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ANOTACE 

Školní neúspěchy dětí patří mezi základní témata pedagogické a psychologické 

literatury. Odborníci si uvědomují, že náprava poruch učení se nemůže orientovat jen na 

jejich projevy, ale že je nutno sledovat vzdělávání dítěte celostně a ve všech 

souvislostech. Všechny příznaky poruch učení způsobují selhání žáka a promítají se do 

jeho školní práce. Znemožňují mu porozumět pokynům učitele, plnit běžné úkoly, 

pracovat v přiměřeném tempu. Neúspěchy ve školní práci se pak dále promítají do 

psychiky dítěte, ovlivňují jeho sebepojetí, mohou vyvolávat pocity strachu a nechuti ke 

školní práci. Poruchy učení ovlivňují i situaci v rodině dítěte. 

Je zřejmé, že nej lepší nápravou specifických poruch učení je těmto poruchám 

předcházet, a proto se výzkumy v poslední době se věnují prevenci poruch učení již 

v předškolním věku. V tomto věku lze eliminovat jednotlivé deficity ve vývoji dítěte, 

které by mohly znamenat vznik poruch učení po nástupu do školy. Znalost příznaků 

poruch učení a jejich náprava by se měla dostat do stále širšího povědomí pedagogů i 

rodičů. Učitelé a rodiče, kteří jsou dostatečně poučeni o problému, jeho podstatě 

a celkové prognóze, přistupují daleko aktivněji k nápravě potíží u dítěte. 

Moje práce se zaměřuje na možnosti prevence poruch učení v předškolním věku. 

Měla by být motivací přístupu k dětem po odkladu školní docházky, u kterých je větší 

riziko vzniku poruch učení, a současně předkládá možnosti práce s těmito dětmi 

v mateřské škole. 
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ANNOTATION 

Children's school failures is one of the basic themes of pedagogical and 

psychological literatuře. Experts realize that remedy of learning faults cannot be 

oriented only at their expression, but that is necessary to watch chilďs education in the 

whole and in complexity of the problém. All the signs of the learning failures evoke no 

success in the pupil and they will project in his school work. They disable him to 

understand teacheťs instructions, to do ordinary tasks and to work in optimal rate. 

Unsuccess in the school work project on to chilďs psyche, influence his self-regard, 

they can evoke feelings of fear and aversion to the school work. Failures in learning 

influence even the situation in the family of the child. 

Iťs obvious, that the best remedy of the specifíc learning disability is to prevent 

them and so the research is recently aiming on the prevention the learning failures in the 

pre-school age. In this age can be eliminated particular deficits in the evolution of the 

child, which could be a sign of the start of the learning failure after entering the school. 

The Knowledge of learning failures' signs and their remedy should come to awareness 

of the teachers and parents. Teachers and parents who are sufficiently informed about 

the problém, its matter and the whole prognosis, access the problém much more active 

in order to remedy chilďs difficulty. 

My work aims on the possibilities of the prevention of learning failures in the 

pre-school age. It should function as the motivation how to access children after the 

delay of the school attendance, where is bigger risk of rising learning failures and 

currently sets up the possibilities how to work with these children in kindergarten. 
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Úvod 

Citát: 

„Pokrok přinášejí ti, kdo se odvažují 

stále měnit vše, co není v pořádku." 

Bernard Bolzano 

Je velmi pravděpodobné, že specifické poruchy učení existují tak dlouho, jako 

lidská vzdělanost sama. Objeveny byly však na konci 19. století a teprve od 50. let se 

stávají ve všech zemích velice aktuálním problémem. V současné době jsou specifické 

poruchy učení jedním z nejrozšířenějších problémů ve vzdělávám. 

Jestliže se dnes mluví o specifických poruchách učení jako o „nemoci století", 

pak nikoliv proto, že by takové poruchy teprve nyní vznikaly, nebo že by se epidemicky 

šířily, ale že jsou při celkově vyšších nárocích na vzdělám nápadnější a závažnější, než 

kdykoliv dříve. 

I když je společnost v současné době zahlcena audiovizuální technikou, která 

umožňuje nové metody práce při vzdělávání, zůstává čtení a psaní nejdůležitějším 

prostředkem k získávání nových poznatků a k jejich předávání. Přes velký rozvoj 

techniky je škola a výuka v ní založena na získávání informací pomocí psaného textu. 

Také kontrola znalostí se většinou provádí písemnou formou. Čtení a psaní jsou 

hlavními dovednostmi, kterým se dítě ve škole učí. U některých dětí se však tato 

dovednost rozvíjí nesnadno. Přitom se nemusí jednat o děti s nižší úrovní rozumových 

schopností a my si klademe otázku, proč právě dítě, které je jinak šikovné, má tyto 

problémy. Analyzujeme, kde jsou pravděpodobné příčiny selhávání. 

Včasná prevence specifických poruch učení má proto velkou důležitost. U dětí, 

které trpí specifickými poruchami učení se obvykle výraznější obtíže 

vyskytnou po vstupu do základní školy. Obtíže jsou pak důvodem k vyšetření 
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v pedagogicko-psychologické poradně. Rodiče se cítí zklamáni a kladou si otázku, co je 

příčinou těchto potíží, co by mohli pro své dítě udělat, aby se jeho obtíže zmírnily. 

Ve většině případů však rodiče v předškolním věku dítěte neuvažují o tom, že by obtíže 

jejich dítěte mohly znamenat později specifické poruchy učení. 

Má diplomová práce se zabývá myšlenkou, zda se těmto problémům dá 

předcházet ještě před tím, než dítě vstoupí do školy a jak v současné době probíhá 

v mateřských školách a v rodinách práce s dětmi, kterým byl z nějakého důvodu udělen 

odklad školní docházky, a tudíž je u nich riziko specifických poruch učení. 

Svou práci bych chtěla věnovat všem rodičům a učitelům, kteří mají po odkladu 

školní docházky dítěte obavy o jeho úspěšnost ve škole. 

Cíl výzkumu: 

1. Zjistit, zda učitelky MŠ dovedou rozpoznat u dětí s odkladem školní docházky 

riziko vzniku SPU. 

2. Zjistit, zda učitelky MŠ mají dostatečné znalosti o problematice specifických 

poruch učení a dovedou je využít ve své praxi. 

3. Zjistit, jakým způsobem se pracuje s dětmi, které mají odklad školní docházky a 

jsou považovány za rizikové z hlediska specifických poruch učení. 

4. Zjistit, jaká je situace v rodinách dětí s odkladem školní docházky, jakým 

způsobem rodiče s dětmi pracují při kompenzaci jejich obtíží. 
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Teoretická část 

1 Charakteristika dítěte předškolního věku 

Předškolní období je rozmezím mezi třetím a šestým rokem dítěte. Předškolní 

věk je jednou z nejdůležitějších etap ve vývoji dítěte. V tomto období si dítě osvojuje 

mnohé návyky, postoje, vlastnosti a normy chování, které si s sebou ponese do dalšího 

života. V tomto období také opouští rodinu a vstupuje do dětského kolektivu. 

Charakteristickým znakem tohoto věku je postupné uvolňování vázanosti na 

rodinu a rozvoj aktivity, která už není tak samoúčelná, umožňuje např. dítěti, aby se 

uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině. (Vágnerová, 2000) 

Na toto období je nazíráno různě. Hovoříme například o předškolním věku 

nebo o druhém dětství. Toto období můžeme také označit věkem otázek a odpovědí. 

Pozoruhodné změny v předškolním období jsou patrné v tělesném a pohybovém 

vývoji, v poznávacích procesech, v emocionálním vývoji. Výrazně se projevují 

individuální rozdíly mezi dětmi. 

Tělesný vývoj dítěte předškolního věku charakterizuje značné přibývání na 

výšce (ročně 5-10 cm) a na váze (ročně 2-3 kg). Organismus celkově sílí a dítě může 

vykazovat stále větší výkony. Pohyb má zpětně vliv i na rozvoj svalstva a kostry. 

(Trpišovská, 1998) 

Značně se rozvíjejí i pohybové íiinkce. Na počátku tohoto období jsou pohyby 

rukou a nohou málo koordinované. Později jsou pohyby stále více kontrolovány 

vědomím, zdokonalují se pohyby rukou, dítě rádo pracuje s různými nástroji, vzrůstá 

samostatnost a obratnost. Vyhraňuje se dominance jedné ruky. 

V předškolním věku se velmi intenzivně vyvíjejí poznávací procesy. „Přestože 

ve všech poznávacích procesech není ještě na úrovni dospělého člověka, 

charakteristické odlišnosti odpovídají vývoji nervové soustavy i zkušenosti dítěte. 
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Vývojové zvláštnosti jsou ve vnímání prostoru i času, paměti, obrazotvornosti i 

myšlení." (Trpišovská, 1998, s. 31) 

Pro zrakové vnímání je na počátku tohoto období typická nepřesnost a slabá 

ostrost vjemu. Barevné vidění pětiletého až šestiletého dítěte je dokonalejší. Má 

vyvinutou citlivost pro vnímání barev, rozlišuje kromě základních barev i doplňkové. 

V oblasti sluchového vnímání se zdokonaluje vnímání intenzity, polohy a výšky 

tónu. Z hlediska vývoje řeči je důležitý vývoj verbálního sluchu. Děti před šestým 

rokem dosahují takové úrovně, že úspěšně zvládnou požadavky hudební výchovy. 

Vývojové zvláštnosti jsou charakteristické i v tom, jak dítě předškolního věku 

vnímá prostor. Má tendenci přeceňovat okolní prostor co do velikosti, nevnímá třetí 

rozměr - hloubku. 

Správné vnímání času je podmíněno stupněm abstraktního myšlení. Děti si hůře 

osvojují časové vztahy, které spojují události minulé a budoucí, protože základním 

znakem tohoto období je prezentismus. Lépe se orientuje v denním čase, rozlišuje ráno, 

večer, den i noc. Pro celkové vnímání je charakteristický symbolismus, což znamená, že 

dítě nedokáže detailně analyzovat vnímaný předmět. Jeho vnímání je globální, vnímá 

povrchově a obrysově. 

Velmi živá je v tomto věku fantazie. Je nezbytná pro citovou a rozumovou 

rovnováhu. Pro dítě je zřejmě nejsnazší vyrovnat se s tlakem reality, s nedostatky 

vlastního myšlení i zkušenosti pomocí fantazie, která má relaxační, emocionálně 

příznivý účinek. (Vágnerová, 2000) 

Dítě oživuje neživé předměty a ztotožňuje se s fantazijními představami. 

Mluvíme o dětském animismu a antropomorfismu. Trpišovská (1998) upozorňuje na 

konfabulaci. Konfabulace, jako typický znak psychiky dítěte předškolního věku, se 

mylně považuje za lhaní. V tomto věku však lži nevznikají z úmyslu klamat, ve většině 

případů je dítě přesvědčeno o pravdivosti svých tvrzení. Spojuje to, co se stalo dnes, 

s tím, co se stalo před měsícem, konfabuluje. Fantazijní představy si dítě vytváří jen 

z toho, co skutečně prožilo. Fantazie je ovlivněna citovými vztahy. Vlastní zážitky 

vlivem negativních nebo pozitivních citů zveličuje. 
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Pro paměť je typická obrazotvornost, citlivost a živelnost. Na počátku 

předškolního období je paměť mimovolná, až ve druhé polovině předškolního období 

pozorujeme první náznaky úmyslného zapamatování. Úmyslnou paměť je možno 

posilovat různými příkazy a úkoly. Dítě má sklon vybavovat si věci podle tvaru, barvy, 

zvuku. To znamená, že dítě nemá logickou paměť. „Logickou paměť je třeba rozvíjet 

tak, že se mu k zapamatování předkládá jen srozumitelný, jasný a jeho chápání 

přiměřený materiál. Proto se nemá podceňovat ani důsledné a přiměřené vysvětlení 

i sebejednoduššího útvaru, veršíků a pohádek." (Trpišovská, 1998, s. 34) 

Velikou úlohu v rozvoji řeči, fantazie a intelektuálních schopností má pohádka. 

Po třetím roce již dítě sleduje delší vypravování, rozumí mu, považuje je za realitu 

a postupně k němu vyvíjí i kritiku. 

Předškolní věk je obdobím velmi intenzivního rozvoje myšlení a řeči. Myšlení 

je vázáno na skutečné konkrétní předměty a děje. Senzomotorické myšlení vystřídalo 

tzv. konkrétně názorné myšlení. Je těsně spjato s činnostmi, které dítě vykonává. 

Mluvíme o synpraktickém myšlení. Dítě začíná uspořádávat pojmy do určitých 

pojmových kategorií, např. slon a pes jsou zvířata. Základním kriteriem je mu vlastní 

zkušenost, a proto se dopouští určitých chyb, např. ptáka a letadlo zařazuje do stejné 

pojmové kategorie, protože létají. Zdokonalují se myšlenkové operace: analýza, 

syntéza, srovnávání, třídění, zobecňování. (Trpišovská, 1998) 

Před vstupem do školy začíná dítě chápat znaky předmětů a jevů, přechází 

od obecných pojmů ke speciálním, např. auto a letadlo jsou dopravní prostředky. 

Ve spojitosti s myšlením se rozvíjí řeč.Verbální kompetence se zdokonalují ve 

svém obsahu a formě. Děti se učí mluvit prostřednictvím nápodoby verbálního projevu 

dospělých, s nimiž žijí a komunikují. 

Řečové dovednosti se v předškolním období zdokonalují ve všech složkách, což 

se projevuje v rozvoji komunikace předškolního dítěte. Dítě dovede své sdělení 

přizpůsobit úrovni posluchače. Jinak mluví k dospělému, jinak ke svému vrstevníku. 

Ve sdělení jsou však zřejmé typické rysy egocentrismu. Egocentrická řeč je řečí pro 

sebe, nehledá ani nepotřebuje posluchače, slouží ke zjednodušení orientace a řešení 

problémů. 
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Rychlý rozvoj řeči umožňuje poznávání okolního světa. Důležitý pokrok dítěte 

v předškolním věku je však také v tom, že dítě nejen rozlišuje slovní zásobu a znalost 

gramatických pravidel, ale také začíná účinně používat řeči k regulaci svého chování. 

Hlavní činností pro toto období je hra. Dítěti poskytuje maximální citové 

uspokojení. Dítě po hře touží a je třeba mu poskytnout co nejvíce příležitostí si hrát. Hra 

má neobyčejný význam pro celkový vývoj. Objevují se rozmanité formy hry. Podle 

obsahu převládají hry receptivní, tematické, konstruktivní. V receptivních hrách 

převažuje poslech pohádek, prohlížení obrázků, sledování filmů. Tematické hry 

zahrnují tzv. úlohové hry - hra na učitele, lékaře, prodavače. Koncem předškolního 

věku vzrůstá četnost konstruktivních her. Převládají hry se stavebnicemi, oblíbené jsou 

hry s pravidly a hry didaktické. 

Specifickým druhem aktivity je dětské kreslení. Kresba je jednou 

ze symbolických funkcí, v níž se projeví tendence zobrazit realitu tak, jak ji dítě chápe. 

(Piaget, 1970). V dětské kresbě se prolínají stadia obrázkového a spontánního realismu 

s počátky popisného symbolismu. Dětská kresba je ukazatelem jak grafomotorických 

schopností a vizuomotorické koordinace, tak i citového vnímání světa kolem sebe. 

Kresby dětí předškolního věku velice nápadně odrážejí rodinné prostředí, citové zázemí 

nebo frustraci citových potřeb u dětí vyrůstajících v narušené rodině. V kresebném 

projevu dítě obvykle postupuje od jednoduchého schematického načrtnutí ke stále 

dokonalejšímu ztvárnění detailu a významového prvku. Dětská kresba vypovídá mnoho 

o radosti, trápení, o prožitcích světa, ve kterém dítě žije. 

Důležitou úlohu hraje socializace dítěte předškolního věku. Socializační 

proces, což je začlenění dítěte do společnosti lidí se dělí na tři vývojové fáze: 

- vývoj socializační reaktivity, která se projevuje v chování a komunikaci s rodiči 

i v navazování kontaktů s osobami širšího socializačního prostředí 

je považována za první fázi. 

- ve druhé fázi si jedinec osvojuje na základu vnímání příkazu, zákazu a pochval 

určité normy chování a hodnotové orientace, které přijímá za své. 

- osvojování socializačních rolí, což je poslední třetí fáze procesu, znamená, že se 

dítě postupně vpravuje do takových vzorů chování, které jsou od něho 
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očekávány v rodině nebo v širší společnosti. Vyspělost dítěte je poprvé ověřena 

při nástupu dítěte do školy. 

Předškolní období je pozoruhodnou etapou vývoje lidského jedince. Spojuje vše, 

co bylo u dítěte vrozeno, stím, co se výchovou a učením stane zlatým mostem 

k budoucí dospělé osobnosti. Je to doba, na kterou si v dospělosti vzpomínáme, ke které 

se vracíme, která zanechá v naší paměti již mnohé stopy. 

V předškolním věku se vyhraňují i tzv. vyšší city, city intelektuální, estetické a 

mravní. V předškolním věku sílí potřeba společenského styku. Dítě v něm obvykle dává 

přednost ještě dospělým osobám, neboť jsou mu zdrojem poučení, rady, pomoci i jistoty 

a bezpečí. Uspokojivé citové vazby k dospělým osobám jsou také základním 

předpokladem úspěšného vývoje jeho osobnosti. Vztahy dítěte předškolního věku 

k vrstevníkům jsou zatím rozvinuty méně. Dítě postupně navazuje kontakty, začíná 

vrstevníky vyhledávat a zapojovat se do hry. (Trpišovská, 1998) 
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2 Problematika školní zralosti 

Nástup dítěte do školy je důležitým sociálním mezníkem. Dítě v této souvislosti 

získává novou roli, stává se školákem. Škola dítěti ukládá nejen množství povinností, 

ale má určité nároky na úroveň rozvoje poznávacích procesů, citů a sociálních vztahů. 

Vážné obtíže či selhání na počátku školní docházky srážejí dítě v jeho motivaci k učení. 

Záleží proto na tom, aby dítě vstupovalo do školy zralé. 

V různých zemích je začátek školní docházky odlišný a většinou se pohybuje 

mezi pátým až sedmým rokem věku dítěte. Např. v Anglii začíná školní docházka v pěti 

letech, v Rusku a v severských státech až v sedmi letech, v Německu a u nás v šesti 

letech. V České republice se do prvního ročníku mohou přijímat pouze děti, které 

k 1. září dovrší šesti let, a z dětí, které tohoto věku dosáhnou do konce kalendářního 

roku pouze ty, které jsou přiměřeně tělesně a duševně vyvinuté, a to jen za předpokladu, 

že jsou ve škole volné kapacity. 

„Role školáka není tedy výběrová, dítě ji v určitém věku získává automaticky. Je 

limitována dosažením věku a odpovídající vývojové úrovně. Proto je obecně chápána 

jako potvrzení normality dítěte, které může být přijaté do školy jen pokud očekávané 

úrovni alespoň přibližně odpovídá. Role školáka přináší dítěti vyšší sociální prestiž. 

V tomto směru je zároveň jakýmsi formálním potvrzením předpokladů k dalšímu 

rozvoji a s nimi spojených perspektiv." (Vágnerová, 2000, s. 134) 

Školní zralost a připravenost považujeme za komplexní charakteristiku, která 

v sobě zahrnuje stupeň biologického a psychického vývoje dítěte, která mu umožňuje 

optimální zapojení do vyučovacího procesu. Je výsledkem biologického procesu zrání 

nervového systému. 

V tomto slova smyslu je také často používán termín školní připravenost. 

Někteří autoři (např. Valentová, 2002) tento termín oproti pojmu školní zralost dokonce 

upřednostňují, podle nich zvýrazňuje širší souvislosti, reflektuje vývoj na poli 

výchovně-vzdělávací praxe a uvažuje o připravenosti dítěte pro konkrétní školský 

systém. 
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Další autoři pro označení vývojového předpokladu pro úspěšné zahájení školní 

docházky používají tyto termíny: školní zralost, školní připravenost a školní 

způsobilost. 

Školní zralost v sobě zahrnuje tři složky: fyzickou zralost, psychickou zralost, 

sociální a emocionální zralost. Fyzický a psychický vývoj však není paralelní. 

Je zřejmé, že fyzická zralost pro školní docházku hraje významnou roli při zvládám 

školních nároků. Dítě je schopno lépe snášet únavu, tělesnou zátěž, vykazuje lepší 

odolnost proti infekcím. 
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2.1 Ukazatele školní zralosti 

2.1.1 Fyzická zralost 

Jedná se o celkovou tělesnou vyspělost dítěte a jeho zdravotní stav. Úroveň 

fyzické zralosti posuzuje dětský lékař při pravidelných prohlídkách. U dítěte se 

posuzuje váha, výška, celkové tělesné proporce a rozvoj chrupu. 

V souvislosti s tělesnou vyspělostí se uvádí tzv. filipínská míra, podle níž je 

školsky zralé to dítě, které si dokáže při vzpřímeném postoji dosáhnout rukou přes 

hlavu na ušní boltec protilehlé strany. Růstový věk zjišťuje i tzv. „Kapalínův index", 

což je podíl výšky a hmotnosti dítěte. Výzkumy prokázaly, že děti menšího vzrůstu či 

slabé konstituce mohou trpět zvýšenou unavitelností, ale také pocity méněcennosti vůči 

větším a silnějším dětem. 

2.1.2 Věk jako ukazatel školní zralosti 

Věk patří mezi rozhodující kriteria. K nástupu do školy jsou zvány všechny děti, 

které k datu 31.8. dovrší věk 6 let. V první třídě se mohou sejít děti, které dosáhly této 

věkové hranice např. v červenci či srpnu spolu s dětmi sedmiletými narozenými 

např. v září nebo těmi, kterým byl dán odklad povinné školní docházky. Jsou známy 

výsledky výzkumů Langmeiera (1991), které ukázaly, že s věkem dítěte významně 

klesá riziko nesamostatnosti, neukázněnosti a nesoustředěnosti na práci. 
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2.1.3 Psychické aspekty školní zralosti 

Tato oblast zahrnuje několik složek. Velkou roli zde hraje zrání organismu, kdy 

kolem 5. roku vrcholí diferenciace vrstev mozkové kůry a teprve po 7. roce se upravuje 

definitivní poměr velikosti mozkových laloků. V tom okamžiku je dán strukturální 

základ pro nejvyšší funkce vyšší nervové činnosti. 

