko, na pravé stehno ... 

4) Hra Twister 

5) nácvik křížové orientace 

5. Zrakové vnímání - geometrické tvary 

I) Najdi ve všech předmětech kolečko - kruh. Všude kolem nás je spousta kulatých 

věcí, třeba kola od koloběžky, auta ... Ale to je jednoduché, tady je to těžší (grafický list 

č. 4 viz příloha) 

6. Jemná motorika 

I) Zahrajeme dětem "Pavoučí menuet" - Hurník, I. : Voršilská ulička, cyklus snadných 

přednesových skladeb pro klavír. Panton, Praha 1985. 

Následuje dramatizace s klubky vlny, která děti rozmístí v herně. 

Hra - pavouk chytá mušky 

Pamatuješ, jek jsme si hráli na pavoučky? Na tomto obrázku je pavoučí síť, a ty ji zkus 

přesně dokreslit (grafický list č. 5). 

7. Artikulační obratnost 

pomlázečka kraslice řehtačka 

nejslunečnější 
jablíčko nejdeštivější 

8. Zrakové vnímání - plošné 

1) Aktivita s počasím se dá využít dlouhodobě, můžeme si vytvořit vlastní 

meteorologický kalendář při výtvarné výchově a každý den zaznamenávat aktuální 

počasí (grafický list č. 6). Také můžeme využít téma počasí k dramatizaci, kdy děti 
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společně cestují s deštníkem, tělesná výchova - hra Deštníková a cvičení 

s tyčemi/obručemi. Projekt by mohl být vytvořen s různými aktivitami nejméně na dva 

týdny. 

Mám tady obrázky se značkami pro počasí, jaké máš nejraději? Zkus je co nejpřesněji 

překreslit sem do tabulky, kterou jsem ti nakreslila (připravíme a okopírujeme). 

9. Rýmování 

myš 

I domek Ilonka 
pes 

10. Jemná motorika, plošné zrakové vnímání, vnímání barev, úchop psací potřeby 

1) Grafický list č. 1 domalovat pastelkami nebo voskovkami. 

2) Grafický list č. 4 vybarvit fixami. 

ll. Grafomotorika 

1) Děti, na jaře se nám zase začíná zelenat tráva. Budeme ji sekat, aby nebyla příliš 

vysoká a my v ní mohli chodit. Ale zvířátka, zvláště malá, mají raději dlouhou. A jaké 

barvy může mít tráva v různých prostředích? Zelenou, hnědou, rezavou, světlezelenou, 

slámovou, žlutou ... Zkuste si ji nakreslit, pěkně dlouho, směrem odzdola nahoru, tak jak 

tráva roste, a hezky rychle a silně pohybujte rukou. Budete ji mít uvolněnou a správně 

držet tužku, jak jsme se to učili. 

Materiál: papíry, pastelky. 

ll. Řeč, gymnastika mluvidel, procvičení sykavek 

Velmi často děti trpí špatnou výslovností sykavek. Obrázky rozdělíme na dvě skupiny: 

na ty, kdy děti mají rty do O Gako kapřík) a ty, kdy mají děti pusu do úsměvu. Ke 
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každému předmětu napíšeme charakteristický zvuk, který předvedeme a popíšeme 

(citoslovce). SSSS, šššš, ZZZZ, ŽŽŽŽ, CCCC, ČČČČ. Děti artikulují. Později jen 

ukazujeme samotné obrázky a děti vyslovují, uvědomí si, co k čemu patří. (Grafický list 

č. 6) 

12. Předčtenářské dovednosti 

1) Pověz mi opak (antonyma). Vysvětlíme na příkladu. Teplé počasí- ... , malý pes- ... , 

veselé jaro- ... , nahlas zpívají- ... , tmavá obloha- ... horký čaj- ... 

2) Synonyma. Řeknu ti slovo, a ty mi povíš, co všechno může znamenat. Ukážeme 

obrázek. Dům-domeček, chata, chaloupka, stavení. A teď ty. Pak ukážeme holčičku- ta 

má pěkné šaty, jak bychom to ještě mohli říci? 

3) Homonyma - slova stejného zvuku, ale různého významu - co všechno může 

znamenat slovo koruna, oko, list, kohoutek? 