Dostatečná zralost umožňuje lepší využití dětských schopností díky kvalitnější 

koncentraci pozornosti. Zralejší dítě se lépe soustředí a vydrží déle pracovat. V tomto 

smyslu se zralost stává podmínkou kvalitnějšího učení, a tudíž i lepšího výkonu. Zralost 

CNS je také předpokladem přijatelné adaptace na školní režim. Pro nezralé dítě je už 

pouhá nutnost dodržovat režim určitou zátěží, která jej vyčerpává. 

Zrání CNS pozitivně ovlivňuje lateralizaci ruky, rozvoj motorické a senzorické 

koordinace a manuální zručnost. Nešikovnost je v počátku školní výuky rizikovým 

faktorem. Dítěti nejde dobře psaní, kreslení, je neúspěšné v pracovní výchově. Nezralost 

se může projevit i nepřesnou koordinací mluvidel. Nezralé děti proto častěji nedovedou 

vyslovovat správně všechny hlásky, přetrvává u nich dyslalie. 

Pro adaptaci na školu je významná celková úroveň motorického vývoje. 

Jakákoliv neobratnost dítě sociálně znevýhodňuje. Nešikovné dítě nemívá dobrý status, 

ostatním spolužákům připadá směšné. 

Zrání CNS je předpokladem k rozvoji zrakového a sluchového vnímání. 

Zrakové vnímání dozrává ke konci předškolního věku na takovou úroveň, která je 

potřebná pro učení čtení a psaní. Předškolní děti vidí lépe na dálku než na blízkou 

vzdálenost. Zaostření čočky a nutnost větší koncentrace činí vidění na blízko 

namáhavější. Součástí školní zralosti je rozvoj schopnosti vidění na blízko a vizuální 

diferenciace. Také se zlepšuje schopnost rozlišování tvaru a počtu. 

Dozrávání mozku ovlivňuje rozvoj vizuální integrace. Jde o schopnost vnímat 

komplexně a neulpívat na jednom detailu. Tato schopnost souvisí s funkcí pozornosti i 

s rozvojem poznávacích procesů. 

Efektivitu práce ovlivňuje zralost očních pohybů. Z. Matějček (1987) uvádí, že 

koordinace očních pohybů dozrává okolo 6. roku věku, tedy v době, kdy má jít dítě 

do školy. 
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Sluchové vnímání se rozvíjí rychleji než zraková percepce. Většina šestiletých 

dětí dovede bez problémů rozlišovat fonémy, tj. zvuky rodného jazyka. Avšak existuje 

určité procento dětí tohoto věku, které nejsou schopny zvuky řeči přesně rozlišovat. 

V tomto případě nejde o nedoslýchavost, ale o percepční dysfunkci, která má centrální 

charakter. Příslušné centrum je uloženo v levé mozkové hemisféře, jejíž funkční 

diferenciace je ontogeneticky pozdější, než dozrávání pravé mozkové hemisféry. 

Vnímání řeči je u většiny lidí lokalizováno v levé mozkové hemisféře. Avšak 

vnímání jednotlivých hlásek, tj. těch, které nejsou ve slově a jsou prezentovány zrakově 

nebo sluchově, zajišťuje pravá mozková hemisféra. To znamená, že pro úspěšnost 

ve škole je potřebná koordinace obou mozkových hemisfér. 

Rozvoj poznávacích procesů závisí nejenom na dědičných dispozicích, ale také 

na jejich adekvátní stimulaci. Příčinou opožděného vývoje rozumových schopností 

mohou být jak narušené dědičné dispozice, ale i nedostatek příležitostí k učení. 

Psychická zralost je charakterizována jako určitá dosažená úroveň v oblasti 

poznávacích procesů. Kuchařská (1998) ji popisuje jako přechod od globálního 

k diferencovanému vnímání, rozvoj analyticko-syntetické činnosti, zvyšování kapacity 

paměti díky fázi záměrného zapamatování, v oblasti myšlení odpoutání od egocentrismu 

a prezentismu s posunem od názorného myšlení k logickému a s realističtějším 

pohledem na svět. 

Dalším projevem je bohatá slovní zásoba a vyspělá grafomotorika (držení tužky, 

kresba s detaily, nápodoba geometrických tvarů písmen, zobrazení figurální kresby 

atd.). Do této oblasti bývá zahrnuta i pracovní zralost, kdy sice ještě u dítěte přetrvává 

zájem o hru, ale začíná se zajímat o činnosti připomínající školní úkoly. 

K dalším charakteristikám pracovní zralosti patří samostatnost, aktivnost a 

dovednost záměrně udržet pozornost na delší úsek a účastnit se řízené činnosti. 
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2.1.4 Emoční a sociální zralost 

Úspěšná adaptace na školu závisí rovněž na úrovni regulačních kompetencí, 

která je podmíněna jak procesem zrání, tak prostřednictvím učení. U školsky zralých 

dětí se předpokládá určitý stupeň sebekontroly, emoční stabilita, odolnost vůči 

frustracím, schopnost přijmout neúspěch, přizpůsobit se autoritě učitele. Dítě musí být 

schopné a ochotné odložit uspokojení svých potřeb, podřídit se příkazu a udělat to, co je 

nutné. (Vágnerová, 2000) 

Děti by měly mít také pozitivní vztah ke školní práci, měly by se na školu těšit. 

Dítě, které nastupuje do školy by mělo bez potíží zvládat odloučení od rodiny. Mělo by 

být připraveno na sebe vzít roli školáka, diferencovat různé role a chování, které je 

s nimi spojeno, orientovat se v základních sociálních situacích, respektovat normy 

chování a hodnoty z nich vycházející, mít osvojené základní hygienické a kulturní 

návyky. 

„Celkový vývoj autoregulačních procesů směřuje od emocionální regulace 

k vyšší formě, která je založena na vůli a je spojena s vědomím povinnosti, tj. obecně 

platného cíle." (Vágnerová, 2000, s. 141) 

Někteří autoři s termínem školní zralost jmenují také termín školní 

připravenost. U dítěte, které vstupuje do školy, se předpokládá určitá úroveň rozvoje 

po stránce poznávací, emocionální a sociální, což vyjadřuje připravenost na školu 

(Kořínek, 1975). 

Kořínek (1975) se zabýval ve svých výzkumech problematikou dětí již před 

vstupem do školy a na počátku školní docházky. Hledal příčiny školní neúspěšnosti také 

ve škole, která má někdy nepřiměřené nároky na dítě. Ideální řešení viděl 

ve vyšetřování připravenosti na školu a v diagnostikování stupně způsobilosti. 

Velký význam pro připravenost dítěte na školu má samozřejmě rodinné klima, 

ve kterém dítě vyrůstá. Problémy se objevují u rodin, kde sice význam vzdělání 

nepopírají, ale v jejich reálném životě se objevují jiné hodnoty, což samozřejmě dítě 

vnímá. Pokud dítě nechápe smysl školního vzdělání, stává se pro ně škola zbytečnou 
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povinností, kterou respektuje pouze formálně. Těmto dětem chybí základní motivace 

k činnosti, která pro ně nemá osobní hodnotu. (Vágnerová, 2000) 

Dlouhodobá stimulace dítěte v rodině je rozhodujícím faktorem jeho následné 

školní úspěšnosti. 

Pro vystižení komplexnosti veškerých předpokladů, kterých by mělo dítě 

dosáhnout před vstupem do ZŠ se v 80. letech začal objevovat termín školní 

způsobilost. 

Proces přípravy dítěte k zahájení školní docházky ovlivňuje tedy více faktorů, 

které vycházejí z vnitřních a vnějších podmínek, jež se navzájem prolínají a doplňují. 

Vedle biologických a psychologických předpokladů je důležitým faktorem také 

prostředí, ve kterém dítě vyrůstá. Základním prostředím je rodina a její výchovné 

působení. 
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2.2 Diagnostika školní zralosti 

Pro diagnostiku školní zralosti jsou nejdůležitější psychologické metody, 

zejména psychologické testy, ale i další způsoby posuzování stavu duševního vývoje. 

Psychologických testů pro posouzení školní zralosti, respektive připravenosti na vstup 

do školy je mnoho. Tyto psychologické testy se skládají z různého počtu úloh, které 

kladou různé kombinace nároků na školní zralost. Užitečnost testu nelze hodnotit podle 

počtu jeho úkolů,ale především podle jeho validity a reliabity, na nichž závisí predikční 

hodnota. K takovým testovým metodám pro diagnostiku školní zralosti patří např. testy 

G. Strebelové, A. Kerna, J. Jiráska. 

Při orientačním zjišťování předpokladů dítěte pro vstup do školy můžeme 

rozlišit dva přístupy a jim odpovídající druhy screeningových zkoušek: globální a 

specificky diferencované. 

2.2.1 Globální přístup 

Globální zkoušky nesledují primárně úroveň rozvoje jednotlivých psychických 

procesů a funkcí, ale zaměřují se na výkon, který je již výsledkem rozvoje předpokladů 

k osvojení si základů vzdělanosti - čtení, psaní, počítání. 

Mezi globální metody patří i původní testy školní zralosti jako již klasický 

Kernův Test základních výkonů a Orientační test školní zralosti. 

Zkouška obsahuje čtyři úkoly: 

1. kresbu mužské postavy (pána) 

2. trojice geometrických obrázků (kolečko, křížek, čtvereček....) 

3. zobrazení psacího písma 

4. obkreslení skupiny deseti bodů 
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Každý úkol je hodnocen pěti stupni, výsledná známka je orientačním měřítkem 

školní zralosti. Jak uvádí Valentová (in Hadj Moussová, 2002, s. 106), výsledky v 

Orientačním testu školní zralosti potvrzují vztah školní úspěšnosti v první a druhé třídě. 

2.2.2 Specificky diferencovaný přístup 

Druhou skupinu tvoří screeningové zkoušky, které obsahují úkoly zaměřené na 

zjišťování rozvoje jednotlivých, pro školní práci významných psychických struktur. 

Mezi diferencovaný screening předpokladů dítěte pro vstup do školy je možné 

také zařadit diagnostickou činnost učitelek mateřských škol. 

Zkušená učitelka, která dítě zná a rozumí mu, hodnotí jeho individuální 

vzdělávací pokroky, může včas zachytit nerovnoměrnosti, či jiné odlišnosti ve vývoji 

dítěte. Učitelka mateřské školy si v této souvislosti musí ujasnit, jaké jsou její 

kompetence, jaká je její role při sdělování výsledků vlastní diagnostiky. Měla by 

poskytovat rodičům i odborným institucím podklady, které má k dispozici nebo je získá. 

Jde o informace nesmírné hodnoty. A je proto oprávněný požadavek, aby se informace 

z mateřské školy staly součástí rozhodování o odkladu školní docházky. „Psycholog, 

lékař, ani ředitel základní školy, kam má dítě nastoupit, zpravidla nemají tak kvalitní 

podklady (mnohostranné, dlouhodobé), jako mají učitelky mateřské školy. Ani rodič 

často nemá tak hluboké možnosti pozorovat dítě v situacích, které se mohou přibližovat 

podmínkám školy. Jde o informace popisující chování a jednání dítěte i výsledky jeho 

práce v podmínkách mateřské školy." (Mertin, s. 227) 

Učitelka má samozřejmě právo vyslovit vlastní názor i ohledně další školní 

perspektivy dítěte. Na druhé straně si však musí uvědomit, jaké informace má 

k dispozici, nemusí vždy znát situaci v rodině dítěte, hodnotovou orientaci v rodině. 

Nemusí mít k dispozici úplné informace o zdravotním a psychickém stavu dítěte. 

Významnou roli, která může ovlivnit hodnocení školních perspektiv dítěte může sehrát i 

její osobní vztah k dítěti. Pokud tedy učitelka vyslovuje svůj názor a doporučení 
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ohledně odkladu školní docházky, měla by vycházet z popisu a rozboru více 

konkrétních údajů. 

Do přirozené diagnostiky postupně pronikají i jednotící hlediska. Pozorování 

dětí ve výchovných situacích atd. 

V praxi MŠ se používá např. modifikovaná forma pozorování O. Kondáše (1984) 

Pozorovací schéma zachycuje 16 oblastí: 

řečové projevy: 

výslovnost, reprodukce obsahu, vyjadřovací schopnosti, navazování 

komunikace aj. 

činnost a hra: 

osvojování nových činností, motivace k hravým činnostem, přijímání 

sociálních rolí aj. 

sociabilita: 

aktivnost při navazování sociálních kontaktů, kultura sociální 

komunikace 

emocionalita dítěte a její projevy 

motorika: 

ovládání pohybové aktivity, zručnost, grafomotorika, míra úspěšnosti při 

plnění vzdělávacího programu MŠ 

Každá výše uvedená oblast je hodnocena na třístupňové škále. (Valentová, 2002) 
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2.2.3 Individuální psychologické vyšetření 

Podrobné psychologické vyšetření doporučených dětí se realizuje 

psychologickými metodami, v úvahu se berou i výsledky screeningových metod, názory 

vychovatelů i pedagogických pracovníků. Individuální vyšetření má zjistit příčiny 

odlišného vývoje a navrhnout konkrétní opatření. Rozhodnutí o intervenci je zvažování, 

která z možných opatření budou pro dítě nejpříznivější. 

K individuálnímu komplexnímu psychologickému zjišťování profilu školní 

připravenosti se používá ustálených souborů - baterií psychologických testů. Mezi tyto 

testy patří např.: Pražský dětský Wechsler, Zkouška Terman - Merilová, Ravenovy 

progresivní matice pro děti, Kresba lidské postavy. Doplňujícími metodami při 

zjišťování úrovně kognitivního vývoje jsou zkoušky vědomostí a znalostí. I v současné 

době se používá „Zkouška znalostí předškolních dětí" od Matějčka a Vágnerové. Test 

obsahuje 40 otázek zaměřených na deset oblastí (zvířata, rostliny, hry a další). Položky 

ve zkoušce zachycují vědomosti dětí, které jsou výsledkem jejich zvídavosti a aktivity, 

ale též výsledkem vlivu sociálního prostředí jako zdroje informací. 

2.2.4 Percepčně kognitivní testy 

Tyto testy jsou používány k diferenciální diagnóze připravenosti a zralosti. Při 

screeningovém či psychologickém vyšetření jsou často zjištěny určité nerovnoměrnosti 

či nápadnosti ve struktuře předpokladů pro školní práci. V tomto případě je vhodné 

použití speciálně zaměřených zkoušek. V poradenské praxi jsou nejčastěji používány 

tyto testy: 

Weepmanův „Test sluchového rozlišování", kteiý v roce 1974 upravil Matějček. 

Zkouška je zaměřena na schopnost dítěte analyzovat rozdíly mezi podobnými hláskami. 
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„Test obkreslování", který sestavili v první verzi Matějček a Vágnerová. 

Výsledky v tomto testu jsou zčásti závislé na úrovni rozvoje intelektových schopností. 

Při obkreslování předlohy se projeví úroveň rozvoje motoriky a její koordinace 

se zrakovým vnímáním. 

„Edfeldtův reverzní test" je zaměřen na zjišťování zralosti pro výuku čtení, 

specifické chybování nám může poukazovat na možnost vzniku dyslektických obtíží. 

„Vývojový test zrakového vnímání" M. Frostigové diferencuje úroveň rozvoje 

percepčních schopností pro výuku čtení a psaní. Obsahuje pět subtestů zaměřených na 

vizuomotorickou koordinaci, na rozlišení figury a pozadí, na konstantnost tvaru, 

na polohu v prostoru a prostorové tvary. 

„Zkouška laterality" zjišťuje dominanci jednoho z párových orgánů - oko, ruka, 

noha. Míra pravorukosti se vyjadřuje v pětibodové škále. Dále se sleduje překřížená 

lateralita (vedoucí ruka nesouhlasí s vedoucím okem či jiná kombinace), u těchto dětí 

mohou nastat obtíže v psaní i pracovním vyučování. 

„Vyšetření řeči" - úroveň řečového projevu je sledována v průběhu celého 

vyšetření. V hodnocení řeči se používá pětibodové stupnice. 

Ke komplexnímu vyšetření dítěte patří též analýza anamnestických údajů 

o sociálním, výchovném prostředí i zdravotním stavu dítěte. V závěrech komplexního 

vyšetření by měla být konkrétně vyjádřena rizika při školním začleňování dítěte. 

2.3 Školní nezralost 

V souvislosti se znaky školní zralosti nám vyplynou znaky školní nezralosti, jež 

mohou postihnout jednu či více oblastí týkajících se dílčích a speciálních aspektů školní 

připravenosti. 

„Za nezralé označíme tedy děti, trpící dílčím oslabením ve vývoji některých 

psychických íiinkcí a schopností, přičemž jejich celková rozumová úroveň odpovídá 
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širší normě, tj. není nižší než lehký podprůměr." (Říčan, Krejčířová a kol., 2001, 

s. 230) 

Do skupiny nezralých lze zahrnout mnohé děti příliš neklidné či nápadně 

zabrzděné a utlumené, překotné, impulzivní, těžkopádné, děti neobratné, nesoustředěné, 

odbíhající od úkolu ke hře, kterou by si nejraději určovaly samy, infantilní, závislé, 

nesamostatné, přecitlivělé, příliš bázlivé či dokonce plačtivé, ale stejně tak i prudké, 

výbušné, nepodřídivé, vzdorné, špatně navazující kontakt s učitelem anebo s ostatními 

dětmi, příliš stažené do sebe, nekomunikující, se sklonem k negativismu v chování či 

mutismu. (Říčan, Krejčířová a kol., 2001) 

Obecnější příčiny školní nezralosti lze rozdělit do těchto kategorií: 

a) nedostatky v somatickém vývoji a zdravotním stavu 

b) opožděný mentální vývoj, snížení inteligence 

c) nerovnoměrný vývoj, oslabení dílčích schopností a funkcí. Tak tomu je 

např. v případě oslabení funkcí nezbytných pro náležité zvládnutí čtení a psaní. 

Často jde o naznačené či plně vyjádřené dysfunkce a specifické vývojové poruchy. 

Do této skupiny patří obtíže na podkladě lehkých mozkových dysfunkcí či časných 

poškození CNS 

d) neurotický povahový vývoj, neurotické rysy a symptomy 

e) nedostatky ve výchovném prostředí a působení na dítě. Sem spadají důsledky 

psychické deprivace spjaté s ústavní výchovou, ale též méně navenek patrné citové 

anebo podnětové strádání v rodině. 

(Říčan, Krejčířová a kol., 2001, s.230) 

Jirásek dělí faktory školní nezpůsobilosti do tří skupin: 

1. Faktory dočasně brzdící duševní zrání, jako je málo podnětné výchovné prostředí, 

citová karence a dočasná psychická traumatizace, psychické koreláty vážnějších a 

recidivujících somatických onemocnění. 
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2. Faktory způsobující ireparabilní nezpůsobilost ke školní docházce, např. celkový 

defekt intelektu (slabomyslnost, slaboduchost kombinovaná s jinými negativními 

prvky, jako je primitivní rodinné prostředí apod.). 

3. Faktory způsobující trvalý nebo velmi obtížně kompenzovaný handicap pro 

zařazení do normální školy, např. rané či postinfekční poškození CNS. (Svoboda, 

Krejčířová, Vágnerová, 2001) 
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2.4 Opatření pro školsky nezralé děti 

Ověřování školní zralosti by mělo probíhat dostatečně brzy, aby se případné 

nedostatky daly včas napravit. Pedagogicko-psychologické poradny a další pracoviště 

nabízejí řadu nápravných a rozvíjejících programů. Stimulační programy jsou zaměřeny 

buď na celkový rozvoj dítěte, nebo na méně rozvinuté funkce. 

Intervence může mít u dětí s vývojovými deficity v průběhu docházky do MŠ 

nebo v době odkladu školní docházky tyto podoby: 

1. Individuální práce s dítětem podle individuálního programu, pro jeho vytvoření 

jsou důležité informace z pedagogicko-psychologického vyšetření dítěte 

v poradenském nebo klinickém zařízení. Rodiče musí dát souhlas k předání 

informací mateřské škole. 

2. Zařazení dítěte do speciální třídy mateřské školy (např. pro děti s poruchou řeči), 

kde je větší možnost, aby učitelka pracovala individuálně podle potřeb dítěte nebo 

kde dokonce pracuje odborník (logoped, speciální pedagog, psycholog). 

3. Odklad povinné školní docházky (viz. příloha), který by neměl mít je charakter 

formální (prodloužení pobytu v MŠ o jeden rok), ale který by přinesl intenzivní 

program stimulace v daných oblastech. I zde je důležité, aby učitelka mateřské 

školy získala z odborného pracoviště přesnější informace o charakteru vývojových 

obtíží i o způsobech rozvoje dítěte. 

4. Zařazení do přípravné třídy, ty jsou zřizovány pro děti s odkladem školní docházky, 

buď v mateřských školách nebo ve školách základních. Zde je vzdělávací program 

velmi úzce spojen s výukou školních dovedností. (Hadj Moussová a kol., 2004, 

s. 125) 
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3. Specifické poruchy učení a chování 

V odborné pedagogické literatuře se setkáváme s termíny specifické vývojové 

poruchy učení a chování, specifické poruchy učení, vývojové poruchy učení. Zájem o 

poruchy učení dokládá dnes již nepřehledné množství literatury, vztahující se k tomuto 

tématu. Právě tato skutečnost ztěžuje možnost vybrat přesnou definici, která by výstižně 

a jasně popsala specifické poruchy učení. 

Specifické poruchy učení se v názvu označují pomocí předpony dys-, což značí 

vážné nebo menší narušení funkce. Pojem „vývojové" je v názvu užíván z důvodu 

jejího výskytu až na určitém stupni vývoje. 

Zelinková (1994) uvádí, že poruchy učení je termín označující heterogenní 

skupinu obtíží, které se projevují při osvojování a užívání řeči, čtení, psaní, naslouchání 

a matematiky. Tyto obtíže mají individuální charakter a vznikají na podkladě dysfunkcí 

centrální nervové soustavy. 

Adjektivum „vývojová", které se někdy ve výrazu objevuje, značí, že se porucha 

vyskytne až na určitém stupni individuálního vývoje. 

V Mezinárodní klasifikaci nemocí z roku 1992 jsou zařazeny tyto specifické 

vývojové poruchy školních dovedností do skupin poruch psychického vývoje. Tyto 

pojmy jsou nadřazeny pojmům dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, 

dysmúzie, dyspinxie a dyspraxie. Tři posledně jmenované pojmy jsou českým 

specifikem, v zahraniční literatuře se s nimi nesetkáváme. 

V současné době se setkáváme s tendencemi oprostit se od definic zaměřených 

na vysvětlení poruchy a definovat problém na základě potřeb dítěte. V této souvislosti je 

známý termín „speciál educational needs" - specifické potřeby vzdělávání, děti se 

specifickými potřebami ve vzdělávání. Skutečnost, že neexistuje jediná definice, která 

by uspokojila všechny potřeby jejích uživatelů, byla součástí prohlášení Výzkumné 

Komise Ortonovy Dyslektické Společnosti v době, kdy vystoupila roku 1994 s novou 

definicí dyslexie: 
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„Dyslexie je jednou z výrazných poruch učení. Jde o specifickou řečovou 

poruchu konstitučního původu, která se vyznačuje potížemi při dekódování jednotlivých 

slov, odrážejícími obvykle nedostatečnou schopnost fonologického zpracování. Tyto 

potíže při dekódování jednotlivých slov se často objevují neočekávaně vzhledem k věku 

a dalším kognitivním a akademickým schopnostem. Nejsou výsledkem generálizované 

vývojové poruchy nebo smyslového poškození. Dyslexie se projevuje obtížemi různého 

druhu s různými formami jazyka a vedle potíží se čtením často zahrnuje i nápadné 

problémy při osvojování dovednosti psát a dodržovat pravopisnou normu." 

(in Matějček, Z., 1994, s.9) 

Jedinec s dyslexií se potýká s problémy s rozpoznáváním a zapamatováním si 

různých písmen, zvláště pak s rozlišováním písmen tvarově podobných. Má také potíže 

s porozuměním čteného textu. 

V souvislosti s dyslexií nás napadnou různá omezení, která s sebou tato porucha 

nese. Vedle slabých stránek je tu však mnoho oblastí, ve kterých dyslektici vynikají. 

Silnou stránkou bývá logické myšlení. Často se u nich projevuje nadání v následujících 

oblastech: strojírenství, programování, umění, modelování, design. (Lednická, 2004) 

Mezi další poruchy učení patří: 

Dysgrafie - specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá 

nečitelný a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná 

písmena, píše s námahou a pomalu. 

Dysortografie - specifická porucha pravopisu, která se projevuje 

tzv. specifickými dysortografickými chybami. Tato porucha často souvisí s dyslexií a 

dysgrafií. 

Dyskalkulie - specifická porucha matematických schopností, která postihuje 

operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod. 

Dysmúzie - specifická porucha postihující schopnost vnímání a reprodukce 

hudby. Jedinec má problémy s rozlišováním tónů, nepamatuje si rytmus a melodii. 

Dyspinxie - specifická vývojová porucha kreslení,která je charakteristická 

nízkou úrovní kresby. 

Dyspraxie - specifická porucha obratnosti. 
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3.1 Příčiny specifických poruch učení 

Existuje celá řada teorií o příčinách vzniku specifických poruch učení, 

vycházejících z různých zdrojů poznání. Již na počátku výzkumu o SPU dospějeme 

k názoru, že nejsou-li tyto poruchy důsledkem snížené inteligence dítěte, ani 

nedostatečného podnětného prostředí, v němž dítě vyrůstalo, a ani důsledkem 

negativního emotivního vývoje, musí jít o dispoziční zatížení. 

Obecně můžeme říci, že ke zvládnutí základních školních dovedností je potřebný 

rozvoj funkcí, které se na těchto dovednostech podílejí. Příčinu neúspěchu je třeba vidět 

v oslabení těchto funkcí. Pokorná (1997) upozorňuje na nutnost opustit pohled na 

specifické poruchy učení ze zorného úhlu jednotlivých symptomů. Zdůrazňuje při 

hledám příčin systémový přístup, který vede k pohledu na žáka se specifickými 

poruchami učení jako na celého člověka se všemi okolnostmi, v nichž žije. Tyto 

okolnosti v sobě zahrnují vývoj člověka před narozením i po narození, rodinu, 

podmínky pro získávání poznatků. Na základě nejnovějších výzkumů můžeme chápat 

jako příčiny SPU podle Pokorné (1997) v prvé řadě dispoziční příčiny: 

Genetické vlivy s odchylkami ve funkci centrálního nervového systému. 

Lehká mozková postižení s netypickou dominancí mozkových hemisfér a odchylnou 

organizací mozkových aktivit a netypickou dominancí hemisfér. 

Je třeba se však také zabývat otázkou, může-li a do jaké míry negativně ovlivnit 

školní výkony dětí nepříznivý vliv prostředí, zejména rodinné prostředí a dále pak 

podmínky školního prostředí. 

Mezi dispoziční (konstituční) příčiny v prvé řadě začleňujeme genetické vlivy. 

V současné době jsou již nezvratné důkazy o tom, že různé vývojové poruchy, jako je 

např. dyslexie, jsou ovlivněny geny. Není však jeden gen způsobující dyslexii. Existuje 

několik klíčových genů, které posunují jedince na pomyslném kontinuu čtenářských 
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dovedností směrem dolů. Nejblíže realitě je pravděpodobnostní model, podle něhož 

určité geny v kombinaci s dalšími faktory včetně vlivu prostředí přispívají k riziku 

dyslexie. 

Výskyt dyslexie má přímou souvislost s chromozómy 6 a 15 (in Reid, G. 2003), 

Stein (2004) uvádí ještě souvislost s chromozómy 1, 2, 3 a 18. Největší genetická 

spojitost je spatřována mezi dyslexií a chromozómem 6. Původně se předpokládalo, 

(Stein, J., 2004), že chromozóm 6 přímo souvisí s fonemickým uvědoměním. Bylo však 

dokázáno, že tento i další jmenované geny ovlivňují vývoj nervových buněk, které mají 

následně vliv na sluchové, vizuální, paměťové a motorické procesy potřebné ke čtení, 

(in Lednická, 2004) 

Současná věda se z tohoto hlediska přiklání spíše k názoru, že děděny nejsou 

přímo předpoklady pro vznik specifických poruch učení. Zjišťuje se, že výskyt 

specifických poruch učení může být genetickými dispozicemi spolupodmiňován. 

(Pokorná, 1997) Pokorná upozorňuje na zjištění některých výzkumů o rodinné 

dispozici k určitým obtížím ve vývoji řeči a také pozdějším obtížím ve čtení. Matějček 

(1995) uvádí zjištění Galaburdovo o anomáliích v buněčných vrstvách mozkové kůry, 

které nemohly vzniknout poškozením mozkové tkáně. Předpokládá, že tyto změny 

nastaly již v prvních dnech vývoje plodu a uvažuje tedy o vlivu genetického kódu. 

(Pipeková, 1998) 

Někteří autoři upozorňují na další problém, který může mít souvislost 

s genetickými faktory, a tím je vyšší výskyt poruch u chlapců než u dívek. Matějček 

(1995) upozorňuje na lateralizaci mozkové struktury, ke které dochází mezi 12. a 20. 

týdnem těhotenství. Protože ve 20. týdnu je v krvi nejvyšší hladina testosteronu 

u mužských plodů, mohou tyto hormony ovlivnit některé vyvíjející se buňky. 

Za významný etiologický faktor specifických poruch učení je považována lehká 

mozková dysfunkce. I na její postavení mezi příčinami specifických poruch učení ve 

shodě s výsledky výzkumů se názory vyvíjejí a mění. Podle názoru některých odborníků 

pojem „lehká mozková dysfunkce" odpovídá pojmu „lehká mozková encefalopatie", 

„malá mozková postižení", kdy se předpokládá skutečné poškození mozku (cerebra), a 

to v období prenatálním, perinatálním a raně postnatálním. 
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Prenatální poškození může být způsobeno onemocněním matky, kouřením, 

alkoholismem, závislostí na lécích, zvláště pak ve všech okolnostech způsobujících 

nedostatečný přívod kyslíku plodu. 

Perinatální poškození bývá způsobeno nedostatečným okysličováním mozku 

při dlouhotrvajícím porodu, problémech s pupeční šňůrou, vdechnutím plodové vody. 

Může jít i o pohmoždění hlavy, či vliv léků podávaných matce proti bolesti. 

Postnatální poškození souvisí s těžkými potížemi novorozenců, které mohou 

způsobit nedostatek kyslíku v krvi, což způsobuje poškození centrální nervové 

soustavy. Příčinou mohou být i těžká infekční a horečnatá onemocnění, která dítě 

postihnou do konce druhého roku. 

Nepříznivý vliv prostředí je také uváděn jako jedna z příčin specifických 

poruch učení, i když v současnosti se spíše uvádí jako jeden z faktorů podporujících 

výskyt SPU, nikoli jako příčina samotná. Psychoanalytický přístup předpokládá u dětí 

s SPU také poruchy vztahu mezi dítětem a prostředím, které mají svůj původ již 

v poruše komunikace matky a dítěte. Tím, že je člověk v raném dětství ochuzen o 

jednoduché verbální i neverbální prostředky, není ani později schopen komunikovat na 

obvyklé úrovni. Jeho vyjadřování, slova, která používá, například neobsahují vazbu na 

konkrétní situaci, nemají přesný obsah nebo jsou mnohoznačná. Ve škole se pak objeví 

potíže s nepochopením smyslu slov a vět při učení čtení a psaní. 

Také děti s psychickou deprivací, u kterých nebyly uspokojovány jejich potřeby 

v emocionální oblasti, prokazují větší sklon ke specifickým poruchám učení než ty děti, 

u kterých se sociální a emocionální život a sociální komunikace vyvíjely normálně. 

Také sociální úroveň rodiny, ve které dítě vyrůstá, hraje z hlediska SPU svou roli. 

Výzkumy bylo zjištěno, že 66% dětí s dyslexií pochází ze sociálně slabších vrstev. 

Vztah mezi sociálním statusem rodiny a výskytem dyslexie ukazuje následující tabulka: 

Sociální status rodiny Děti 

s dislexií 
dobří 

čtenáři 
náhodně vybraná 

skupina 

Horní vrstva 6% 23% 12% 

Střední vrstva 6% 43% 23% 

Nižší vrstva 88% 34% 65% 

(Pokorná, 2001, s.89) 
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Je nesporné, že emocionální klima rodiny má vliv na školní výkony dětí. Pokud 

rodiče spoluprožívají s dětmi jejich úspěchy a neúspěchy, pomáhají jim překonávat 

úskalí, zajímají se o práci svých dětí, které se pak lépe rozvíjejí. Výkon dítěte ve škole 

ovlivňuje i to, jaké výkony jeho rodiče očekávají. Již v předškolním věku má na dítě 

významný vliv, zda od něho očekávají, nebo neočekávají úspěch. Dítě musí plnit 

očekávání rodičů, jinak se dostává do neřešitelné situace. Dítě však samo v předškolním 

věku a v nižších třídách není schopno hodnotit své schopnosti. Sebehodnocení přejímá 

od svého okolí. (Pokorná, 2001) 

Můžeme zmínit i další okolnosti, které mohou příznivě, nebo nepříznivě ovlivnit 

školní úspěšnost dítěte. K nim patří vztah rodičů ke škole, k učitelům a ke vzdělání 

i vzdělávání vůbec. 
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3.2 Projevy SPU v předškolním věku 

Z definic poruch učení vyplývá, že tyto poruchy lze diagnostikovat až tehdy, kdy 

se dítě začíná učit psát, číst a počítat. To znamená, že tyto poruchy nemůžeme 

diagnostikovat v předškolním věku. Přesto první projevy specifických poruch učení jsou 

zřejmé již v předškolním věku 

Mezi tyto projevy patří například porucha soustředění, při níž je patrná 

neschopnost dítěte se soustředit déle na činnost, která je pro něj zajímavá. Mezi další 

signály patří opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost. Dítě nerado mluví. Nepozná 

slova, která se rýmují, obtížně si pamatuje básničky. Nerozdělí slovo na slabiky, 

nepozná první hlásku ve slově. 

Další oblastí, ve které se mohou projevovat odchylky, je oblast motoriky. Dítě je 

pohybově neobratné, má problémy ve sportovních činnostech, špatně běhá, obtížně se 

učí jezdit na kole. Úroveň jemné motoriky je důležitá pro budoucí psaní. Zde se 

setkáváme s nezájmem o manipulační hry, dítě spíše dává přednost hrám s velkými 

předměty, nechce navlékat korálky, hrát stolní hry, nerado kreslí, jeho grafický projev je 

slabý, nemá zájem o práci s tužkou, potíže mu dělá sebeobsluha. Mezi další projevy 

patří špatná orientace v prostoru a čase, nevyhraněná lateralita. 

Poruchy chování, které se s SPU občas vyskytují, nejsou přímo projevem 

specifických poruch, ale vznikají v souvislosti s nimi jako následek. Děti na sebe mohou 

upozorňovat „šaškováním", ale také se mohou projevit neurotické projevy, strach, 

úzkost, napětí. Dítě s SPU je také více vzrušivé, je stále nesoustředěné, zlobí, neposedí 

v klidu, vykřikuje. Zároveň je snadno unavitelné. Na druhé straně si dítě spoustu věcí 

pamatuje, dovede se vyjadřovat jako dospělý, ale jeho chování často odpovídá 

mladšímu věku, někdy překvapí nešikovností, věku neúměrnou reakcí. 

Jak bylo již výše zmíněno, uvedené projevy mohou mít různé příčiny, a tudíž to 

nemusejí být první projevy specifických poruch učení. 
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3.3 Rizikové dítě 

V západní Evropé se v 90. letech minulého století začal používat termín „dítě 

s rizikem dyslexie". Tento termín se objevuje v literatuře k označení jedince i skupiny 

dětí, u kterých lze z nějakých důvodů předpokládat pozdější selhání ve škole. Přestože 

je možné diagnostikovat specifické poruchy učení až tehdy, kdy se dítě učí číst a psát, 

lze zachytit různé deficity v předškolním věku. Z těchto deficitů se mohou později za 

určitých okolností rozvinout specifické poruchy učení. 

Projevy deficitů mohou mít různé příčiny a ne vždy se musí jednat o první 

projevy specifických poruch učení. V různé míře a kombinaci tyto zvláštnosti 

signalizují opožděný psychomotorický vývoj, opoždění ve vývoji řeči, vliv 

nepodnětného rodinného prostředí a další obtíže. Mírné odchylky od běžného vývoje 

nemusejí znamenat nic. Jsou projevem variability. Některé dítě dozrává později a jeho 

projevy mohou připomínat obtíže, které mají jedinci později diagnostikovaní jako 

dyslektici, např. nedostatečně rozvinuté zrakové nebo sluchové vnímání. V každém 

případě bychom však neměli tyto odchylky brát na lehkou váhu, neboť nám signalizují, 

že něco není v pořádku. 

S velkou pravděpodobností se specifické poruchy učení rozvinou u dětí 

s disproporčním vývojem percepčních, kognitivních a motorických funkcí, které se 

častěji vyskytují u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, vývojovou dyspraxií, vývojovými 

vadami řeči. Menší pravděpodobnost vzniku specifických poruch učení je u dětí 

s volnějším typem vývoje, které se před nástupem do školy jeví jako hravé, kde však po 

ročním odkladu školní docházky nepřetrvávají vývojové odchylky a u dětí, kde je 

odklad školní docházky doporučován ze zdravotních důvodů (např. pro velkou 

nemocnost). Specifické poruchy učení se netýkají ani závažnějšího opoždění vývoje 

rozumových schopností. 

Velkou úlohu zde hraje také posouzení školní zralosti, které může tyto deficity 

odhalit. U dětí s problémy ve vývoji je možné odložit školní docházku o jeden rok a po 

tuto dobu provádět záměrnou stimulaci vývoje jednotlivých percepčně motorických 

funkcí. 
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Označení rizikové dítě není nálepkou, ale signálem ktomu, aby dítěti byla 

věnována speciální péče. Ta předpokládá vypracování a realizaci intervenčních 

programů s cílem odstranit deficit ve vývoji jednotlivých oblastí a pomoci dítěti 

k úspěšnému nástupu vzdělávací dráhy. 

Při zachycování rizikových dětí v předškolním věku můžeme vycházet 

z kauzálního modelu dyslexie, který publikovala Frith (1995) a zahrnuje tři roviny 

zkoumání: biologickou, kognitivní, behaviorální (oblast chování). U předškolního dítěte 

se zaměřujeme na následující oblasti: 

Z biologického hlediska sledujeme: 

- genetické zatížení v rodině v oblasti řeči a čtení (rodiče znají své vlastní problémy a 

jsou schopni upozornit na to, že se u jejich dítěte objevují podobné obtíže) 

- problémy v těhotenství a kolem porodu 

- zdravotní problémy dítěte vyplývající z anamnézy (např. časté záněty středního ucha) 

- období narození (ohroženy jsou děti narozené v květnu-červenci) 

Oblast kognitivní: 

- deficit ve vývoji jemné a hrubé motoriky (lezení, chůze, běh) 

- opožděný vývoj řeči 

- poruchy procesu automatizace 

- slabá krátkodobá verbální paměť 

- obtíže při opakování bezesmyslných slov 

Chování dítěte: 

- podrážděnost, která ukazuje, že dítě často překonává nějaké obtíže 

- obtíže v soustředění 

- časté vyhýbání se určitým aktivitám. 

(Zelinková, 2003) 
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Cílem identifikace rizikových dětí není stanovení diagnózy, ale vypracování 

rozvíjejících programů, které by obtíže minimalizovaly. Na základě získaných poznatků 

o dítěti můžeme vypracovat individuální rozvíjející program, který je prevencí možných 

obtíží. 
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4 Prediktivní baterie 

Z hlediska včasného podchycení problémů v této oblasti je zajímavou a aktuální 

otázkou možnost diagnostiky SPU v předškolním věku. Preventivní vyšetření je 

důležité, ale má svá omezení, která vyplývají ze skutečnosti,že mnohé z těchto dílčích 

funkcí se teprve rozvíjejí a preventivní diagnostika může zachytit pouze stupeň zralosti, 

ale nikoliv jejich poruchu. Další cestou k zachycování rizikových dětí může být využití 

řady screeningových testů. 

V zahraničí vznikly různé diagnostické metody k záchytu dětí s rizikem 

dyslexie. Např. v Polsku Škála rizika dyslexie (M. Bogdanowitzová, 1995), v Británii 

DEST (Dyslexia Early Screening test) ve Francii Prediktivní baterie čtení André 

Inizana, v Německu BISC Bielefeldský test. 

U nás jsou známy práce, které zaznamenávají pokus o hledání spojitostí mezi 

vývojovou úrovní předškoláka a budoucími problémy při čtení. Lili Monatová a 

kolektiv upravili pro naše podmínky metodiku H. Breuera a M. Weuffenové. 

B. Lazarová upravila Prediktivní baterii obtíži ve čtení podle A. Iniziana a českou verzi 

ověřila. A. Kuchařská a D. Švancarová vypracovaly Test rizika poruch čtení a psaní 

pro rané školáky, který je možné použít na konci docházky do MŠ a na začátku prvního 

ročníku. 

M. Bogdanowicz (2002) publikovala výsledky Škály rizika dyslexie. Tyto 

výsledky lze využít ke stanovení prognózy úspěšnosti ve čtení a psaní i připravenosti na 

zahájení výuky. 
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4.1 Screening poruch čtení a psaní 

Screeningovou zkoušku zaměřenou na zjištění připravenosti pro čtení a psaní 

vytvořila A. Kuchařská a D. Švancarová (1996, 2000). 

Zkouška je určena pro hodnocení zralosti různých funkcí, potřebných pro výuku 

čtení a psaní. Obsahuje 13 subtestů, zahrnujících úkoly, jejíž obtížnost odpovídá 

možnostem předškolních dětí. Zkouška je určena k individuální administraci, podle 

autorek ji mohou používat i učitelé. 

Zkouška obsahuje tyto posuzované oblasti: 

Sluchové vnímání 

- Sluchová analýza zjišťuje úroveň sluchové analýzy slov a slovních spojení na 

jednotlivé slabiky, schopnost rozlišení první hlásky, ale i posouzení její přítomnosti 

uvnitř a na konci slova. 

• Sluchová diferenciace je zaměřena na rozlišení délky samohlásek, měkčení 

typu "dě, tě, ně, di, ti, ni a zvukově blízkých hlásek u dvojic bezesmyslných slov. 

Diferenciace délek se ověřuje pomocí bzučáku - formou interpretace slyšeného slova 

nebo slovního spojení. 

Zrakové vnímání 

- Pochopení a interpretace rytmu se sleduje se pomocí bzučáku. Vyžaduje spolupráci 

zraku, sluchu a motoriky. Používá se obrazový materiál. Rytmus je znázorněn 

pomocí velkých a malých kapek, které se určitým způsobem střídají. 

• Diferenciaci zrcadlově podobných tvarů ověřuje test pomocí dvojic obrázků. Dítě 

posuzuje správnou a opačnou orientaci. 
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• Krátkodobou zrakovou paměť i komplexnější zrakovou analýzu prověřuje test 

pomocí určitého obrázku, který si dítě asi 3-5 sekund prohlíží. Po jeho zakrytí jej 

vyhledává v nabídce tří možností. 

• Zrakovou diferenciaci v ploše ověřuje překreslování čáry do sítě devíti bodů. 

Artikuiační obratnost 

• Zde se posuzuje, zda je dítě schopno opakovat určité slovo správně. Neposuzují se 

vady výslovnosti. 

Úroveň jemné motoriky 

• Jedná se o napodobení předlohy, tj. opis. Tvary jsou podobné písmu, ale ve větším 

měřítku. 

• Schopnost tvoření rýmu. 

• Zjišťuje se, zdali dítě je schopno vytvořit k dané předloze smysluplné slovo. 