3. 4. 3 Analýza dotazníkového šetření 

I. Percepce pojmu riziko speciálních poruch učení 

2. Absence informací k tématu rizika SPU 

3. Aplikace predikce v pedagogické praxi 

4. Materiály používané v praxi, predikující náznak SPU 

5. Vhodnost existence nového diagnostického materiálu pro predikci rizika 

SPU pro učitele MŠ 

6. Spolupráce MS se ZŠ v předškolní přípravě na ZS 

7. Ochota ZŠ podat zpětnou vazbu ohledně predikce 

8. Tvorba vlastních materiálů 

9. Možnost či nemožnost uplatnit IVP v praxi 
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I O. Aplikace logopedie učitelkami v praxi, vztah řeči a SPU 

ll. Akceptace rodiči a spolupráce při rozvoji jejich dětí 

Protože je dotazník spíše rozhovor v písemné podobě, velice těžko se mi zpracovával. 

Respondentky mi daly mnoho kvalitních informací, některé inspiraci do budoucí praxe, 

ale naopak také ukázaly nedostačující vhled do problému predikce SPU. 

Otázky se skládají z těchto položek (hvězdičkou jsou označeny polouzavřené otázky): 

I) Jak rozumíte pojmu riziko specifických poruch učení? 

2) Chybí Vám nějaké informace k tématu predikce - určení pravděpodobnosti, že 
by se mohla u dítěte v budoucnu vyskytovat porucha učení?* 

3) Zabýváte se ve Vaší práci predikcí (předurčením, předjímáním) poruch učení a 
psaní?* 

4) Podle jakých materiálů, listů predikujete náznak budoucí poruchy čtení nebo 
psaní? 

5) Myslíte si, že by bylo vhodné, aby existoval i pro učitele mateřských škol 
diagnostický materiál pro predikci rizika specifických poruch učení?* 

6) Spolupracuje Vaše MŠ se základní školou v předškolní přípravě na ZŠ? V jaké 
oblasti?* 

7) Je ZŠ ochotna podat Vám zpětnou vazbu, zda se Vaše predikce ukázala jako 
pravdivá?* 

8) Tvoříte si sami nějaké materiály nebo přípravu pro rozvoj předpokladů pro 
rozvoj gramotnosti?* (tj. oblast předpokladů pro čtení a psaní...) Jaké? 

9) Myslíte, že v podmínkách mateřské školy je možné uplatnit individuální 
vzdělávací plán pro děti se specifickými potřebami?* 
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10) Věnujete se logopedické péči?*Domníváte se, že by určité charakteristiky ve 
vývoji řeči mohly být jedním z faktorů rizika vzniku specifických poruch 
učení?* 

ll) Jsou rodiče schopni akceptovat osobnost svého dítěte a spolupracovat s Vámi 
na co nejlepším rozvoji schopností jejich dítěte?* 

Analýza dotazníků /8/: 

Otázka 2 

-
Otázka 5 

Otázka 7 

• určitě ano 
• spíš ano 
rz částečně 

•ne 

• určitě ano 

• snad ano 

• částečně 

•ne 
-- ---------!~-------

•ne 

111 nevím 

•ano -! 

-~-

Otázka 3 

- • ano • ne 

Otázka 6 

- • ano • ne 

Otázka 8 • ano I 

• částečně I 

l!l ne 
-----------------------

Otázka 10 

Otázka č. 1 - O pojmu riziko SPU byly učitelky informované. Odpovídaly správně a 

uváděly nejčastěji dyslexii a dysgrafii. Vesměs věděly o riziku, které se může objevit již 

v předškolním věku. 
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Otázka č. 2- U predikce většina respondentek uvedla, že nemají informace o predikci. 

Z nejrůznějších důvodů, nemají zkušenost, samotný pojem predikce není příliš 

frekventovaný. 

Otázka č. 3 - Tři čtvrtiny se věnují predikci, v rámci každodenních činností a 

pozorováním. Pokud spolupracují s druhou učitelkou, mají větší možnosti. Současně 

uvádějí, že nejsou oprávněné predikci provádět. 

Otázka č. 4 - Různorodé materiály - vlastní, z PPP, od Bednářové, Šmardové, Šimon, 

časopisy atd. Myslím, že každá z učitelek má tyto materiály k dispozici. 

Otázka č. 5 -Opět tři čtvrtiny by uvítaly diagnostický materiál. Vysvětluji si to tím, že 

neexistuje speciální školení na toto téma v MŠ dostupné. Často jsou využívány PPP. 