Při testování je možné sledovat ještě další charakteristiky - např.: schopnost 

soustředění, vytrvalost, úroveň komunikace, držení tužky, lateralitu, tempo práce, vady 

řeči. 

Autorky uvádějí, že test je multifaktoriální a kromě předpokladů pro vznik 

specif ických poruch učení obsahuje i další faktory. Jeho validitu potvrzuje míra shody 

s různými testy inteligence. Jako kritérium predikční validity bylo také použito srovnání 

s hodnocením učitelů v pololetí 1. ročníku. Děti, které dosáhly nižších výkonů, byly 

méně úspěšné ve čtení a psaní. Tyto děti se také staly častěji klienty pedagogicko-

psychologických poraden. 

Autorky také připomínají, že zkouška zachytí i děti, které jsou pouze nezralé a 

jejich problémy se upraví v průběhu 1. třídy. Na druhé straně však zkouška nezachytila 

necelých 10% dětí, které později měly určité problémy ve čtení a psaní. Z tohoto 

vyplývá určitá omezenost preventivní diagnostiky, která by však neměla znamenat její 
« 

zavržení, ale spíše by měla vést k opatrnosti při interpretaci výsledků. 
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K dalším materiálům, které hodnotí připravenost dítěte na čtení a psaní patří: 

Prediktivní baterie čtení, které upravila B. Lazarová podle A. Iniziana. Tento 

materiál je určen k vyšetřování dětí staršího předškolního věku. Umožňuje zjistit profil 

výkonu dítěte v jednotlivých položkách, především posoudit rozdíl jeho výkonu 

ve zkouškách časoprostorových a řečových. Tak lze stanovit, ve které oblasti vykazuje 

dítě největší nedostatky a na základě tohoto pak vypracovat stimulační program. 

V současné době se zdá velkým problémem využívání těchto testů přímo 

ve školní praxi v širším měřítku. Domnívám se, že tyto testy jsou příliš časově náročné 

pro využití na počátku školní docházky a v předškolním věku není mnohdy vůle 

k zaškolování učitelek. Používání těchto metod vyžaduje odbornou metodickou 

připravenost učitelek, což klade značné nároky na organizační stránku. 

Otázkou k zamyšlení je využívání těchto testů v rámci zápisu nebo v období 

před zápisem do základní školy. V tomto případě opět narazíme na problém časové 

náročnosti. 

4.2 Výzkumy zaměřené na odhalování deficitů ve vývoji 

První výzkumy zaměřené na odhalování deficitu ve vývoji předškolních dětí a 

s nimi spojenými rizikovými faktory pozdějšího selhání čtení a psaní byly prováděny již 

v sedmdesátých letech 20. století. Někteří autoři považují za významný prediktor 

dyslexie automatické jmenování předmětů, rýmování a rozpoznání první hlásky ve 

slově. Výsledkem pozdějších výzkumů z osmdesátých let bylo zjištění, že osvojování 

čtení je závislé na integraci mnoha dílčích dovedností, které většina dětí zvládá již 

v předškolním věku. 

Ve výzkumech různých autorů to bylo kromě výše uvedených faktorů také 

fonemické uvědomění. Např. Lundberg (in Zelinková 2003) se svými spolupracovníky 

v roce 1988 zveřejnil výzkum, v němž prokázal, že trénink fonologického uvědomění 

v předškolním věku podporuje vývoj připravenosti na čtení a může být prevencí 
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různých obtíží. Jiní autoři (McArtur, 2000) předpokládají, že hlavní příčinou selhávání 

ve čtení a psaní jsou poruchy řeči. Spolu s dalšími oslabeními (rychlost psychických 

procesů, krátkodobá paměť, sekvenční analýza, poruchy jemné motoriky) mohou 

vyústit v omezený vývoj čtení, psaní někdy i počítání. Tyto obtíže nemusejí souviset s 

nižší inteligencí. Některé děti mají navíc problémy v procesech koncentrace pozornosti, 

u jiných se vyvíjí neočekávané chování jako výsledek frustrace. 

J. Robertson, (in Zelinková, 2003) která aplikuje v Anglii balance-model 

dyslexie D. Bakkera z Holandska, tvrdí, že děti již v předškolním věku dávají přednost 

těm strategiím, které odpovídají lépe rozvinuté hemisféře. Lze používat vhodné cvičení, 

která by rovnovážnou aktivitu hemisfér nastartovala. 

Zajímavá je také studie, kterou zveřejnil Livingstone a kol. v roce 1993. (in 

Zelinková, 2003) V této studii uvádí vztah mezi obdobím narození a prepozicí 

k dyslexii. Bylo sledováno 558 chlapců. V rozdílných skupinách bylo mezi těmi, kteří 

se narodili v létě, 24%-71% jedinců s dyslexií. Příčinou je podle autorů častý výskyt 

virových onemocnění, především chřipek, ve druhém trimestru těhotenství. Řešení vidí 

ve vyšší imunitě budoucích matek. 
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5 Možnosti prevence SPU v předškolním věku 

5.1 Diagnostika učitelky MŠ 

Profesní připravenost učitelky mateřské školy nepochybně souvisí s její znalostí 

a osvojením metod diagnostiky. Učitelka MŠ by měla být schopna kvalitní pedagogické 

diagnostiky, aby byl zjištěn potencionál dítěte a jeho možnost rozvoje. „Diagnostikou 

rozumíme zjištění stavu, posouzení, hodnocení, zahrnuje posloupnost činností vedoucí 

k diagnóze." (Mertin, 2003, s. 75) 

Předmětem pedagogické diagnostiky je hodnocení vědomostí, dovedností a 

návyků, které si děti osvojily v průběhu výchovy a vzdělávání. V širším pohledu jsou 

jejím předmětem i další oblasti související s výchovně vzdělávacím procesem, jako je 

diagnostika třídy, diagnostika práce učitele, zkoumání podmínek výchovy a vzdělávání. 

Cílem je pak zhodnocení výchovného působení na dítě, zjištění nějakého stavu, který 

může být východiskem pro možné změny, např. pro optimalizaci pedagogického 

působení na dítě, pro jeho další rozvoj. 

Někdy se může stát, že si nejsme jisti, jak a v čem se liší jednotlivé diagnostické 

metody používané v blízkých vědních oborech, jak se liší diagnostika pedagogická i 

psychologická. Rozlišení mezi pedagogickou a psychologickou diagnostikou není jen 

v tom, který odborník diagnostiku provádí. I učitelka mateřské školy může provádět 

psychologickou diagnostiku. Proto je vhodnější pro potřeby učitelů užití termínu 

pedagogicko-psychologická diagnostika, neboť kromě obsahu vzdělávání hodnotí 

učitel i osobnostní zvláštnosti žáka (dispozice, vlastnosti), i když jinými prostředky než 

psycholog, který je k této činnosti odborně erudován. 

Učitelka mateřské školy provádí záměrně i nezáměrně pedagogicko-

psychologickou diagnostiku dítěte. Tuto diagnostiku provádí většinou při činnosti, 

která je tomuto období nejpřirozenější - a to při hře. 

Sledování hry dětí je pro diagnostiku v mateřské škole nezbytné. Poskytuje 

cenné údaje o prožitcích dítěte, jeho aktuálním psychickém rozpoložení, zkušenostech, 
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neboť kromě jiného je hra prostředkem sebevyjádření. U dítěte sledujeme preferenci 

typů her i to, jak je schopno komunikovat s vrstevníky, přizpůsobit se pravidlům. Pro 

dítě předškolního věku je hra analogická pozdějšímu učení. S trochou nadsázky 

můžeme říci, že ,jak si dítě hraje, tak se bude později učit, pracovat." Hra jistě 

ovlivňuje učební a pracovní návyky. Také preference určitých typů her napovídá o 

zaměření či předpokladech dítěte. (Mertin, 2003) 

Diagnostika je nejvíce propracována v období školního věku, ale pro učitelky 

mateřských škol je důležitá v souvislosti s přijatým programem pro předškolní 

vzdělávání. Velmi důležitá je tato diagnostika ve třídách předškolních dětí 

se zaměřením na školní zralost. Pedagogická diagnostika probíhá i při individuální práci 

s dítětem, takže pedagog je schopen zaznamenat i drobné posuny a na nich následně 

stavět. S otázkou pedagogické diagnostiky souvisí i otázka intervence, volby opatření 

k odstranění specifických problémů. 

Rámcový program pro předškolní vzdělávání zdůrazňuje důležitost pedagogické 

diagnostiky. Doporučuje se pracovat se zpětnou vazbou, analyzovat a vyhodnocovat 

podmínky procesu vzdělávání. (Mertin, 2003) 

Valentová (2002) upozorňuje na funkce, které by měla kvalitní diagnostika dětí 

před vstupem do školy plnit: 

identifikovat děti školsky relativně neúspěšné, včetně nezralých 

objevit méně rozvinuté dispozice pro školní práci a zároveň silné stránky 

osobnosti, které by je mohly kompenzovat 

určit míru měnitelnosti nebo stability současného stavu 
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5.1.1 Význam diagnostiky pro dítě a pro rodiče 

Školní vzdělávací program by se měl pružně přizpůsobovat dětem a naplňovat 

vhodnými činnostmi. Je však velmi náročné přizpůsobovat zvolená témata a konkrétní 

činnosti individuálním potřebám dítěte. To je ještě navíc ztíženo v heterogenních 

třídách, kde se setkávají všechny věkové skupiny předškolních dětí. Tato skutečnost je 

jistě náročná např. v případě, kdy vhodně připravený program by měl mít reedukační 

efekt u dětí s odloženou školní docházkou. 

Také rodiče by se měli na základě sledování a poznávání dětí v průběhu 

docházky do mateřské školy dozvídat, co se dítěti daří, co je jeho předností a co je třeba 

více rozvíjet. Učitelka může pravidelně podávat informace rodičům o tom, jak si dítě 

osvojuje dovednosti, jak komunikuje s vrstevníky, jak se zapojuje do činností. Důležité 

je, aby rodiče znali smysl těchto hodnocení. 

Nároky kladené na učitelku jsou tedy i ve zvládnutí adekvátní komunikace 

s rodiči. Je třeba umět jednat s lidmi z různých sociálních vrstev, výhodou bývá 

pozitivní vztah rodičů ke škole a důvěra k učiteli. 

Z výše uvedeného je patrné, že diagnostika patří k profesním kompetencím 

učitelky MŠ, znalost metod a postupů diagnostiky by měla být prostředkem pro další 

odbornou činnost a případně intervenci. 

Otázkou také je, jakým způsobem zaznamenávat výsledky. Pro zaznamenávání 

výsledků diagnostiky se zdá efektní zavedení záznamových karet či záznamových archů 

pro každé dítě zvlášť. Doporučuje se také dlouhodobě shromažďovat typické ukázky 

plněných úkolů v jednotlivých oblastech, což velmi přehledně dokumentuje pokrok 

jednotlivých dětí (tzv. portfolio). 

Za optimální způsob napomáhající učitelce realizovat individuální přístup 

k jednotlivým dětem je možno považovat to, aby každému dítěti byla při vstupu 

do mateřské školy založena osobní složka, jejíž součástí by byly poznámky o dítěti. 

Materiály v této složce obsažené mohou být předmětem k neformální komunikaci 
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učitelky s rodiči, což může napomoci ke vzájemné spolupráci ve věcech výchovy a 

vzdělávání dítěte. 

5.2 Formy pedagogické intervence 

Pedagogická intervence má v předškolním věku u rizikových dětí vzhledem 

k SPU charakter rozvoje psychických a motorických funkcí, na nichž se staví při 

osvojování čtení, psaní, matematiky. Z definic poruch učení sice vyplývá, že tyto 

poruchy se projevují při osvojování čtení a psaní a tudíž tyto poruchy se projevují až 

v době, kdy se dítě učí číst a psát. Taková formulace není dostatečným východiskem 

pro včasnou diagnostiku a prevenci, ačkoli je zřejmé, že je lepší poskytnutí pomoci 

dříve, než se projeví výrazný neúspěch. 

Kromě pedagogické terapie existuje ještě psychologická terapie, se kterou by 

měla být učitelka mateřské školy seznámena. Psychologická terapie se v předškolním 

období realizuje u nejtěžších problémů výhradně prostřednictvím hry. Nevztahuje se na 

celou skupinu dětí s vývojovými odchylkami ve smyslu budoucích poruch učení, nýbrž 

spíše i na jiné problémy. Jsou to např. osobnostní zvláštnosti dětí, neurotické obtíže, 

problémy v chování, nevhodné působení rodiny. 

Podle Zelinkové (2003) jsou východisky pro včasnou diagnostiku tyto 

následující prameny: 

- výzkumy zaměřené na odhalování deficitu v předškolním věku 

- anamnézy dětí, u kterých byly poruchy učení diagnostikovány 

- sledování vývoje těch kognitivních funkcí, které jsou nezbytně nutné pro úspěšný 

nácvik čtení a psaní 
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Pozornost našich pedagogů a psychologů, kteří se věnují problémovým dětem 

v předškolním věku (děti s odkladem školní docházky, rizikové děti z hlediska poruch 

učení, děti s nižšími rozumovými schopnostmi), je zaměřena na následující oblasti: 

Řeč, percepce, motorika, grafomotorika, paměť, koncentrace pozornosti atd. 

Děti se učí rozlišovat barvy, utvářejí se jim matematické představy. Pro tyto 

aktivity existuje celá řada materiálů pedagogicko-psychologických poraden, mateřských 

a základních škol. 

Můžeme rozlišit dvě formy terapeutických programů: 

a) Za komplexní programy považujeme různé metodiky rozvoje předškolních 

dětí, nabízející ucelený systém úkolů. Mohou se používat preventivně, u celé populace 

předškolních dětí jako metoda rozvoje v dílčích oblastech. 

Uplatnění nacházejí i u dětí, kde již bylo diagnostikováno určité vývojové 

oslabení, které by se mohlo stát příčinou vzniku poruchy učení. 

Mezi tyto programy patří např. Metoda dobrého startu, která je prověřena 

dlouhodobým vývojem a zkušenostmi. V 70. a 80. letech byla u nás tato metoda 

popularizována M. Bogdanowiczovou a v 90. letech revidována a ještě více uzpůsobena 

české populaci. 

Užití programu je široké - od prevence k terapii. Např. v mateřské škole 

v nejstarším oddělení jako příprava na výuku čtení a psaní, při práci s dětmi po odkladu 

školní docházky u dětí s nevyhraněnou lateralitou a u leváků. V prvním ročníku 

základní školy v přípravném období pro čtení a psaní, u dětí s diagnostikovanými 

specifickými poruchami učení, ve zvláštní škole u dětí na hranici podprůměru 

s problémy ve čtení a psaní, u dětí z minoritních skupin. 

Metodika vychází z principu spojitosti psychiky a motoriky - poruchy 

psychomotorického vývoje se projeví opožděným rozvojem percepčně motorických 

funkcí a právě zde je kořen budoucích problémů ve čtení a psaní. Cílem je integrace 

psychomotorických funkcí, zdokonalení souhry analyzátoru sluchového, zrakového a 
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kinesteticko-pohybového, zdokonalení a vyhranění lateralizace ruky, zlepšení orientace 

v tělesném schématu a prostorové orientaci. Posilují se též jazykové kompetence. 

Další z programů je program B. Šindelářové (1995) Předcházíme poruchám 

učeni, soubor cvičení pro děti v předškolním věku a v první třídě - tento program je 

postaven na postižení vývojové úrovně dítěte, na kterou pak navazují jednotlivá 

rozvíjející cvičení - např. z oblasti zrakového a sluchového vnímání. Materiál je určen 

jak učitelkám MŠ, tak i rodičům. 

Mezi další komplexní programy patří program V. Masákové a V. Urbářové -

Soubor rozvíjejících cvičení pro děti předškolního věku. Tento program se zaměřuje na 

rozvoj jemné motoriky, pozornosti, zrakového a sluchového vnímání, paměti, myšlení a 

matematických představ. 

b) Individuální programy terapie vycházejí z komplexní pedagogicko-

psychologické diagnostiky a terapeut je tvoří na základě specifických potřeb 

konkrétního dítěte. Může to být psycholog, speciální pedagog. Je ideální, pokud se 

na podněcování vývoje dítěte podílí i mateřská škola a rodiče. Využívají se při tom 

nejrůznější materiály a metodické listy, pomůcky k procvičování a počítačové 

programy. 

Ten, kdo s dítětem pracuje, musí být kompetentní vybrat takové úkoly, které 

jsou zaměřeny na oslabenou oblast a jsou přitom adekvátní vývojové úrovni dítěte, aby 

došlo k řízenému učení. Příliš těžké úkoly mohou dítě demotivovat, stejně jako úkoly 

příliš lehké. (Kuchařská, 2002) 
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5.2.1 Stimulační programy 

Mezi další formy prevence specifických poruch učení lze zařadit i terapeutické 

programy KUMOT, KUPOZ, KUPREV, které nabízejí pedagogicko-psychologické 

poradny. Jsou to stimulační programy pro děti s ADHD a SPU. 

KUMOT - Název sám KUMOT (KU - Kuncová, MOT - motorika) napovídá, že 

je zde kladen důraz zejména na rozvoj motorických dovedností jako je jemná a hrubá 

motorika a motorika mluvidel. Součástí programu je řada relaxačních technik, které učí 

děti uvolňovat napětí. 

KUPREV - je primárně preventivní rozvíjející program určený pro dvojici 

rodič-dítě ve věku 4 až 8 let, dále rozvíjí vrozené schopnosti dítěte a umožňuje úspěšný 

start školní docházky, předchází možnému selhání na počátku školní docházky 

KUPOZ - z jeho názvu (kde KU - znamená Kuncová a PO - pozornost), je 

zřejmé, že cílem programu je zejména rozvoj pozornosti. Dále jsou rozvíjeny také 

některé percepčně-kognitivní funkce jako: zrakové a sluchové rozlišování, pojmové 

myšlení a vyjadřování. Těžiště programu spočívá na domácí práci rodiče s dítětem, kteří 

spolu po dobu patnácti týdnů každý den pracují na zadaných úkolech. Jednou za čtrnáct 

dní přicházejí společně do poradny, kde obdrží materiály na další období spolu 

s názornou instruktáží. 

Program HYPO 

Již v názvu HYPO (kde HY znamená hyperaktivita a PO pozornost) vyplývá, 

pro které jedince je koncipován. Program je dále vhodný pro děti nezralé s odkladem 

školní docházky. Autorkou tohoto programu je Michalová a kol. Vytvořila jej na 

základě svých dlouholetých zkušeností jak s individuálními, tak skupinovými programy, 

určenými k rozvoji dětí předškolního věku, které od poloviny devadesátých let 20. stol. 

pořádala v rámci práce v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství. 
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Program HYPO je určen zejména pro děti předškolního věku. Hlavním cílem je 

prevence školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných pro zvládnutí nároků, 

které jsou na dítě kladeny na počátku školní docházky. 

5.2.2 Počítačové programy 

Počítač patří již mezi základní pomůcky, které je možno již v předškolním věku 

využívat i pro děti s odkladem školní docházky. Výběr programů pro děti s rizikem SPU 

v mateřské škole i doma vyžaduje nejen znalost informační technologie, ale vyžaduje 

větší pozornost věnovanou výběru programů a pro správné využití programů poznatky 

z oblasti speciální pedagogiky, psychologie, ale i biologie učení. 

Před výběrem programu bychom měli mít přesnou představu o tom, k jakým 

konkrétním účelům má program sloužit. Program by měl vždy oceňovat především 

úspěchy, pokroky a správné postupy dítěte, a tím jej pozitivně motivovat k pokračování 

práce. Je lepší, pokud je program rozdělen na kratší tematické části, kdy po dokončení 

každé části je výkon dítěte zhodnocen. Přednost by měly mít takové programy, které 

hodnotí úspěchy dítěte, nikoliv jeho chyby. 

Důležitou roli při výběru programů by mělo hrát složení týmu autorů. V týmu 

tvůrců by měl kromě programátorů figurovat také speciální pedagog, psycholog, 

výtvarník, popř. neurolog a pediatr. 

Počítačové programy můžeme vybírat z různého hlediska - diagnostického, 

reedukačního, rozvíjejícího. 

Na základě pozitivních zkušeností lze jmenovat např. tyto programy: 

Písmohrátky - diagnostika: jedná se o pedagogické diagnostické zkoušky 

s porozuměním. Program obsahuje test čtení s porozuměním a test rytmické reprodukce 

slabičné s porozuměním v obrázkové a slovní verzi v podobě akustické a optické, test 
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vizuální diferenciace s porozuměním a tentýž test s postřehem. K použití programu je 

nutné absolvovat odborný seminář. 

\r 
W U Ir U 
3 i ^ + 

Phonological a w a r e n e s s tes t 

Příkladem jiného používaného standardizovaného systému, i když ve Velké 

Británii, je CoPS (Cognitive Profíling Systém). Obsahuje necelou desítku testů 

zaměřených např. na sledování krátkodobé paměti, seriace, vnímání rytmu, pravolevé 

orientace apod. 

Činnost nápravná (reedukaění) úzce souvisí s činností diagnostickou, neboť se 

vzájemně ovlivňují a doplňují. Volba konkrétních nápravných (rozvíjejících, 

reedukačních) metod, a tedy i programů, je dána individuálními potřebami dítěte. 

Vychází bezpodmínečně z diagnózy a vyžaduje zajištění vhodných podmínek, v nichž 

reedukace probíhá. Z této oblasti jsou známé programy řady Písmohrátky vytvořené 

metodicky PaedDr.Heyrovskou a v diagnostické části i PhDr. Swierkoszovou. 

Programy řady písmohrátky byly vyvinuty při práci terapeutů v oblasti speciální 

pedagogiky. Jsou určeny pro děti se specifickými vývojovými poruchami učení, 

především pro reedukaci. V současné době jsou v distribuci tři původní programy a 

jeden další nový, vhodný i pro předběžnou depistáž. 

Písmohrátky 1 - reedukace - jsou základním programem obsahujícím také hry, 

ale program pracuje především s písmeny a textem, jen jeho menší část lze použít pro 

nečtoucí děti. 

Písmohrátky 4 - reedukace pro předškoláky a děti s odloženou školní 

docházkou, pro věkovou kategorii dětí 5-7 let. Po odborném zácviku (např. učitelem) je 
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vhodné program používat i v domácím prostředí pro práci rodičů s dětmi. Program 

Písmohrátky 4 obsahuje cvičení. Pro lepší ilustraci uvádím některé z úkolů: 

• Pravolevá orientace - k rozlišení tvarů souměrných podle horizontální i 

vertikální osy. Obsahuje obrázky konkrétních předmětů i abstraktní tvary. Část 

je zaměřena na nácvik pravolevé orientace. 

• Diferenciace - určena k rozlišení dvou podobných obrázků lišících se v detailu. 

• Dvojice - dítě má za úkol postupně vybrat shodné dvojice obrázků z několika 

předložených, lišících se navzájem v detailech. 

• Tvary - skládání obrazce z jeho různě polohovaných částí. Program obsahuje 

přes dvě stovky různých obrázků a variant. 

ZAJÍC Honzík je také jedním z nejjednodušších programů zaměřených na 

předškolní děti a žáky 1 .stupně. Základní soubor obsahuje hry orientované na uplatnění 

nejjednodušších matematických a jazykových představ a pojmů (vztahy menší/větší, 

rozpoznávání tvarů, počtu, směru, pravolevé orientace a posloupností). Jsou vhodné i 

pro děti se specifickými poruchami učení. Hry si nekladou za cíl dlouhodobé cvičení, 

jen krátkou motivaci žáka na práci s počítačem. Tyto hry zaujmou děti v MŠ a po 

správném provedení úkolu děti odmění obrázkem. 

Visual sequential & spotia! memory test 

Je na místě zdůraznit, že použitím nevhodných programů můžeme dítěti ublížit. 

Reedukace představuje dlouhodobé a opakované použití vybrané metody, tedy např. 
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programu, a chybným programem můžeme dítěti upevnit chybné psychické vazby, a to i 

nevratně! Při reedukaci je tento fakt zřejmý, neboť opakování je jedním z jejích 

principů, ale i situace opakovaného použití chybného programu představuje poměrně 

účinné učení, ve kterém je dítěti upevňována chyba. 

Jestliže uvažujeme o použití počítačů jako prostředku prevence poruch učení, 

často si klademe otázku, zdali je práce s nimi pro děti přínosná, či škodlivá. Je třeba si 

uvědomit, že tyto technické prostředky jsou dnes již přirozenou součástí života a pro 

generaci dnešních dětí je jejich používání zcela běžné. S prací na počítači je to stejné, 

jako u jiných činností, které jsou prováděny jednostranně až do otupění. Při vhodném 

výběru softwaru jsou počítače vhodnou pomůckou pro rozvoj myšlení a prevenci 

poruch učení. 

Biofeedback 

Dalším z příkladů využití počítače pro reedukaci je metoda zvaná biofeedback. 

Tato metoda je vhodná již v předškolním věku dítěte. Metoda EEG - biofeedbacku 

umožňuje využití elektrické aktivity mozku. Tuto metodu můžeme také nazvat sebe -

učením mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. 

Mezi indikace eeg-biofeedbacku patří kromě relativně málo rozšířených 

problémů dětí především porucha pozornosti a hyperaktivita, poruchy chování, poruchy 

spánku, epilepsie, dále pak ve školním vzdělávání ( to lze vypozorovat i v MŠ) 

specifické poruchy učení. 
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5.2.3 Zásady prevence specifických poruch učení 

Základem prevence SPU je vycházet z potřeb dítěte. Cílem pedagogů a rodičů 

by měla být snaha učit dítě pracovat tak, aby si vytvořilo svůj vlastní kompenzační 

mechanismus a aby bylo schopno přijímat informace klasickým způsobem. Pokud mají 

rodiče zájem o všestranný vývoj svého dítěte, měli by se na jeho plnění programu 

aktivně podílet. 

Učitel a rodiče by měli být jeho partnery. Domnívám se, že dítěti nezpůsobíme 

škodu, pokud v předškolním věku bez ohledu na jakoukoliv diagnózu budeme 

v mateřské škole nebo doma využívat ty materiály, které jsou určeny k prevenci či 

nápravě SPU. 

Pro dítě, které se nám jeví jako rizikové platí tyto zásady: 

Cvičení by měla mít formu hry: 

- nikdy by se nemělo přistupovat ke cvičení jako k práci nebo dokonce pod tlakem 

- nikdy bychom neměli být netrpěliví, pokud se dítěti nedaří. Pro dítě je tato činnost 

velice namáhavá, protože od něj vyžadujeme právě to, co nejméně umí 

další zásadou by mělo být pochvala a neustálé povzbuzování 

- pracovat bychom měli pravidelně, ne však dlouho, neboť se může dostavit únava, 

která dítěti bere další chuť k práci 

měli bychom poskytnout dítěti dostatek pohybu během relaxace 

výkony hodnotit ohleduplně 

- důsledně odměňujeme pochvalou a uznáním, kdykoliv dítě projeví snahu se 

s úkolem vypořádat, dovědět se něco nového a zapojit se do řešení problému. 

Použiji zlaté vychovatelské pravidlo, které zní: „Zařídit věci tak, aby je dítě udělalo 

dobře a my je mohli za to pochválit. Nepřipustit však, aby něco udělalo špatně a my 

je za to museli trestat" 

(Matějček, 1995) 
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Cílenou prevenci SPU spatřujeme tedy v tom, když je s dítětem prováděna 

adekvátní aktivita k jeho celkovému výchovně vzdělávacímu rozvoji, odpovídajícímu 

tomu kterému roku fyzického věku v souladu s rozvojem jeho mentální úrovně. 

Příprava na čtení a psaní, jak již bylo řečeno, nemusí být vůbec dlouhá, stačí 

v rozsahu 10 - 15 minut denně. Musíme dbát na to, aby veškerá činnost byla 

předkládána nenásilnou hravou formou s přitažlivou motivací. Vždy zastáváme zásadu 

přechodu od jednoduchého ke složitějšímu a snažíme se střídat činnosti tak, abychom 

posilovali soustředění dítěte a zabraňovali jeho nezájmu a únavě. Znamená to 

neprocvičovat s dítětem jenom to, co mu vyloženě nejde, ale také to, v čem je dobré, 

abychom měli možnost předejít jeho pocitům méněcennosti. 

Pracujeme vždy v prostředí plném pohody a klidu, nezapomeneme obzvláště 

u úzkostnějších dětí dostatečně používat povzbuzení a pochvalu. Nikdy nesrovnáváme 

výkony sourozenců či vrstevníků mezi sebou. Musíme se naučit hodnotit výkon 

každého dítěte izolovaně a sami před sebou srovnávat jeho původní výkon 

s následujícím či konečným výsledkem. 

Vybíráme především hry a aktivity, které jsou zaměřeny na rozvoj dítěte v těchto 

oblastech: 

Hrubá a jemná motorika 

Grafomotorika 

Motorika artikulačních orgánů 

Zrakové vnímání: Rozlišování barev, hledání stejných tvarů, detailů, kterými se 

tvary liší. 

- Sluchové vnímání: Dělení slov na slabiky, poznávání první hlásky ve slově, 

nácvik naslouchání. 

Řeč: Rozvíjení řeči ve všech stránkách, tj. aktivní a pasivní slovní zásoba, 

mluvní pohotovost, správné užívání gramatických kategorií. Vyprávění, 

hledání slov, která se rýmují. 
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Paměť: Známé jsou např. Kimovy hry, v nichž se rozvíjí zraková a prostorová 

paměť, cvičení sluchové paměti (opakování vět, nácvik říkadel a básniček). 

1 pohybová paměť příznivě ovlivňuje vývoj dítěte (nácvik sestav, pohybových 

vystoupení). 

Koncentrace pozornosti: Změna činností, postupné prodlužování doby, po 

kterou dítě pracuje. 
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Výzkumná část 

6. Cíle a použité metody 

6.1 Cíle výzkumné části 

Výzkumná část mé diplomové práce byla zaměřena na zmapování současné 

situace v mateřských školách, která se týká péče o děti s odloženou školní docházkou, 

u kterých je tudíž vyšší riziko vzniku specifických poruch učení. Pomocí dotazníků 

jsem se snažila zjistit, jak učitelky s takovými dětmi v mateřské škole pracují a zda mají 

o této problematice dostatečné znalosti a chtějí se v této oblasti chtějí dále vzdělávat. 

Cílem výzkumu byl popis jednotlivých způsobů péče o děti s odloženou školní 

docházkou v MŠ, tak i v rodině. Proto jsem se ve výzkumu zaměřila na informovanost 

rodičů vzhledem k této problematice, zdali jsou schopni poznat u svého dítěte určité 

signály, které by mohly znamenat riziko vzniku poruch učení, a jak dále pracují se svým 

dítětem doma. Také mě zajímala spolupráce mateřských škol, pedagogických poraden a 

dalších institucí. 

V neposlední řadě považuji za důležité popsat péči o děti s odkladem školní 

docházky na konkrétní mateřské škole. Mým cílem bylo zdokumentování jednoho 

z možných způsobů přístupu k těmto dětem a předložit ukázku propracované péče o děti 

s odkladem školní docházky. Tuto mateřskou školu jsem si vybrala na základě 

předchozího výzkumu pomocí dotazníků. 

60 



Na základě teoretických poznatků o SPU i vlastních zkušeností učitelky 

1. stupně se specifickými poruchami učení jsem si stanovila tyto výzkumné otázky: 

Výzkumné otázky: 

1. Jakým způsobem se v současné době pracuje v mateřských školách s dětmi po 

odkladu školní docházky, které jsou považovány za rizikové z hlediska SPU? 

2. Dokáží učitelky mateřských škol vysledovat z projevů chování nejčastější 

příznaky SPU? 

3. Mají učitelky mateřských škol dostatek teoretických znalostí o SPU a dovedou 

tyto znalosti využívat v praxi? 

4. Jakým způsobem pracují po odkladu školní docházky s dítětem sami rodiče? 
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6.2 Metodologie výzkumné části 

Pro zpracování výzkumné části mé diplomové práce jsem použila metodu 

dotazníku, rozhovoru, pozorování, obsahové analýzy pedagogických dokumentů, a 

kazuistiky. 

6.2.1 Dotazník 

„Dotazníková metoda je metoda, která shromažďování dat zakládá na 

dotazování osob, charakterizuje se tím, že je určena pro hromadné získávání údajů." 

(Skalková, 1983, s. 86) 

Pomocí této metody jsem získávala informace od učitelek MŠ, o jejich 

informovanosti o problematice SPU, o konkrétních typech péče o dítě s odloženou 

školní docházkou v MŠ. Stěžejním dotazem byla otázka, zdali jsou učitelky schopny 

vysledovat určité signály u dítěte, které by mohly ukazovat na výskyt SPU u dítěte. 

Otázky v dotaznících pro učitelky byly jednak otevřené (nestrukturované), 

pomocí nichž jsem se snažila zjistit např. informovanost učitelek o SPU, 

o absolvovaných kurzech a přednáškách, které souvisí s SPU, o způsobech péče o děti 

s odloženou školní docházkou a dalších opatřeních, které se týkají této problematiky. 

V dotaznících byly také otázky uzavřené (strukturované), ve kterých měly 

učitelky volit z několika alternativ. Stejně tak tomu bylo i v dotaznících pro rodiče. 
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6.2.2 Rozhovor 

„Metoda rozhovoru patří k těm metodám společenských věd, kdy 

shromažďování dat je založeno na přímém dotazováním, tj. verbální komunikaci 

výzkumného pracovníka a respondenta." (Skalková, 1983, s.92) 

K získání informací jsem použila nestandardizovaný rozhovor, jehož obsahem 

byly otázky zaměřené na formy práce s dětmi s odkladem školní docházky, využívání 

nejrůznějších programů k předcházení poruchám učení, způsob spolupráce mezi 

mateřskou školou, rodiči a dalšími institucemi Předmětem mého rozhovoru byl i způsob 

diagnostiky jednotlivých dětí na mateřské škole. 

Rozhovor jsem vedla s ředitelkou mateřské školy, která mi poskytla spoustu 

informací o různých formách práce s předškolními dětmi i dětmi s odkladem školní 

docházky, ale také zajímavé názory a zkušenosti. Ačkoli jsem si vědoma určitého úskalí 

při získávání informací během rozhovoru z hlediska interpretace předávaných 

informací, považuji tento nástroj výzkumu za přínosný. 

6.2.3 Obsahová analýza pedagogických dokumentů 

Vzhledem k mým potřebám při zpracování diplomové práce šlo především 

o studium materiálů, např. individuálních vzdělávacích plánů na různých mateřských a 

základních školách, školní dokumentace,třídních programů, zpráv z PPP, vedení 

diagnostických materiálů o dítěti, ale i neoficiálních dokumentů. K těmto neoficiálním 

dokumentům patřily např. práce dětí v mateřské škole k rozvíjení grafomotoriky, sešity 

v základní škole. 

63 



6.2.4 Pozorování 

Pozorování je jednou ze základních metod vědeckého výzkumu. „Pozorování 

jako vědecká metoda je cílevědomé, plánovité a soustavné vnímání výchovných jevů a 

procesů, které směřuje k odhalování podstatných souvislostí a vztahů sledované 

skutečnosti." (Skalková, 1983, s.56) 

Předmětem mého pozorování byly rizikové děti v z hlediska možných poruch 

učení. Pro potřeby mé práce bylo cennější pozorování činností, které jsem sama 

neorganizovala, neboť jsem si tak mohla lépe všímat sledovaných jevů. 

Hodnotíme-li celkově metodu pozorování, musíme konstatovat, že má své 

přednosti i nedostatky. Je to nejpřirozenější diagnostická metoda, kterou můžeme použít 

v každé situaci a ke které nepotřebujeme žádné nákladné pomůcky, při tom může 

pozorovateli poskytnout mnoho informací. Je však třeba si uvědomit, jak uvádí 

Trpišovská (2002), že pozorování může zachytit jen vnější vzhled a chování, 

doprovázené verbálními a motorickými projevy, (in Hadj Moussová, 2002, s. 12) 

6.2.5 Kazuistika 

„Případová studie neboli kazuistika je způsob práce s jednotlivým případem, kdy 

si přehledně, podle předem daného schématu uspořádáme všechna fakta, která jsou nám 

o případu známa a následně je analyzujeme. Jedná se o standardní metodu, která 

prokazuje prospěšnost v každé oblasti, kde jsou případové studie používány. Metoda 

umožňuje postihnout některé souvislosti, které nejsou na první pohled zjevné a tak 

hlouběji pochopit celý případ." (Hadj Moussová, 2002, s. 94) 

Kazuistiku jsem použila ke zdokumentování potíží konkrétního dítěte, kterého 

jsem v rámci pozorování poznala na MŠ a v současné době je mým žákem na ZŠ. Popis 

tohoto individuálního případu mi pomohl objasnit některé souvislosti, které vyplynuly 

v průběhu mého výzkumu. 
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7 Výsledky šetření 

7.1 Pilotní šetření 

Součástí výzkumné části mé diplomové práce byl pilotní výzkum, jehož cílem 

bylo ověření vhodné formulace otázek v hlavní empirické části - v dotaznících pro 

učitelky MŠ a rodiče dětí s odkladem školní docházky. 

V pilotním výzkumu bylo rozdáno celkem 5 dotazníků učitelkám MŠ a 

5 dotazníků rodičům. Z pěti rozdaných dotazníků se mi vrátily 4 z každé skupiny. 

7.2 Analýza pilotního šetření 

7.2.1 Dotazník pro učitelky mateřských škol 

Tento dotazník vyplnily 4 učitelky MŠ 

Průměrná délka pedagogické praxe: 25 let. 

Věkový průměr: 44 iet. 

Nejvyšší dosažené vzdělání: střední odborné 

Ve všech případech by si paní učitelky rády své znalosti z oblasti SPU rozšířily, 

jedna uvedla, že další informace čerpá převážně samostudiem, např. z časopisu 

Informatorium. 

V případě pojmů - dylexie, dysgrafíe dokázaly paní učitelky tyto pojmy 

vysvětlit. Pojem „rizikové dítě" není znám jedné paní učitelce, ostatní se s tímto 

termínem setkaly a dokázaly jej specifikovat. 

Co se týká následné péče po odkladu školní docházky, všechny učitelky uvedly, 

že v MŠ je pro dítě vypracován individuální plán, který zahrnuje doporučení 
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pedagogicko-psychologické poradny, v jednom případě navíc péči logopeda a 

psychologa. Jinou formu péče kromě IVP žádná z dotazovaných neuvedla. 

Z forem práce, které jsou uplatňovány u dětí s odkladem školní docházky je 

v jednom případě zmiňován individuální přístup, dále je to diagnostický plán, 

spolupráce s rodiči dítěte a za další, blíže nespecifikované doporučení PPP. 

S rodiči dětí mateřská škola převážně spolupracuje, ale většinou jde pouze o 

podávání občasných informací. Učitelky si často stěžují na nezájem rodičů a jejich 

nespolupráci. Podobné zastoupení má i spolupráce s PPP. Spolupráce je podle nich 

omezena jen na posouzení školní zralosti, jinou formu spolupráce neuvedla žádná 

z učitelek. 

Na otázku, zdali jsou v MŠ využívány některé z komplexních programů - např. 

Metoda dobrého startu, předcházíme poruchám učení, odpověděly učitelky záporně. 

Stejně tak jsem dostala zápornou odpověď na otázku, která se týkala využívání 

testových baterií k hodnocení připravenosti k výuce čtení a psaní. 

Podle názoru všech učitelek, by dětem po odkladu ŠD pomohla pravidelná 

docházka do mateřské školy a v některých případech větší zájem rodičů o dítě. 

Po zpracování pilotáže jsem považovala za vhodné doplnit dotazník o otázku, 

která se týkala rozpoznání určitých signálů, které mohou znamenat riziko SPU. Tento 

dotaz je zformulován v otázce č. 2. 

Dále byly v dotazníku přeformulovány otázky zaměřené na vzdělávám učitelek 

pomocí kurzů, seminářů a využívání stimulačních programů. Otázku č.8 jsem upřesnila 

o konkrétní formy práce 
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7.2.2 Dotazník pro rodiče 

Dotazník byl určen rodičům dětí s odloženou školní docházkou. 

Z dotazníků vyplynulo, že většinou žádali o odklad školní docházky sami rodiče, 

v jednom případě byl odklad doporučen mateřskou školou. Při zjišťování, o jaký 

problém se u jejich dítěte jedná, se ve třech případech rodiče obrátili na pedagogicko-

psychologickou poradnu, v jednom případě obtíže konzultovali s logopedem a v jednom 

případě s učitelkami MŠ. 

Nejčastěji pomohla rodičům objasnit důvody odkladu pedagogicko-

psychologická poradna, dále pak učitelka MŠ a v jednom případě byla uvedena odborná 

literatura. Z výsledku tohoto dotazu a z dalšího, který se týkal spolupráce rodičů s MŠ, 

vyplývá, že všichni rodiče považují spolupráci s MŠ za dobrou, což spočívá hlavně 

v osobních konzultacích. Toto zjištění kontrastuje s názory paní učitelek, které si 

naopak stěžují na malý zájem ze strany rodičů. 

Na dotaz, jakým způsobem tráví rodiče volný čas se svým dítětem uvedli rodiče 

jako nejčastější aktivitu četbu a prohlížení knih, společné hry a rozhovory. 

Z materiálů, které rodiče využívají pro předcházení poruchám učení, uvedli 

rodiče např. tyto: Knihy a pracovní sešity pro předškoláky a nejmladší školáky, 

logopedický sešit. 

Spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou uvádí pouze jeden z rodičů. 

Tato spolupráce spočívá v kontrole při odkladu školní docházky. Odborné publikace, 

které se zabývají poruchami učení, nemá prostudovány žádný z rodičů. 

Po zpracování pilotáže jsem dotazník pro rodiče doplnila o otázky týkající se práce 

rodičů s dítětem doma a důvodů pro odložení školní docházky. 
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8 Analýza dotazníkového šetření u učitelek 

mateřských škol 

Ukázka dotazníku určeného učitelkám MŠ je uvedena v příloze č. 4. 

8.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Dotazník pro učitele vyplňovaly učitelky mateřských škol v regionu okresu 

Benešov. Z celkového počtu 50 dotazníků, které byly rozdány, se mi jich vrátilo 27. 

Návratnost činila 54%. 

Vzdělání: 24 učitelek uvedlo středoškolské vzdělání (tj. 89 %) 

3 učitelky MŠ mají vzdělání vysokoškolské (tj. 11%). 

Věkový průměr: 43,9 let 

Průměrná délka pedagogické praxe: 21,8 let 

Z první otázky je patrné, že v mateřských školách, kde byl prováděn výzkum, je 

převaha učitelek se středoškolským vzděláním. Délka jejich pedagogické praxe 

je v průměru 21 let, věkový průměr 43,9 let. Z tohoto usuzuji na dostatečné množství 

zkušeností s dětmi, které vykazují některé signály možné poruchy učení. Na druhou 

stranu zde může být riziko určitého stereotypu a neochoty přijímat další nové poznatky 

o poruchách učení. 

Učitelka, která absolvovala pedagogickou školu před méně než 10 lety, je zde 

zastoupena pouze v jednom případě. Tento stav je zapříčiněn snižováním počtu MŠ 

v regionu okresu Benešov v období posledních 15 let. Jelikož tedy pracovních míst stále 

ubývá, není zde pracovní příležitost pro nové absolventky pedagogických škol a 

pedagogických fakult. 
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8.2 Informovanost učitelek o SPU 

Podle zjištěných výsledků považuje většina učitelek svou informovanost o SPU 

za dostatečnou, která odpovídá jejich potřebám. Jejich odpovědi jsou zobrazeny 

v následujícím grafu: 

Informovanost o SPU 

70.0% i . 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 

10.0% 

0.0% 
odpovídá mým ráda bych ji je lepší než je horší než 

potřebám rozšířila u mých kolegů u mých kolegů 

Odpovědi vyjadřují subjektivní názor dotázaných učitelek na své znalosti. 