Problém tkví také v rodičích. 

Otázka č. 6 - Sedmdesát procent spolupracuje - v oblasti kulturní a sportovní, 

předškolní výchově, dny otevřených dveří, návštěvy. Kroužky a jiné. Školy co 

nespolupracují, nejsou s tímto stavem spokojeny. Někdy zrušily kroužek předškolní 

výchovy, protože pracují stejným způsobem jako v ZŠ. 

Otázka č. 7- Častokrát uvedly, že ZŠ není ochotna podat zpětnou vazbu. Některé MŠ 

mají zájem pouze o "své" děti a rozloučením s nimi ukončí práci. Také uvádějí, že 

s tímto nemají žádnou zkušenost. Některé si myslí, že do takto osobních údajů nemohou 

zasahovat. Často spolupracují s SPC. ZŠ mají údajně také mnoho práce 

s administrativou a nemají tedy čas podávat informace o dětech. 

Otázka č. 8 - polovina si materiály netvoří. Vysvětluji si to tím, že to je práce 

v osobním volnu a nadstandardní. Poměrně často uvádějí, že všechny materiály už byly 

vytvořeny a není proto třeba vymýšlet jiné. Často používají léta stále stejné. 

Otázka č. 9- většina respondentek odpovídá, že ano. Podmínky ale nejsou ideální. Je 

třeba změnit systém poskytování logopedické péče. Je málo asistentek, času, prostoru, 

mnoho dětí na jednu učitelku atd. 

Otázka č. 10 - Ve velké většině mají učitelky logopedické mtmmum, kroužky 

logopedie, logopeda přímo v budově, externí logopedy docházející do MŠ, depistáže, 

činnosti zaměřené na výslovnost. V městských školách je více možností, v malotřídních 

uvedly, že kroužek logopedie je nadstandard. 

Otázka č. ll - Žádná z učitelek neuvedla, že všichni rodiče beze zbytku jsou ochotni 

spolupracovat. Myslí si, že děti ještě "mají čas". Někteří dítě zanedbávají. Často 
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nechávají práci na školní výchově. Objevuje se klientelismus. Shodným znakem 

odpovědí je individuálnost přístupu rodičů. 

3. 4. 3. 1 Diskuse a shrnutí informací dotazníku 

Interpretace jednotlivých kategorií dotazníku je různorodá. Učitelkám chybí více 

materiálů pro predikci SPU a postrádají akreditované školení. Predikci se věnují ze tří 

čtvrtin (75%). Stejný podíl je spokojen se spoluprací se ZŠ. ZŠ je ochotna podat 

zpětnou vazbu asi ve třetině případů. Materiály si učitelky tvoří pouze v 50%. 

Individuální vzdělávací program lze uplatnit pouze částečně, a to za určitých podmínek. 

V 25% určitě ano, v 25% ne, v 50% pokud budou spolupracovat učitelky nebo bude 

nižší počet žáků ve třídě. V 70% se věnují jako laici logopedické péči, nebo dochází 

externí logoped. Co se týká rodičů, žádná z učitelek neuvedla, že by všichni rodiče bez 

výjimky měli zájem o spolupráci při rozvoji jejich dítěte. 

Z materiálů, které používají, jsou od Bednářové, Šmardové; z nakladatelství Nomi, 

Portál, Šimonovy pracovní listy, Raabe, Logico, Piccolo, časopis Kolotoč, Sluníčko, 

publikace od Pokorné, Svobodové, autodidaktické hračky, Filip, RVP, Těšíme se do 

školy a jiné. 

V současné době při rostoucích požadavcích na vzdělání a při stoupajícímu 

vzdělávacímu tlaku na děti školního věku, nabývají jakékoli hendikepy dítěte velké 

závažnosti. Naproti tomu v mateřské škole se zdají být ještě nepodstatné, přesto se jimi 

řada odborníků včetně učitelů zabývá. Předškolní věk je nejdůležitějším obdobím pro 

úspěšný start do života a začátek školní docházky. Rozvíjení kognitivních dovedností je 

potřebné vždy a učitelkám může pomoci při vytváření vazeb mezi nimi a dětskými 

žáky. 

Náprava dyslexie a dysgrafie je možná a včasné rozpoznání a řešení situace je užitečné. 

S řešením praktických otázek užití testu a následném vytváření stimulačních aktivit by 

si jistě poradily také učitelky mateřských škol. Tato problematika je odsouvána do 

pozadí, protože v běžném provozu mateřských škol se špatně realizuje. Jsou využívány 

různé pracovní listy pro zvýšení připravenosti dětí na vstup do školy, které jsou již 

zavedené a vymyšlené. Nejvíce je využívána Metoda dobrého startu, Šimonovy 
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pracovní listy, Raabe, grafomotorické listy, někdy SxFilip, Jiřina Bednářová, Vlasta 

Šmardová, dále Metoda dobrého startu, částečně pomocí knih Brigitte Šindelářová, 

sklony dítěte k dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii - PhDr.Věra Pokorná, grafomotorika -

Jaroslava Svobodová, různé publikace pro předškolní věk a přípravu na školu. Seznam 

literatury, kterou jsem používala k vytvoření programu, je uveden níže. 

V širším rozsahu se věnují podpoře dovedností individuálně pouze ve speciálních 

školách, v mých dotaznících zvláště oftalmologická mateřská školka. Setkala jsem se se 

speciálními grafomotorickými listy v mateřské škole s prvky Montessori, kde již 

individuálně cíleně pracovali s problémovými chlapci s odkladem školní docházky, a to 

s vlastními vytvořenými grafomotorickými listy. Děti ostatní a nadané v této mateřské 

škole pracovaly tímto způsobem také, ale v menším rozsahu, a mnoho dětí se brzy 

naučilo číst ještě před vstupem do MŠ. 

Vždy také velmi záleží na osobnosti učitele a na tom, zda ve školce pracují vždy řízeně 

nebo mají možnost individuální hry nebo práce. Samozřejmě hraje roli i momentální 

počet dětí ve třídě. Došla jsem k závěru, že je nutné zařadit co nejvíce programů 

v předškolním věku, kdy děti takové činnosti přímo vyžadují a jejich opakováním 

dochází k velkým pokrokům v této oblasti. Úroveň percepčních dovedností se zlepšila 

opakováním činností, došlo také k vnímání určitého řádu a děti se na tyto činnosti vždy 

těší a dobrovolně se těchto zažitých činností účastní. V určitém smyslu je to náhrada 

rodičovské vzdělávací péče, na kterou rodiče nemají čas. Po aplikaci programu a 

individuálního vzdělávacího plánu byly rozhodně vidět pokroky, stav byl změněn 

k lepšímu, děti se zlepšily zejména v rytmicitě, grafomotorickém projevu, zrakové 

paměti, sluchovém vnímání a paměti, pravolevé orientaci. 

Můj experiment trval asi měsíc, testování probíhalo na začátku a více než půlhodiny 

řízených činností jsem prováděla během čtrnácti dnů. V mateřské škole, kde jsem 

pracovala, z celkového počtu předškolních dětí 12 byly děti s rizikem vzniku SPU jen 2. 

Nadprůměrné děti byly nejméně 3. Pro všechny tyto děti je užitečné zařadit individuální 

vzdělávací plán a realizovat ho během celého školního roku ve chvílích, kdy děti 

zůstávají odpoledne, brzy ráno nebo během volné hry. Je možné se domluvit s rodiči a 

zařadit činnosti dopoledne nebo odpoledne jako kroužek, s tím, že se tyto děti neúčastní 

jiných činností. 
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Velkou motivací pro děti je pochvala za dobré výsledky a pracovní úsilí, a chválíme i 

tehdy, kdy nejsme úplně spokojení se správností. Důležitý je proces, ne výsledek. 

Úroveň rozvoje testovaného dítěte je vhodné zkontrolovat na konci školního roku. 

Myslím si, že by se měly rozšiřovat školy se speciálními třídami, popř. školy pro nadané 

děti. 

Tvorba individuálních programů a práce s těmito dětmi je náročná a učitelky 

mateřských škol velmi zaneprázdněné. Většinou je také vysoký počet dětí na jednu paní 

učitelku. Práci často dělají v osobním volnu bez nároku na ohodnocení. Tento problém 

vyřešily PPP, SPC a na školách by měl být zabezpečen dostatečný počet speciálně -

pedagogických pracovníků, kteří by se věnovali speciálním terapeutickým činnostem. 