Z uvedených odpovědí vyplývá, že většina dotázaných učitelek si myslí, že 

znalosti o SPU odpovídají potřebám jejich praxe (63%). Své znalosti o SPU by si rádo 

rozšířilo 41% dotázaných učitelek a žádná učitelka ve své odpovědi své znalosti 

nehodnotí jako horší ve srovnání se svými kolegyněmi. 

Získané výsledky jsou podle mého názoru v rozporu se zjištěním o absolvování 

kurzů a seminářů, které se týkají prevence poruch učení a forem práce s dětmi s SPU. 

V profesní výbavě každého učitele by mělo být určité množství informací o SPU. Tyje 

pochopitelně třeba časem rozšiřovat o nové poznatky a metody. Z výsledků dotazníků 

lze také vyčíst, že své poznatky považují za dostačující převážně ty učitelky, jejíž 

pedagogická praxe je delší více než 15 let. Naopak ty učitelky, které uvedly 

pedagogickou praxi kratší, by si rády svou informovanost o SPU dále rozšířily. 
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V následující tabulce jsou uvedeny všechny kurzy, které respondentky absolvovaly 

v rámci dalšího vzdělávání o SPU: 

Název kurzu Organizátor 
Posuzování školní zralosti Ped. centrum Praha 

Školní zralost Ped. psych. Poradna (blíže nespecifik.) 

Tělem i duší (dr. J. Prekopová) Čs. Psychologická společnost 

Leváci a jejich výskyt PC Praha 

Děti s Downovým syndromem PC Praha 

Komunikační dovednosti DYS centrum Praha 

Metoda dobrého startu DYS Centrum 

Domnívám se, že při celkovém počtu 27 učitelek je velmi malý počet těch, které 

absolvovaly kurzy, týkající se přímo prevence poruch učení. 

Každý učitel by se měl snažit dále se vzdělávat, rozšiřovat své poznatky a 

seznamovat se s novými metodami. Pouze tři učitelky uvádějí absolvování kurzu, který 

přímo souvisí s prevencí poruch učení. Možnost dalšího vzdělávání prostřednictvím 

kurzů má každý, ale musí obětovat i vlastní čas, což je možná pro některé problém. 

Nemyslím si, že zásadním problémem by byla nedostupnost těchto kurzů, kterých je 

v současné době dostatek. 

Za pozitivní považuji, že se v této oblasti chtějí některé učitelky dále vzdělávat. 

Následující tabulka ilustruje odpovědi na dotaz, zdali se učitelky chtějí v této 

problematice dále vzdělávat. 

Odpověď ano ne 

Počet 16 11 

Podíl (%) 59.3% 40.7% 
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8.3 Znalost a využívání stimulačních programů 

Jak již vyplynulo z vyhodnocení předchozích otázek, domnívám se, že největším 

problémem, který se týká prevence SPU, je úroveň teoretických znalostí učitelek. S tím 

souvisí i znalost různých stimulačních programů k prevenci SPU, testových baterií 

k hodnocení připravenosti na čtení a psaní a dalších materiálů. 

Jak již bylo řečeno, v současné době je dostatek kurzů, které se zaměřují na tuto 

problematiku. Vzdělávací kurzy nabízí např. DYS-centrum i pedagogicko-

psychologické poradny. Jak mi ale bylo pracovnicí pedagogicko-psychologické poradny 

sděleno, tyto kurzy navštěvují převážně učitelky 1. stupně základní školy. 

Setkala jste se s některým ze stimulačních programů ? 

ano 

Na otázku, zdali se během praxe setkaly s některými stimulačními programy, 

nebo je přímo využívají, odpověděly pouze 3 učitelky. 

Žádná z nich je ve své práci v MŠ nevyužívá, ani nespolupracuje při jejich 

využívání s PPP. U dvou respondentek byl uveden program HYPO - příprava na školu, 

se kterým v MŠ pracují. Tři respondentky uvedly, že by se rády s těmito programy 

seznámily. 
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Stejně tak i u otázky, která zjišťovala používání materiálů k předcházení 

poruchám učení (např. Metoda dobrého startu, Předcházíme poruchám učení), byla 

znalost těchto materiálů velmi malá. 

Vlastní diagnostiku k připravenosti k výuce čtení a psaní mají vypracovanou 

pouze v jedné z mateřských škol, kde jsem prováděla svůj výzkum. 

Velmi mě překvapil názor učitelek jedné mateřské školy, které mi sdělily, že 

dotazníky jsou vhodné pro učitelky základní školy, protože na spoustu otázek 

nedovedly odpovědět. Možná, že zde sehrála určitou roli i neochota ke spolupráci, ale 

v každém případě si myslím, že zde určité informace chybí. Jak z dotazníku vyplývá, 

otázky byly sestaveny právě pro učitelky MŠ (Příloha č. 4). 

8.4 Využívání materiálů k prevenci SPU 

Z materiálů, které jsou učitelkami využívány při různých formách práce s dětmi 

s odkladem školní docházky, učitelky uvádějí knihy Diagnostika předškoláka, 

Vesele do školy a Jdeme do školy. 

Nejčastějšími formami práce, při kterých jsou tyto materiály využívány, je 

cvičení na rozvoj artikulační obratnosti, zrakového vnímání, cvičení paměti a 

zdokonalování jemné motoriky. Pouze v jedné z MŠ, které byly součástí mého 

výzkumu, mají vypracován systematický přístup k dětem s odkladem školní docházky, 

který spočívá v individuální diagnostice každého dítěte (viz. příloha č. 5). Za zmínku 

stojí, že ředitelkou této MŠ je absolventka oboru předškolní pedagogiky na PF UK. 

Další část dotazníku je věnován otázce, jaké zdroje používají učitelky 

k získávání nových informací o této problematice. Za zdroj informací uvedly učitelky 

odbornou literaturu, za další uvádějí internet, následují články z časopisů jako je 

např. Informatorium, Moderní vyučování. 
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8.5 Znalost terminologie z oblasti SPU 

Všechny respondentky dokázaly vysvětlit pojem dyslexie a dysgrafie. V jednom 

případě uvedla učitelka u pojmu dysgrafie, že se jedná o „poruchu motorické formy." 

Některé učitelky měly problémy s vysvětlením pojmu „rizikové dítě". V pěti případech 

nedokázaly učitelky tento pojem vysvětlit vůbec. U tohoto pojmu mezi nejčastější 

odpovědi patří, že se jedná o dítě s rizikem vzniku SPU (9 respondentek), 

4 respondentky považují za rizikové z hlediska poruch učení slabé sociální prostředí. 

V dalších případech považují respondentky za rizikový faktor zdravotní 

problémy dítěte (4 respondentky). Za další považují za riziko vzniku SPU opožděný 

vývoj řeči, dědičné zatížení v rodině, předčasný porod a obtíže s pravolevou orientací. 

Rizikovými faktory pro vznik SPU je podle 3 učitelek opožděný vývoj řeči a nedostatky 

v grafomotorice. 

Odpovědi se ve většině případů shodují s Kuchařskou (2004), která za rizikové 

vzhledem k SPU považuje nálezy v těchto oblastech: 

Hrubá motorika (pohybová neobratnost dítěte, opožděný vývoj dítěte, 

problémy ve sportovních výkonech jako je běh, jízda na kole, motorická 

neobratnost při kolektivních hrách). 

Opožděný vývoj lateralizace, jemná motorika (nezájem o manipulační hry, 

potíže v sebeobsluze). 

Grafomotorická a senzomotorická koordinace, potíže ve zrakovém a 

sluchovém vnímání, jako je zraková paměť a schopnost sluchové analýzy a 

syntézy. K dalším rizikovým faktorům podle Kuchařské patří nezvládnuté 

předčíselné představy. 

Jmenované rizikové faktory se promítají i do odpovědí na otázku, která se týkala 

různých signálů možných poruch učení. 

Mezi nejčastější signály možné poruchy učení respondentky uvedly poruchy 

soustředění (14 respondentek), poruchy řeči (14 respondentek), motorické problémy 

(10 respondentek), nevyhraněnou lateralitu (5 respondentek). 
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Mezi další problémy, které by později mohly znamenat riziko vzniku SPU 

považují respondentky potíže s grafomotorikou, nedostatky v matematických 

představách, potíže s kázní, neurotické projevy a současně jsou zmiňovány problémy 

v rodině. 

Domnívám se, že výsledky výzkumu ukazují, že učitelky na základě své praxe 

dokázaly správně popsat určité signály v projevech dítěte, které by mohly znamenat 

určité riziko vzniku poruch učení. Učitelky mateřské školy mají tu výhodu, že sledují 

dítě jak v přirozených situacích během výchovně-vzdělávací činnosti, tak i v porovnání 

s odbornou diagnostikou v dlouhodobém časovém intervalu a mají možnost dítě 

porovnávat s jeho vrstevníky. (Mertin, 2003) 

Myslím si, že učitelky v MŠ mají cit pro zdánlivě obyčejné věci. Poznají, v čem 

má dítě největší obtíže a co může později činit ve škole dítěti problémy. 

8.6 Formy péče o děti s odloženou školní docházkou v MŠ 

Nejčastěji je pro dítě, která má odklad školní docházky a u kterého se objevují 

různé obtíže, vytvořen individuální plán. Pak je na učitelce, jakým způsobem je 

realizováno jeho naplnění, zdali to není jen formalita. 

V dalších odpovědích se nejčastěji objevuje individuální přístup k dítěti. Na 

druhé straně je však velmi těžké, jak učitelky samy uvádějí, naplňovat individuální 

přístup k dítěti ve třídách, kde se počet dětí pohybuje kolem 28 a kde je až 5 dětí 

s odkladem školní docházky. Z této skutečnosti vychází i jeden z návrhů, který by 

pomohl dětem s odkladem školní docházky - snížení počtu žáků ve třídách. Tento návrh 

je bohužel v rozporu s ekonomickou situací v současném školství. 

K dalším nejčastějším formám péče s dětmi po OŠD patří logopedie. 

V další části dotazníku pro učitelky MŠ jsem se snažila zjistit, jakým způsobem 

se liší forma práce s dětmi, které mají odklad školní docházky nebo u kterých se 

objevují různé signály možných poruch učení od ostatních dětí. 
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V odpovědích na tuto otázku je uváděn nejčastěji individuální přístup k dítěti. 

Dále se v odpovědích objevuje častější individuální práce s dítětem, ale po kratší dobu. 

Možnost individuální práce s dítětem závisí na počtu dětí ve třídě. Podle výsledků 

výzkumu není možný individuální přístup k dítěti v době, kdy má učitelka ve třídě např. 

25 dětí. Individuální přístup je uplatňován nejvíce při ranních hrách a odpoledních 

činnostech, kdy je ve třídě dětí méně. Zařazovány jsou specifické činnosti k rozvoji 

oslabených funkcí, procvičována je jemná motorika, logické myšlení, sebeovládání a 

cvičení na koncentraci pozornosti. 

Další péče je věnována rozvoji řeči. V jedné z MŠ mají děti své notýsky, do 

kterých jim učitelka zapisuje slova, která si poté procvičují doma i v MŠ. V jedné 

odpovědi o individuálním přístupu na tuto otázku jsem zaznamenala zajímavý názor 

dotázané paní učitelky. 

Podle ní se nedá mluvit o „nějakém jiném" přístupu k dětem s odloženou školní 

docházkou nebo k dětem s problémy. Jiný přístup vyplyne z každodenních situací v MŠ. 

Dětem, které potřebují pomoc, se učitelky věnují podvědomě vždy více, aniž by si to 

uvědomovaly. 

8.7 Spolupráce mateřské školy a rodiny 

Spolupráci mezi mateřskou školou a rodiči z hlediska prevence SPU považují 

respondentky za nevyhovující. Na základě odpovědí by učitelky uvítaly větší zájem 

rodičů o dítě a jeho problémy, více času, který by byli ochotni obětovat k rozhovorům o 

dítěti, o jeho problémech i úspěších. 

K nejčastějším formám spolupráce mezi rodiči a MŠ patří individuální 

rozhovory o dítěti, o způsobech nápravy a doporučení návštěvy odborníků 

(14 respondentek). Další forma sdělování informací o dítěti probíhá většinou 

prostřednictvím nástěnek. V jedné MŠ vydávají časopis (viz. příloha č. 8), jehož 

prostřednictvím se mimo jiné snaží rodiče seznamovat s problematikou SPU. 
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V dalších odpovědích na tuto otázku si učitelky stěžovaly na nezájem ze strany 

rodičů. Ve třech odpovědích se objevilo, že mateřská škola s rodiči vůbec 

nespolupracuje nebo že je tato spolupráce pouze formální. Dvě respondentky uvedly, že 

spolupráce MŠ s rodinou se odvíjí od zájmu rodičů o tuto spolupráci. Mateřská škola 

nemůže rodiče ke spolupráci nutit. 

Názor učitelek na informovanost o SPU mezi rodiči vyjadřuje následující graf: 

Názory učitelek o úroveni informováno* ti o SPU mezi rodiči 

Výsledky této otázky ukazují na rozdílné názory učitelek, které se týkají 

informovanosti rodičů o SPU. Většina dotázaných učitelek si myslí, že rodiče jsou 

nedostatečně informováni o SPU (44 %). 14% respondentek považuje úroveň 

informovanosti mezi rodiči za vyhovující. 

Jiné názory na informovanost rodičů obsahují rozdílné odpovědi. 1 učitelka píše 

o velkém zájmu některých rodičů o informace o SPU, o ochotě dodržovat nápravné 

postupy, které by pomohly jejich dítěti při kompenzaci obtíží. Podle ní je takových 

rodičů v jejich MŠ sotva polovina. 

Ostatní názory učitelek poukazují spíše na nezájem rodičů, na jejich snahu 

přesunout zodpovědnost za dítě na MŠ. Některé učitelky si myslí, že záleží na MŠ, jak 

tuto problematiku rodičům vysvětlí. 
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8.8 Spolupráce s PPP 

Další část mého výzkumu se zabývala spoluprací mateřské školy a pedagogicko-

psychologické poradny. Na otázku, zdali MŠ spolupracuje s PPP odpovídaly 

respondentky takto: 

odpověď ano ne 

Počet 25 2 

podíl v % 92.6% 7.4% 

Většina dotazovaných (92,6%) odpověděla kladně, ale problémem je forma této 

spolupráce. Spolupráce s PPP spočívá pouze v počáteční diagnostice dítěte a dohodě o 

nápravných postupech. Na základě rozhovoru s několika učitelkami se mi podařilo 

zjistit, že v současné době je problémem poskytování výsledků z vyšetření mateřské 

škole. Záleží na rozhodnutí rodičů, zda poskytnou závěry z vyšetření také mateřské 

škole. Pokud se rodiče tak nerozhodnou, mateřská škola nemá žádné podklady jakým 

způsobem má s dítětem pracovat a na jaké oblasti se nejvíce zaměřit. Paní učitelky sice 

ve většině případech dokáží vysledovat různé deficity ve vývoji, ale na základě zpráv z 

PPP by se více systematicky zaměřily na problémové oblasti. Spolupráce s PPP je 

většinou písemná nebo telefonická. Chybí zde osobní konzultace učitelek s pracovníky 

PPP, rozhovory o jednotlivých dětech. 

Ideálem by byly pravidelné návštěvy odborníků z PPP přímo v mateřských 

školách, společná práce při vytváření nápravných programů. Na druhé straně je jisté, že 

pedagogická poradna má příliš širokou působnost (MŠ, ZŠ), musí řešit spoustu různých 

problémů. P r o b l é m e m je i personální zajištění. (Valentová, 2002) 
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8.9 Návrhy na zlepšení péče o děti s odkladem školní docházky 

Část mého výzkumu jsem se zabývá otázkou, co by se ještě dalo zlepšit 

v přípravě dětí na vstup do ZŠ po odkladu školní docházky. Nejvíce učitelek u odpovědi 

na tuto otázku uvádí větší zájem na straně rodiny, s čímž souvisí i poukázání na větší 

spolupráci rodiny s MŠ a na pochopení rodičů. Podle 2 učitelek by pomohlo snížení 

počtu dětí ve třídách. Ostatní učitelky považují současná opatření za dostačující. 

Z hlediska včasné nápravy stávajících obtíží u dětí se jeví jako perspektivní 

zřizování speciálních tříd při mateřských školách. Tento návrh na zlepšení od žádné 

paní učitelky nevzešel. 

Objevily se však návrhy na zlepšení spolupráce mezi mateřskou školou a PPP. 

Úlohy, které by měli plnit především psychologové v souvislosti s péčí o školsky 

nezpůsobilé a „rizikové děti", jsou velmi rozsáhlé. Jedná se zejména o tyto oblasti: 

Větší počet školních psychologů a rozšíření jejich působnosti také na mateřské 

školy. Školní psychologové by měli poskytovat odborné konzultace, pomáhat při tvorbě 

individuálních programů. Jejich činnost by měla být zaměřena také na působení 

v rodině, arteterapii, terapii hrou apod. 
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9 Analýza dotazníkového šetření u rodičů 

Z celkového počtu 45 rozdaných dotazníků rodičům dětí v regionu okresu 

Benešov se vrátilo 27 dotazníků, což činí 60 % návratnosti. Na otázku, zdali se již 

rodiče se specifickými poruchami setkali, odpovědělo kladně 5 rodičů z 27. 

9.1 Důvody odkladu školní docházky 

Ze získaných dat vyplývá, že nejčastěji je odklad školní docházky realizován na 

základě vlastní žádosti rodičů. Většina rodičů uvedla, že první impulz k návštěvě 

pedagogicko-psychologické poradny daly učitelky mateřské školy, kterou jejich dítě 

navštěvuje. Další odborníci (pediatr, logoped) pomohli poté rodičům objasnit důvody 

odkladu školní docházky dítěte. 

O t á z k a č. 1: Kdo doporučil odklad školní docházky 

někdo jiný dětský lékař 
0% 0% 

\ mateřská škola 
| j t e v 35% 

žádali jsme samis^f l 
59% _ _ — ^ — 

odborné 
pracoviště 

6% 

Ve většině případů rodiče uvedli, že jedním z hlavních důvodů odkladu školní 

docházky je narození v letních měsících. 
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Dalšími nejčastějšími důvody odkladu školní docházky dítěte jsou logopedické 

problémy, nedostatečná koncentrace na různé činnosti, špatná komunikace, sociální 

nevyzrálost, zvýšená citlivost a snížená odolnost vůči zátěži. V jednom případě je 

uváděna jako důvod k odkladu školní docházky sluchová vada dítěte a častá nemocnost. 

Na základě skutečnosti, že na tuto otázku odpovídalo pouze 63% rodičů, se 

domnívám, že v ostatních případech odkladů školní docházky rodiče nechtějí uvádět 

důvody nebo může být odklad školní docházky neopodstatněný. Výsledky odpovědí 

rodičů na důvody odkladu školní docházky dokumentuje tabulka v příloze č 9. 

9.2 Signály poruchy vysledované rodiči 

V další části výzkumu jsem se zaměřila na to, zdali také rodiče dovedou u svého 

dítěte vysledovat určité signály, které by později mohly vést k poruchám učení. 

Autentické výpovědi rodičů dokumentuje tabulka v příloze č. 10. 

Rizikové faktory z hlediska rizika SPU se snažilo popsat pouze 15 rodičů z 27, 

což je 56%, tedy více než jedna polovina. Z této skutečnosti by se dalo usuzovat, že 

další rodiče nevidí za obtížemi jejich dítěte riziko vzniku SPU. 

Získané odpovědi u této otázky dokládají, že rodiče ve většině případech celkem 

správně jmenují jednotlivé rizikové faktory, které by u dítěte mohly vést k poruchám 

učení. Výpovědi korespondují s výpověďmi učitelek, které odpovídaly na stejnou 

otázku. 

Za rizikové faktory rodiče nejčastěji považují logopedické problémy, 

nesoustředěnost, neklid, nezájem o práci s tužkou, obtíže v grafomotorice a 

hyperaktivitu. Za další je zde uvedeno i rizikové těhotenství, obtížný porod a problémy 

v poporodním vývoji. Podobné výsledky je možno zaznamenat i u odpovědí na 

otázku č. 3, která se zabývala důvody odkladu školní docházky. Zde se jednotlivé 

odpovědi zčásti překrývají, neboť rodiče popisují konkrétní obtíže právě u svého dítěte. 
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9.3 Spolupráce rodičů s MS 

Další oblastí, kterou jsem se pomocí dotazníku snažila zmapovat, byla úroveň 

spolupráce rodičů s MŠ a dalšími institucemi. 

Většina rodičů (40%) si myslí, že jejich spolupráce s mateřskou školou je velmi 

dobrá, až výborná. 15% rodičů považuje svou spolupráci s MŠ za dobrou, 4% rodičů 

s mateřskou školou nespolupracují. 

Výsledky u této otázky jsou v rozporu s názorem učitelek na spolupráci s rodiči. 

Ty si naopak myslí, že spolupráce s rodiči je nedostatečná a stěžují si na nezájem ze 

strany rodičů. 

Spolupráce s MŠ v kladném případě spočívá hlavně v osobních konzultacích, 

zapůjčení různých materiálů atd. (67%). Jak vyplynulo z výsledků, část rodičů s MŠ 

vůbec nespolupracuje (22%). 

Oblast spolupráce rodičů s mateřskou školou má jistě své rezervy. Rodičům by 

se měl dát větší prostor ke společné tvorbě třídních programů, což také vyplývá z RVP 

PV o spoluúčasti rodičů na předškolním vzdělávám. Také pořádání různých společných 

akcí bude jistě přínosem pro zlepšení vzájemné komunikace a oboustranné důvěry. Je 

nutné se navzájem respektovat. Rodič by měl být ochoten vyslechnout doporučení 

učitelky, učitelka naopak musí akceptovat názory rodiče a snažit se ho pochopit. To 

klade jistě velké nároky na osobnost učitelky, na její sociální dovednosti. Učitelka musí 

umět komunikovat s rodiči z různého sociokulturního zázemí. 

K dalším faktorům, které bohužel negativně ovlivňují spolupráci rodiny a MŠ 

patří nedostatek času a tím nemožnost pravidelného kontaktu mezi oběma stranami. 
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Pokud s MŠ spolupracujete, v čem vaše spolupráce spočívá ? 

jiná forma 

s M Š a spolupráce 

nespolupracuji-^ / 

—, — k o n z u l t a c e . 
o schůzky, 

tom co dítě / zapůjčení 
zvládlo materiálů 

4% 67% 

9.4 Spolupráce s ostatními rodiči 

Z výpovědí u těchto otázek se dozvídáme, že rodiče mezi sebou vůbec 

nespolupracují. Přitom ve vzájemné spolupráci rodičů je značná rezerva, týkající se 

výměny zkušeností. 

Spolupracujete a konzultujete problémy s ostatními rodiči ? 

Ano 
15% 

Ne 
85% 

Podobné výsledky jsou i v části, která se týká spolupráce s PPP. Bohužel ke 

spolupráci s PPP se dost rodičů nevyjádřilo. 
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Téměř všechny mateřské i základní školy nabízejí v tomto ohledu cestu. Pořádají 

různé akce pro rodiče s dětmi, besedy, s odborníky a konzultační hodiny. Při všech 

těchto akcích mají rodiče možnost porovnat své dítě a jeho vývoj s ostatními jeho 

vrstevníky, či si vyměnit zkušenosti s jinými rodiči. Jakýsi ostych jim ve většině 

případů stále brání problém pojmenovat, ukázat si na něj a pomocí všech nabízených 

prostředků hledat cestu k nápravě. 

9.5 Spolupráce s PPP 

Rodiče považují spolupráci s PPP za povrchní. Hlubší spolupráci pociťovalo jen 

malé množství rodičů. Je to velký problém, který tak komplikuje cílenou prevenci SPU, 

protože s touto problematikou nejsou rodiče dostatečně seznámeni. 

Zjistila jsem, že mnozí rodiče považují návštěvu pedagogicko-psychologické 

poradny za jakousi degradaci pro sebe i pro dítě. Mezi rodičovskou veřejností převládá 

často mylný předsudek o tom, že pokud dítě navštíví pedagogicko-psychologickou 

poradnu, nese si s sebou už jakési „stigma". Toto smýšlení je velice zavádějící, 

nezdravé a poškozuje samo dítě. Mnohdy stačí v pravý čas pouze málo - dobrá rada, 

profesionální přístup v ukázce různých nácviků a problém se zmenší. 

V této oblasti je ještě spousta práce, která by měla zajistit osvětu co nejširší 

veřejnosti, mnohdy hlavně lidem s nižším vzděláním. Není sice úplným pravidlem, že 

méně vzdělaní lidé cítí jakýsi ostych či nedůvěru k různým institucím, ale ve své praxi 

se s tímto postojem stále setkávám. 
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Otázka č.13: Spolupracujete s PPP ? 

Ano 
22% 

Ne 
78% 

Pro odpovědi - Ano, spolupracuji s PPP, byly uvedené tyto doplňující odpovědi: 

Poř. Odpověď 

1 Jsme tam objednáni, mají velký zájem o jejich služby 
2 Ano - HYPO 
3 Pravidelné návštěvy 1 -2x ročně 
4 Ano - logopedie 
5 Ano - prav. návštěvy 
6 Ano - kontrola kvůli odkladu školní docházky 

9.6 Formy domácí péče o dítě s OSD 

Autentické odpovědi na tuto otázku jsou zaznamenány v příloze č. 11. 

V této části dotazníku byl můj výzkum zaměřen na způsoby, jakými se rodiče 

snaží kompenzovat obtíže dítěte, zdali rodiče využívají nějaké materiály a jaká je 

obecná informovanost rodičů o poruchách učení. 

Většina rodičů v dotaznících uvádí, že se snaží s dítětem pracovat i doma. 

Věnují se vyplňování různých úkolů z knih a časopisů pro školáky, procvičování řeči, 
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jemné motoriky, malování, kreslení, atd. V jedné odpovědi se objevilo psaní číslic a 

písmen a učení se násobilce. 5 rodičů tuto část dotazníku nevyplnilo. 

Jak je patrné z výsledků následujících otázek, málo rodičů zná a využívá 

odbornou literaturu, která se týká prevence poruch učení. Na druhé straně si však 

myslím, že pokud rodiče se svému dítěti věnují, povídají si s dítětem o každodenních 

událostech, o jeho myšlenkách, objevech a prožitcích, dítě má v rodičích dobrý mluvní 

vzor, společně se věnují procvičování jemné motoriky např. při malování, tráví hodně 

času při společných pohybových aktivitách, může rodina z hlediska prevence udělat 

mnoho i bez speciálních materiálů. Také je třeba nešetřit pochvalou i při sebemenším 

úspěchu. 

Na druhé straně je nesprávné upozorňovat stále na neúspěch nebo se mu 

dokonce vysmívat. Dítě se pak nebude snažit více, když jej budeme upozorňovat třeba 

na úspěchy kamarádů nebo starších sourozenců. Může se stát, že se činnostem, ve 

kterých není tak úspěšné, začne vyhýbat. 

9.7 Využívání materiálů pro předcházení poruchám učení 

Z výsledků této otázky dotazníku, která se zabývala využíváním různých 

materiálů pro předcházení poruchám učení je vidět, že tyto materiály využívá jen málo 

z dotazovaných rodičů. 

Někteří rodiče využívají jen občasných informací od učitelek MŠ a jiných 

odborníků a dále se o tuto problematiku nezajímají. To jistě není dobrý přístup, MŠ a 

PPP může poskytnout rodičům různá doporučení. Rodiče měli využívat možností 

nabídky knihoven (veřejných i školních) i nabídky různých seminářů. Na trhu je 

v současnosti dostatek materiálů pro rodiče pro optimalizaci a harmonizaci vývoje 

dítěte. 

Podle mého zjištění úroveň informovanosti o SPU mezi rodiči je velmi malá. 

Někteří z nich si myslí, že tento problém se jejich dítěte netýká, a že odkladem školní 

docházky se většina problémů vyřeší. Přitom vhodná prevence nejen v mateřské škole, 
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ale i v rodině, může předejít obtížím v osvojování čtení a psaní. Využívání různých 

materiálů dokumentují následující tabulky: 

Otázka č.10: Využňáte materiály pro předcházení SPU? 

Ano 

67% 

Pro odpovědi Ano, využívám některé materiály, byly uvedeny tyto odpovědi: 

Poř. Odpověď 
1. říkanky ke správné výslovnosti 
2. odborné knihy 
3. Učitelské noviny,Matějček,odborné příručky 
4. dostupná literatura, časopisy 
5. říkanky ke správné výslovnosti 
6. Nauč mě, maminko 
7. Knihy a pracovní sešity pro předškoláky 
8. Logopedický sešit, Pracovní sešit pro předškoláky 
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Výsledky dotazu na znalost odborné literatury. 

Otázka č. 11: Máte prostudované odborné publikace ? 

Ano 
11% 

Ne 
89% 

9.8 Způsob trávení volného času s dítětem 

Rodiče měli v této otázce vybrat z nabídky nejčastější způsoby trávení volného 

času se svým dítětem. 

a) společné hry, rozhovory 

b) procházky, výlety 

c) sportovní aktivity 

d) návštěva kina, divadla a jiné kulturní akce 

e) četba a prohlížení knih 

f) sledování televize, počítačové hry 

g) jiný způsob trávení společného času: 

Vyhodnocení odpovědí u této otázky ukazují celkem na rovnoměrné rozdělení 

aktivit, které rodiče uvedli. Výsledky ukazují, že ve způsobu trávení volného času 

rodiče upřednostňují společné hry a rozhovory, četbu a prohlížení knih, procházky, 
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výlety a kulturní akce. Sledování televize a hraní počítačových her zde byly zastoupeny 

pouze 9%. 

Na základě rozhovorů s dětmi v mateřských školách i v ZŠ se domnívám, že 

v tomto případě neodpovídali rodiče vždy objektivně. Pasivní sledování televize a 

počítačových her zde mělo větší zastoupení. 

Volný čas s dítětem tráví rodiče následujícím způsobem: 

Odpověď a b c d e f G 

počet 20 19 13 10 20 8 1 

podíl v % 22% 21% 14% 11% 22% 9% 1% 
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10 Analýza výsledku pozorování zaměřeného na 

„rizikové děti" z hlediska SPU a na děti 

s odkladem školní docházky 

Tuto část šetření jsem prováděla v období roku 2002 - 2004. Navštívila jsem 

celkem 7 mateřských škol v regionu okresu Benešov a 2 mateřské školy v Praze. 

V každé mateřské škole jem se zaměřila na několik ,rizikových dětí" z pohledu 

učitelek MŠ. Pozorování bylo realizováno celkem u 30 dětí. 

Na základě výsledků šetření si nekladu ambice vyvozovat závěry, které by šly 

zobecnit. Šetření zahrnovalo pouze malou skupinu dětí. Mým cílem byla ilustrace 

některých obtíží, které se u dětí s odkladem školní docházky objevovaly nejčastěji. 

Vytypované děti jsem pozorovala jednak v přirozených situacích spontánních 

her, jednak při řízených činnostech, které jsem sama vedla, nebo jsem jejich obsah 

předem konzultovala s učitelkami. Sledovala jsem motorické projevy, schopnost 

soustředění, aktivitu, reakce dětí v určitých problematických situacích, jejich způsoby 

řešení, reakce na pokyny učitelky, úroveň vyjadřování, vztahy k ostatním dětem 

a dospělým. 

Zároveň jsem pozorováním chtěla zjistit, zdali se během různých činností 

nějakým způsobem liší přístup k dětem s odkladem školní docházky od přístupu 

k ostatním dětem. Protože se však v případě mé přítomnosti v MŠ nejednalo o zcela 

přirozenou situaci, uznávám, že výsledky výzkumu mohou být v této oblasti částečně 

zkreslené. 
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Vzhledem k velké náročnosti této techniky mělo pozorování v mém výzkumu 

doplňující úlohu. 

Výsledky pozorování: 

Během pozorování jsem se zaměřila na tyto oblasti: 

a) oblast motoriky 

b) oblast vnímání a pozornosti 

c) oblast úrovně myšlení a řeči 

d) oblast grafického projevu 
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10.1 Výskyt nejčastějších příznaků SPU v projevech dětí 

Oblast motoriky Vnímání a pozornost 
popis projevu počet 

výskytů 

pohybová neobratnost 13 

neschopnost napodobit 
předvedený pohyb 

10 

špatná koordinace pohybu při 
cvičení s hudbou 

8 

jemná motorika (navlékání 
korálků, práces papírem) 

15 

potíže v prostorové orientaci 12 

úroveň myšlení a řeči 
popis projevu počet 

výskytů 

- zapamatování jednoduchého 
příběhu - reprodukce 

11 

potíže s výslovností, nesprávná 
artikuiace 

18 

reprodukce pohádky 13 

popis projevu počet 
výskytů 

Potíže ve zrakovém rozlišování 13 

doplňování detailů 12 

sestavování celku z částí 15 

sestavení geometrických tvarů 15 

Kimova hra - dokreslení 
chybějících předmětů 

12 

oblast grafického projevu 
popis projevu počet 

výskytů 
chybné držení tužky 17 

neschopnost vést čáry určeným 
směrem 

12 

chybějící detaily při kresbě lidské 
postavy 

16 

nesprávné proporce 13 

jiné projevy 
popis projevu počet 

výskytů 

prudkost reakcí a časté výkyvy 
nálad 

12 

neschopnost udržet pozornost po 
delší dobu 

7 

předmatematické představy 18 

nápadný neklid 10 

neuznávání autority 4 
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Nojdasféjší příznaky SPI1 

jemná motorika 
(nav lekáni korálků, 

praces papírem) 
15 

předmatematické 
představy 

18 

pohybová neobratuost 
13 

ehybéjíci detaily při 
kresbě lidské postavy 

16 

sestavováni celku z 
částí 

15 

chybné drženi tužky 
17 potíže s výstavností, 

nesprávná artikulaee 

sestaveni 
geometrických tvarů 

15 
18 

Jak vyplývá z výsledků pozorování, nejčastějšími příznaky SPU byly potíže 

v oblasti hrubé a jemné motoriky (např. nesprávné držení tužky, potíže při práci 

s drobným materiálem), v grafickém projevu se projevily nedostatky v kresbě lidské 

postavy. 

Dalším předpokladem SPU se ukázaly odchylky v oblasti vnímání a pozornosti 

(sestavování celku z částí, geometrické tvary). 

Pro formování specifických poruch učení mohl být také předpokladem opožděný 

vývoj řeči, neschopnost reprodukce textu a potíže s výslovností. Mezi další příznaky lze 

zařadit také nedostatky v matematických představách, časté výkyvy nálad a prudkost 

reakcí. 

Jak uvádí Kuchařská (1997), s velkou pravděpodobností se specifické poruchy 

učení rozvinou u dětí s disproporčním vývojem percepčních, kognitivních a 

motorických funkcí. Menší pravděpodobnost je u dětí s volnějším typem vývoje, které 

se v předškolním věku jeví jako hravé, ale které po ročním odkladu školní docházky 

dokáží tyto projevy kompenzovat. 
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10.2 Porovnání výsledků pozorování s výsledky školní 

úspěšnosti ve 2. třídě. 

Ze 30 vytypovaných, z hlediska SPU rizikových dětí, které jsem pozorovala 

v rámci mého výzkumu, byly prokázány poruchy učení u 8 dětí, což je 4,5% 

z celkového počtu 179 dětí na všech mateřských školách. U jednoho dítěte šlo 

o kombinované postižení s mentální retardací. Tyto údaje jsem získala od pracovnice 

PPP a také od učitelek základních škol. 

Toto mé zjištění koresponduje s celostátním průměrem o počtech dětí s SPU. Jak 

uvádí Zelinková (2003), ve školním roce 2001/2002 bylo v České republice 

diagnostikováno 5% integrovaných jedinců s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a 

dyskalkulií. Údaje v jednotlivých krajích se výrazně liší. Kolísají od 3 do 18%. V tomto 

případě nelze hovořit o mírných odlišnostech daných osobností diagnostikujícího, ale o 

neexistujících kritériích a různých pohledech na to, co rozumíme poruchou. 

Množiny dětí s odklady školní docházky a specifickými poruchami učení se 

částečně překrývají. Odklady školní docházky se vztahují na cca 15-17% populace. 

Mohli bychom tedy odvodit, že u dětí s odkladem školní docházky může asi v jedné 

třetině dojít ke vzniku specifických poruch učení. 

V následující tabulce a grafu je uvedená rekapitulace sledovaných dětí vzhledem 

k celkovému počtu dětí ve třídách a následně potvrzené diagnózy SPU: 

MŠ celkem dětí ve třídě sledované děti děti s diagnózou SPU 
1 25 4 0 
2 28 5 1 

3 24 3 2 

4 25 5 1 

5 24 4 1 

6 27 5 2 

7 26 4 1 

Celkem 179 30 8 

Podíl v % 100,0% 16,8% 4,5% 
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Potvrzení diagnózy SPU 

celkem dětí ve třídě sledované děti děti s diagnózou 
SPU 

10.3 Výsledky pozorování chlapce V.K. v mateřské škole 

Nyní bych se vyjádřila k výsledkům pozorování u chlapce, kterému byla 

ve 2. ročníku ZŠ diagnostikována dyslexie. 

U tohoto chlapce se již předškolním věku objevovaly určité signály možné 

poruchy, na kterých jsme se během jeho pozorování společně s paní učitelkami v MŠ 

shodly. 

Vojtěch K. 

V oblasti motoriky se u chlapce projevovaly tyto obtíže: 

Vojtěch během spontánních činností vykazoval pohybovou neobratnost v rámci 

hrubé i jemné motoriky. Úchop tužky se jevil velice křečovitý. Dále měl chlapec 

problémy při zvládání jednoduchých rytmických pohybů ve spojem s hudebním 

doprovodem. Jistou manuální neobratnost jsem také pozorovala během běžných 

denních činností, jako byla osobní hygiena, oblékání a sebeobsluha. 
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Oblast vnímání a pozornosti. 

Během činností, které měly ověřit oblast vnímání a pozornosti, se u chlapce 

objevily potíže v úkolech na sestavení celku z částí, doplnění jednotlivých detailů a 

ve cvičení na rozlišovací schopnost zraku. 

Oblast úrovně myšlení a řeči: 

Aktuální projev rozumových schopností se vyznačoval velkou kolísavostí. 

Problémy se vyskytovaly v prostorové orientaci a orientaci na ploše. Potíže mu dělaly 

pojmy nahoře, dole, mezi, vpředu a vzadu. 

Největší problémy měl chlapec s výslovností, byl v péči logopeda z důvodu 

dyslalie. Učitelka konstatovala, že v této oblasti nedochází k výraznému zlepšení, a 

tudíž příčinou budoucích možných problémů ve škole může být právě nedostatečný 

vývoj řeči. Také slovní zásoba se mi jevila jako chudá. 

Oblast grafického projevu: 

Kresba lidské postavy postrádala některé detaily, zachycovala jen základní části. 

Jak už bylo řečeno, úchop tužky byl křečovitý. Potíže měl chlapec s vedením čar 

určitým směrem. 

K dalším projevům chování u chlapce patřil nezájem o různé činnosti a s tím 

spojené soustředění, odbíhám od hry, psychomotorický neklid, tendence k infantilním 

reakcím (šišlání). Problémy měl v komunikaci s ostatními dětmi, což je do jisté míry 

zapříčiněno právě vadou řeči. 

Ukázky chlapcových prací na rozvíjení grafomotoriky v mateřské škole jsou 

v příloze č. 12. 
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10.4 Kazuistika chlapce V.K. 

Kazuistika sestavená ze zdrojů: informace od učitelek MŠ, vlastní pozorování, 
studium pedagogických dokumentů 

V této kazuististice jsem chtěla zdokumentovat vývoj dítěte od mateřské školy 

po odkladu školní docházky až do 2.ročníku ZŠ po zařazení všech nápravných postupů. 

Rodinná anamnéza 

Chlapec žije v úplné rodině, má mladší sestru. Rodiče jsou vyučeni. V rodině je 
patrný velký autoritativní vliv otce. 

Osobní anamnéza 

Vojtěch se narodil 27.8. 1997 jako prvorozené dítě. Porod proběhl bez problémů. 

Další psychomotorický vývoj dítěte byl nerovnoměrný a opožděný. Chlapec dochází od 

svých pěti let na logopedii pro poruchy řeči (dyslalie). 

V šesti letech byl na základě doporučení pediatra a učitelek MŠ vyšetřen v PPP 

z důvodu nezralosti pro školní docházku. Rodiče zpočátku s odkladem školní docházky 

nesouhlasili, nakonec svůj názor změnili. 

Z vyšetření vyplynuly tyto závěry: 

Nepřipravenost pro zahájení školní docházky - nevyrovnané rozumové 

schopnosti, oslabení některých specifických funkcí (sluchová percepce, grafomotorika) 

dyslalický verbální projev, hluboce, vázne vizuomotorická koordinace, oslabené jsou 

také matematické představy. 

Doporučení PPP: 

- odložení nástupu 1 .třídy 

- pokračování v logopedické péči 

- cvičit grafomotoriku 
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- rozvíjet zrakové rozlišování, pravolevou orientaci, sluchové vnímání matematické 

představy a logické myšlení 

Výchozí podmínky pro práci v MŠ 

Pedagogická diagnóza učitelek. 

Dítě se adaptovalo na podmínky MŠ, celkem ochotně zapojuje do jednotlivých 

činností, je kamarádský. Dokáže se však soustředit jen velmi krátkou dobu, úroveň 

grafického projevu je slabá. 

Na základě doporučení PPP byl pro chlapce vypracován individuální vzdělávací 

plán, který byl podle potřeby doplňován a upravován podle aktuálních potřeb dítěte. 

Tento individuální plán byl podle slov učitelek MŠ realizován v průběhu 

běžných denních aktivit. Zároveň byly individuálně zařazovány specifické činnosti 

k rozvoji oslabených funkcí a to během ranních her a během odpoledne. 

1. Rozvíjení správné výslovnosti 

2. Cvičení grafomotoriky, vizuomotorické koordinace, procvičování jemné a hrubé 

motoriky 

3. Rozvíjení zrakového rozlišování 

4. Rozvíjení sluchového vnímání 

5. Rozvíjení matematických představ a logického myšlení 

S individuálním plánem byla seznámena také matka. Matka byla seznámena se 

všemi oblastmi, které by měla se svým synem doma rozvíjet. Matka se bohužel často 

nedostavila k osobním konzultacím s učitelkami MŠ. Domácí péče o dítě z hlediska 

předškolní přípravy byla podle slov učitelek velmi slabá, přetrvávaly problémy s řečí, 

v grafomotorickém vývoji byly zaznamenávány jen malé pokroky. 

Tento stav byl zapříčiněn podle slov učitelek pracovní dobou matky (pracovala 

v té době na směnný provoz), která neměla na chlapce tolik času. O chlapce a mladší 
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sestru se v té době starali převážně prarodiče, z jejichž strany docházelo 

k rozmazlování. Otec se patrně chlapci v tomto směru nevěnoval vůbec. 

Posuny dítěte na konci docházky do MŠ 

Během pravidelné stimulace opožděných funkcí a uplatňováním reedukačních 

metod došlo ke zlepšení v několika oblastech. 

Chlapec získal větší důvěru v samostatném řešení problémů, činnostem se 

přizpůsoboval ochotně a s chutí. Uměl dokončit zadaný úkol, byl schopen spolupráce 

s ostatními dětmi. Zlepšila se percepce a myšlení. Výrazně se zlepšila grafická 

dovednost a v závislosti na ní i držení tužky, i když v této oblasti bylo třeba další 

stimulace. Také v sebeobsluze a návycích došlo k posunu 

Rodičům byl doporučen větší zájem o dítě. Vedení dítěte ke klidnějším 

činnostem, k trénování soustředěnosti, procvičování grafomotoriky i doma. 

Myslím si, že v průběhu docházky udělala MŠ pro chlapce maximum. Bez 

systematické práce by jeho výsledky na ZŠ byly jistě daleko horší. „Rozvoj 

poznávacích procesů závisí nejenom na dědičných dispozicích, ale i na jejich adekvátní 

stimulaci". (Vágnerová, 2000, s.140) 

Bohužel, jak už bylo řečeno, vázla spolupráce mezi rodinou chlapce a MŠ, která 

se dále promítala i do školní práce na ZŠ. 