Mnoho učitelek v MŠ prochází kurzy dalšího vzdělávání učitelů, celoživotního 

vzdělávání atd. V MŠ jsem se setkala s hudebními dílnami, kde praktikují Metodu 

dobrého startu. Dále jsou různé nabídky aktivit a kurzů např. v pražském DYS-centru. 

Nedílnou součástí rozvoje této problematiky je 

- umožnění absolvování odborných stáží a praxí studentům vysokých, vyšších 

odborných i středních škol 

-poskytování konzultací, informací, kontaktů atd. veškerým zájemcům 

- vytváření nebo podílení se na tvorbě výukových programů a speciálních učebních 

pomůcek a napomáhání jejich zavádění do praxe 

- spoluúčast na výzkumu v oblasti specifických vývojových poruch učení a chování 

-spolupráce se subjekty, které se věnují vytváření, popřípadě vydávání alternativních 

učebních pomůcek 

-spolupráce s pedagogickými fakultami a tuzemskými i zahraničními odborníky. 

4. Závěr 

Resumé 

Currently, the growing requirements for training and education in increasing pressure 

on school-age children, child handicaps take any great seriousness. In contrast, in 

kindergarten stili seem to be irrelevant, yet by many experts, including teachers 

engaged. Preschool age is the most important period for the successful start in life and 
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the beginning of school. Developing cognitive skills is always necessary and teachers 

can help build links between students and children. Remediation of dyslexia and 

dysgraphia is possible and early detection and resolution of the situation is helpful. In 

addressing the practical issues of test use and the creation of stimulating activities 

would certainly advise the teachers of the kindergartens. This issue is shoved into the 

background, because in normal operation of the kindergarten was poorly implemented. 

Obviously plays a role in the current number of children in the classroom. I came to the 

conclusion that it is necessary to include as many programs in pre-school age children 

when such activities require direct and repetition leads to great advances in this field. 

Leve I perceptual skills improved by repeating the activity, there i s also a perception of 

order and the children always enjoy these activities and to voluntarily participate in the 

activities of these stereotypes. Finally I said that the purpose of this work have been 

met. Testing was interesting, the children entertained. lt tumed out that kids are great 

differences arnong themselves, and that below-average children in regular kindergarten 

is not too much, about 2 percent. Mapping the attitudes of teachers showed that these 

subjects are not engaged and children integrate into mainstream regulated activities. 

Interestingly, the materials they use. Stimulation program I worked with joy and love 

him and I will make more and apply them in their future practice. 

V současné době při rostoucích požadavcích na vzdělání a při stoupajícímu 

vzdělávacímu tlaku na děti školního věku, nabývají jakékoli hendikepy dítěte velké 

závažnosti. Naproti tomu v mateřské škole se zdají být ještě nepodstatné, přesto se jimi 

řada odborníků včetně učitelů zabývá. Předškolní věk je nejdůležitějším obdobím pro 

úspěšný start do života a začátek školní docházky. Rozvíjení kognitivních dovedností je 

potřebné vždy a učitelkám může pomoci při vytváření vazeb mezi nimi a dětskými 

žáky. 

Náprava dyslexie a dysgrafie je možná a včasné rozpoznání a řešení situace je užitečné. 

S řešením praktických otázek užití testu a následném vytváření stimulačních aktivit by 

si jistě poradily také učitelky mateřských škol. Tato problematika je odsouvána do 

pozadí, protože v běžném provozu mateřských škol se špatně realizuje. Samozřejmě 

hraje roli i momentální počet dětí ve třídě. Došla jsem k závěru, že je nutné zařadit co 

nejvíce programů v předškolním věku, kdy děti takové činnosti přímo vyžadují a jejich 
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opakováním dochází k velkým pokrokům v této oblasti. Úroveň percepčních dovedností 

se zlepšila opakováním činností, došlo také k vnímání určitého řádu a děti se na tyto 

činnosti vždy těší a dobrovolně se těchto zažitých činností účastní. 

Závěrem bych dodala, že testování bylo zajímavé a děti bavilo. Ukázalo se, že děti mají 

mezi sebou velké rozdíly, a také, že podprůměrných dětí v běžné MŠ příliš není, zhruba 

2 procenta. Zmapování postojů učitelek ukázalo, že se těmto tématům věnují a děti 

integrují do běžných řízených činností. Zajímavé byly materiály, které používají. 

Stimulační program jsem zpracovávala s radostí a ráda ho rozšířím a více aplikuji ve 

své budoucí praxi. 
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