Průběh docházky do ZŠ 

Již na počátku docházky do 1. tř. se začaly u chlapce projevovat značné obtíže. 

Problémy se ukazovaly při čtení jednotlivých písmen, chlapec si obtížně vybavoval 

jednotlivá písmena i v diktátu. Obtížně skládal písmena do slabik. 

Jeho pozornost byla značně kolísavá, po delší době čtení u něho stoupal 

motorický neklid. Zcela mu unikal obsah přečteného textu. 

98 



Držení psacího náčiní bylo křečovité a z tohoto důvodu bylo pro něj psaní velice 

namáhavé. Písmo bylo neurovnané, kostrbaté, někdy zcela nečitelné, docházelo 

k záměně písmen např. b-d, m-n, a - e. 

Úroveň matematických znalostí se zdála být zpočátku o něco lepší v porovnání 

se čtením a psaním. Další obtíže se vyskytovaly v orientaci v prostoru, čtením číslic a 

psaním číslic podle diktátu. 

Jeho pracovní tempo bylo velmi pomalé, často zadaný úkol nestihl dokončit. 

V řeči chlapce byla nápadná artikulační neobratností, přetrvávala dyslalie a 

poměrně chudá slovní zásoba, potíže se vyskytovaly v reprodukci přečteného 

a slyšeného textu. 

Názor třídní učitelky na dítě: 

Chlapec je schopen pouze krátkodobého soustředění, snadno se unaví. Během 

školní práce je nutná častá pochvala a povzbuzování, potřebuje neustálé vedení a kladné 

hodnocení. V třídním kolektivu je kamarádský, do činností se zapojuje ochotně. 

Výhodou je celkově malý počet žáků ve třídě (15), což dovoluje individuální 

přístup k žákovi během vyučování. 

Chlapci však chybí pravidelná domácí příprava na vyučování. Domácí úkoly 

nosí, ale je nutné další systematické procvičování oslabených funkcí doma, nejenom 

ve škole, což je v rodině chlapce problém. 

Pro výukové obtíže bylo z podnětu třídní učitelky doporučeno vyšetření v PPP 

v 1. pololetí 2. ročníku. 
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Z vyšetření PPP vyplynulo: 

V souladu s výsledky vyšetření byl chlapci diagnostikován výskyt SVPU 

DYSGRAFIE (obtíže v jemně motorických funkcích, obtíže v přiřazování správného 

písemného tvaru k dané hlásce) a obtíží v oblasti specifických funkcí důležitých pro 

rozvoj čtenářských dovedností a psaní. 

Chlapci bylo doporučeno zařazení v rámci možnosti školy na speciální 

reedukační výcvik v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně, kde mu bude 

věnována pozornost zmírnění výše uvedených obtíží. 

Na základě doporučení PPP byl chlapci vypracován individuální plán. Na jeho 

plnění se společně dohodla třídní učitelka s paní učitelkou, která provádí speciální 

nápravu čtení a psaní. Matka dítěte byla seznámena s individuálním plánem. Měla by 

docházet jednou za dva měsíce na konzultace s třídní učitelkou, kde bude seznámena se 

způsoby domácí péče a budou jí předány materiály pro domácí procvičování. 

Vzhledem k tomu, že se matka zatím zúčastnila pouze počáteční konzultace o 

reedukačních opatřeních a postupech, je úroveň spolupráce mezi rodinou a ZŠ 

v současné době nedostačující. 
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10.5 Popis modelové péče v MŠ Křivsoudov o „rizikové děti" 

z hlediska SPU a o děti s odloženo školní docházkou 

Jedním z úkolů mateřské školy je připravit děti na vstup do prvních ročníků 

základní školy a zabezpečit jim úspěšný přechod z mateřské školy do základní. Veškeré 

úsilí MŠ by mělo vést k tomu, aby dětem pomohla se dobře na tento důležitý úsek jejich 

života přichystat, aby nedocházelo ke zklamání v důsledku malé připravenosti. 

Současně by se měla MŠ snažit co nejvíce kompenzovat obtíže dětí, kvůli 

kterým jim byl udělen odklad školní docházky nebo které se jeví rizikovými z hlediska 

SPU. Tomuto cíli by měla učitelka podřizovat svou práci především ve skupině pěti až 

šestiletých dětí. 

Během svého výzkumu jsem navštívila mateřskou školu Křivsoudov, kde jsem si 

chtěla ověřit, jak vypadá konkrétní práce s dětmi. Informace o jednotlivých formách 

práce jsem získala na základě rozhovoru s ředitelkou této mateřské školy. 

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s heterogenním uspořádáním. Mateřská 

škola se nachází v klidném prostředím s velkou zahradou. Program mateřské školy 

vychází z Rámcového programu a je zapojena do programu Začít spolu. 

V mateřské škole je vypracován systematický plán, který je zaměřen nejen na 

přípravu dětí na školu, ale také na práci s dětmi po odkladu školní docházky. S takto 

systematickým přístupem jsem se setkala pouze právě v této jedné mateřské škole. 

Překvapilo mě, že právě záznamy o jednotlivých dětech, které by měly být 

samozřejmou součástí pedagogické diagnostiky a měly by sloužit k dalšímu plánování 

práce, se provádějí pouze v této jedné ze zmiňovaných mateřských škol. 

V souvislosti s touto zjištěnou skutečností však nelze říct, že péče o děti s OŠD 

v ostatních mateřských školách, kde probíhal můj výzkum, je nedostatečná. 
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10.6 Charakteristika programu pro rozvíjení jednotlivých 

funkcí ke zvládnutí l.třídy 

V mateřské škole kromě rozvoje osobnosti dítěte probíhá forma rozvoje funkcí 

potřebných pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku. Tento program je doplňkem ke třídnímu 

plánu. 

Každému dítěti v této mateřské škole je již na počátku docházky založena osobní 

složka, kam se ukládají práce dítěte a arch, kde je zaznamenáván průběh jednotlivých 

činností, úroveň dítěte, případné rezervy. Průběh činností je zde zaznamenáván 

bezprostředně po jejich skončení, což je jistě velmi náročné na organizaci, ale tento 

způsob je velmi přehledný pro plánování další práce. 

Zapisováním poznatků o dítěti získává učitelka ucelený obraz o jeho 

problémech, nedostatcích i o neobvyklých projevech. Toto je podkladem pro plánování 

další individuální práce s dítětem. 

Zprávy o dítěti jsou konkrétní a obsahují tyto následující body: 

Oblast motoriky 

Oblast sebeobsluhy 

Sociální a emocionální projevy 

Práceschopnost 

Kognitivní schopnosti 

Během roku jsou v archu zapisovány jednotlivé cíle, třídní strategie, doporučení 

rodičům. U problémových dětí je vedení záznamů důležité z hlediska vytváření 

podkladů pro spolupráci s rodiči i PPP. 

Logopedická prevence je v této mateřské škole založena na úzké spolupráci 

klinické logopedky, učitelky a rodičů. Jak mi bylo sděleno, obvodní klinická logopedka 

provede na začátku roku nezávisle na učitelce kontrolu výslovnosti a doporučí 

problémovým dětem další konzultace. U lehčích forem je logopedická péče realizována 

v MŠ. Na počátku jsou děti rozděleny do skupin, podle hlásek, které jsou třeba 
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napravovat. Práce spočívá v individuální práci s dítětem, ke které jsou přizváni i rodiče. 

Rodiče jsou seznámeni s tím, jak mají při domácím procvičování postupovat. 

Při kontaktu s rodiči je používán zápisník, kde je uvedeno, kdy mají rodiče navštěvovat 

logopedická cvičení v MŠ a postup správného navození hlásky. Zápisník slouží ke 

koordinaci práce učitelky a klinického logopeda. Podle slov paní ředitelky je ke škodě 

dětí, že došlo ke změnám v práci logopedických asistentek. Všechny zmíněné aktivity 

vycházejí z iniciativy paní učitelky, která logopedickou prevenci provádí. 

Další oblastí, které je věnována zvýšená pozornost, je grafomotorická 

zručnost. Cílem je rozvinout pohybovou dovednost ruky, u předškolních dětí se jedná 

zejména o rozvoj elementární grafické zručnosti. Ke grafickému záznamu je přecházeno 

po uvolnění paže a zápěstí. Tato činnost je doprovázena motivací, navazující obsahově 

a rytmicky na grafický pohyb. Uvolňovací cviky jsou zařazovány zejména při ranním 

cvičení a při odpoledních činnostech , kdy je větší prostor k individuálnímu přístupu 

k dítěti. Při ranním cvičení je zařazováno nejen uvolňovací cvičení ramenního a 

loketního kloubu, zápěstí a ruky, ale je propojováno s říkankami k jednotlivým hláskám 

v rámci logopedické prevence. Děti se naučí říkanku, kterou v odpoledních hodinách 

využijí při práci s pracovním listem s grafickým záznamem. Rodiče jsou s těmito 

aktivitami seznamováni prostřednictvím nástěnek, kde je popsáno, jaký grafický 

záznam budou děti procvičovat, včetně ukázky provedení. 

Spolupráce se ZŠ a rodinou 

V rámci přípravy dítěte na vstup do ZŠ probíhají i setkání budoucích prvňáčků 

s učitelkami ZŠ. První návštěva ZŠ je realizována před zápisem do první třídy, aby se 

měly děti možnost seznámit s neznámým prostředím a k zápisu šly bez obav. Učitelka 

budoucí první třídy je také přítomna na závěrečné besídce MŠ na konci školního roku. 

Toto vše pomáhá dětem i rodičům se připravit na nové prostředí a na nové tváře. 

Důležitým činitelem je i důvěra rodičů k práci učitelek, což všechno vytváří zázemí pro 

úspěšnou školní práci. Mateřská škola se také snaží informovat rodiče nabídkou 

literatury a prostřednictvím školního časopisu (viz. příloha č. 8). 

Rodiče by měli znát např.: pojem školní zralost, problém laterality, problémy 

a chyby při učení, základní informace o problematice SPU. 

103 



11 Závěr diplomové práce 

V praktické části jsem se snažila nalézt odpověď na několik dílčích otázek. 

Otázka č. 1 zněla: 

Jakým způsobem se v současné době pracuje v mateřských školách s dětmi 

po odkladu školní docházky, které jsou považovány za rizikové z hlediska SPU? 

Z odpovědi na otázku č. 1 vyplynulo následující zjištění: 

1. V mnoha mateřských školách je sice vypracován na doporučení PPP 

individuální plán, avšak ten bývá pouhou formalitou. Učitelky ne vždy vědí, jak 

s dítětem po odkladu školní docházky správně pracovat. Dítě má sice svůj individuální 

plán, ale pouze na papíře. V individuálním plánu jsou sice jmenovány jednotlivé oblasti, 

na které by se měla MŠ i rodina nejvíce zaměřit, ale učitelky často nevědí, jaké mají 

zvolit metody ke kompenzaci obtíží a co nejvíce u dítěte rozvíjet. 

2. V některých mateřských školách by ovšem učitelky rády s rizikovými dětmi 

pracovaly. Snaží se využít v jejich prospěch všechny své vědomosti o SPU, avšak 

rodiče nedodají závěry z vyšetření z PPP, které by mohly značnou měrou ovlivnit 

a hlavně zlepšit jejich práci. Pak se sice s dítětem pracuje, někde lépe, někde hůře. 

Ne vždy mohou učitelky rozeznat pravou příčinu problému. 

3. Pokud se sejde kombinace - výborná učitelka MŠ, svědomití rodiče a 

profesionální podpora z PPP, má dítě téměř vyhráno. V tomto případě lze velkou měrou 

ovlivnit a hlavně předejít prohlubování problémů, souvisejících s SPU. Měla jsem to 

štěstí, že jsem během svého výzkumu jednu z takových mateřských škol našla. 

Ve své práci jsem se snažila popsat konkrétní podobu práce s dětmi po odkladu 

školní docházky a s ,rizikovými dětmi" na vybrané mateřské škole, včetně případové 

studie dítěte s odkladem školní docházky. Zaznamenané dílčí úspěchy chlapce mu 

usnadnily přechod do ZŠ, přestože ve druhém ročníku mu byla diagnostikována 

dysgrafíe. Nadále bude nutná reedukační péče, ale vhodnou péčí se jistě podařilo 

předejít dalším závažnějším potížím. 
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Z hlediska predikce budoucnosti je důležité odpovědět na to, jak probíhalo 

dosavadní vzdělávání, nakolik a ve kterých směrech se dařilo u konkrétního dítěte plnit 

program., jak rychle postupovalo, jaké jsou jeho výkony ve srovnání s ostatními 

vrstevníky. (Mertin, 2003) 

Otázka ě. 2: 

Dokáží učitelky MŠ vysledovat z projevů chování nejčastější příznaky SPU? 

Učitelky dokázaly správně popsat nejčastější příznaky, které by mohly znamenat 

riziko vzniku SPU. „Rizikové děti" jsou sledovány v delším časovém úseku a také 

jejich projevy jsou porovnávány s ostatními dětmi. V tom mají učitelky MŠ jistou 

výhodu oproti rodičům. 

Nejčastějšími obtížemi, ze kterých by se mohly vyvinout poruchy učení jsou 

podle učitelek poruchy soustředění, potíže v motorické oblasti a to zejména v jemné 

motorice, grafickém projevu. Někdy jsou jmenovány i poruchy chování. 

Šetření ovšem ukázalo nepřipravenost některých učitelek MŠ na práci s dětmi 

s rizikem SPU. S tímto souvisely výsledky odpovědi na třetí otázku. 

Otázka č. 3: 

Mají učitelky mateřských škol dostatek teoretických znalostí o SPU a dovedou tyto 

znalosti využívat v praxi? 

Nedostatky se objevily ve znalosti materiálů pro predikci a předcházení 

poruchám učení. V souvislosti s tím, je tedy málo učitelek, které tyto materiály 

využívají. Chybí zde základní informace, s čímž souvisí dřívější zavedení reedukačních 

postupů. V souvislosti s délkou praxe a věkem učitelek se nabízí otázka, nakolik toto 

ovlivňuje ochotu dalšího sebevzdělávání. 

Většina učitelek sice chápe význam prevence specifických poruch učení, ale 

realita v praxi je jiná. Učitelky, které se zapojily do výzkumu, měly jen částečné 

znalosti o SPU a jejich kompenzaci. Velké nedostatky jsem také zjistila v oblasti 

pedagogické diagnostiky. Pedagogická diagnostika byla propracována pouze v jedné 
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mateřské škole, kde jsem prováděla svůj výzkum. V některých případech, jak mi bylo 

sděleno, je pedagogická diagnostika dítěte vypracovávána dodatečně, a to pro potřeby 

inspekce. 

Každá učitelka by se měla zamyslet nad tím, kolik času věnuje svému 

vzdělávání, jak využívá nabídky seminářů, zdali si přečte odbornou literaturu a dokáže 

své poznatky realizovat ve výchovně vzdělávací činnosti. Učitelky nevědí, jakým 

způsobem mají napravovat případné deficity. Jistě, že odborné znalosti nepředstavují 

absolutní měřítko kvalit učitelek, nicméně mají určitou vypovídající hodnotu o kvalitě 

předškolního vzdělávání na každé MŠ. 

Nová forma předškolního vzdělávání vyvolává potřebu formálně i obsahově 

změnit odbornou přípravu i další vzdělávání pedagogů, přizpůsobovat je novým 

trendům a poznatkům, a to nejen v oblasti specifických poruch učení. Obsah přípravy 

učitelů by se měl rozšířit o podrobnější studium z oblasti speciální pedagogiky. 

Za zmínku by jistě stála i možnost finanční motivace těch učitelek, které se v průběhu 

praxe vzdělávají dalším studiem nebo prostřednictvím různých kurzů a seminářů. 

V mém výzkumu jsem zjistila, že o další vzdělávání mají zájem spíše učitelky s kratší 

pedagogickou praxí. 

Otázka č. 4: 

Jakým způsobem pracují po odkladu školní docházka s dítětem sami rodiče? 

Na základě šetření vyplynulo, že v současné době jsou velké rezervy 

ve spolupráci rodiny, MŠ i dalších institucí. Prevence poruch učení má největší efekt 

v podmínkách úzké spolupráce rodiny, mateřské školy a pedagogicko-psychologické 

poradny. Zjistila jsem, že rodiče nejsou dostatečně informováni o problematice SPU a 

částečně zde hrají určitou roli i některé předsudky. Nedostatek znalostí ze strany rodičů 

vede k tomu, že dítěti není poskytována adekvátní pomoc již na začátku, a to vede 

k dalšímu prohlubování problémů. 

Rodiče také předem neuvažují o tom, že by mohlo jít u jejich dítěte o projevy 

specifických poruch učení. Často ani neví, co by si pod tímto termínem měli představit. 

Někdy se jim zdá, že je jejich dítě jiné v porovnání s ostatními, ale často svou obavu 
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odbudou tím, že se vše v průběhu odkladu školní docházky srovná. Proto je třeba 

rozvíjet cílenou osvětu u rodičů, jichž se tento problém týká, ale i u další veřejnosti. 

A zde se vracíme opět k požadavku na odborné znalosti učitelek MŠ, které by jako 

první měly o této problematice rodiče informovat a doporučit další postup. 

Jak vyplývá z Rámcového programu, učitelky mají informovat rodiče o 

prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení a domluvit se 

s rodiči na společném postupu při výchově. Opět vidíme, jak významná je zde pozice 

učitelky MŠ. Svým realistickým a přitom vstřícným postojem, který hledá možnost 

nápravy (tedy skutečně profesionálním postojem), může sejmout z rodičů tíhu bezmoci 

a zklamání. (Pokorná, 2001) Nutností je navázat kvalitativně lepší vztah s rodiči, kteří 

by se měli na učitelku mateřské školy obracet s důvěrou. 

Nabízí se i možnost pořádání různých přednášek které by přispěly k větší 

informovanosti rodičů. Jak jsem v průběhu šetření zjistila, pouze v jedné mateřské škole 

se snaží informovat o problematice SPU prostřednictvím časopisu, jiná forma osvěty 

neprobíhá. 

Také se objevuje otázka, zda mají rodiče o informace zájem. Rodiče by se měli 

sami aktivně zajímat o to, jaké oblasti mají se svým dítětem rozvíjet. Je zřejmé, že větší 

část rodičů má jen okrajové znalosti o problematice SPU a dále si je neprohlubuje. 

Z toho plyne, že je velmi důležité, aby učitelé a další odborníci poskytovali rodičům co 

nejvíce možných informací. 

Musím konstatovat, že podle mých zjištění je co zlepšovat i v pedagogicko-

psychologickém poradenství. Pedagogicko-psychologická poradna není dostatečně 

personálně zajištěna a i z tohoto důvodu termíny odborného vyšetření neodpovídají 

potřebám. Intervenční programy nejsou rodičům a učitelům dostatečně nabízeny, stejně 

tak PPP nepořádá žádné besedy a školení pro rodiče. Screening školní zralosti nebývá 

systematicky realizován. Situace je nejspíše odlišná v jednotlivých regionech, chybí 

však výměna praktických i metodických zkušeností. 
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12 Závěrečné shrnutí 

Se specifickými poruchami učení se v průběhu své praxe setká většina učitelů. 

Poruchy učení ovlivňují celou osobnost dítěte i jeho nejbližší okolí. Jsou závažnou 

překážkou v osvojování vědomostí, ale při včasném zjištění, kvalitní reedukační péči a 

podpoře dítěte s touto poruchou může dojít ke zmírnění obtíží. 

V této diplomové práci jsem se zabývala možností prevence specifických poruch 

učení již v předškolním věku. Můj výzkum byl zaměřen jednak na děti s odloženou 

školní docházkou, u kterých je riziko vzniku poruch učení a na „rizikové děti" 

z hlediska specifických poruch učení. V teoretické části jsem se snažila získat dostatek 

poznatků z oblasti předškolního věku dítěte a jeho významných rysů. 

„Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale především sociálně, 

nástupem dítěte do školy." (Vágnerová, 2000, s. 102). Řada autorů propaguje včasnější 

zachycení dílčích deficitů v oblasti percepční a motorické, a to již v předškolním věku 

nebo na začátku školní docházky. Upozorňují, že se z těchto deficitů mohou za určitých 

okolností rozvinout specifické poruchy učení. Velkou úlohu proto sehrává posouzení 

školní zralosti, které může tyto deficity odhalit. Proto se v teoretické části diplomové 

práce dále zabývám problematikou školní zralosti a s tím související školní nezralostí. 

Včasnou diagnostikou odchylek ve vývoji a formami prevence se zabývám v další části 

diplomové práce. 

V souvislosti se specifickými poruchami učení se objevuje termín „rizikové 

dítě", proto se snažím tento pojem vysvětlit a popsat projevy dětí, které s tímto pojmem 

souvisí. V teoretické části diplomové práce se dále zaměřuji na terminologické 

vymezení specifických poruch učení, jejich základní členění a příčiny. 

Z výsledků jednotlivých částí diplomové práce vyplývá, že bez neustálé 

spolupráce učitelů, rodičů, žáků a odborných pracovníků pedagogicko psychologických 

poraden nelze dosáhnout zdravého a úspěšného rozvoje dítěte. 

Domnívám se, že diplomová práce byla pro mě smysluplná, prohloubila a 

ovlivnila mou profesní schopnost. 
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Příloha č. 10 

LEGISLATIVA 

1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon) 

2. Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

do škol a školských zařízení ě.j.: 13 710/2001-24 

3. Metodický pokyn MŠMT k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

nebo chování č.j. 13 711/2001-24 

4. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a 

školských poradenských zařízeních 

6. Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy 

ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních 

a o změně dalších zákonů 

7. Metodický pokyn MŠMT č.j. 24 049/2002-24 k organizaci činnosti středisek 

výchovné péče pro děti a mládež a stanovení výše úhrady za stravování 

a ubytování podle §16 odst. 3 zákona č 109/2002 Sb. 

8. Zákon č. 525/2004 Sb., o ochraně osobních údajů 

9. Metodický pokyn MŠMT č.j. 17 228/93-22 k užívání širšího slovního hodnocení 



Příloha č. 10 

Odklad povinné školní docházky 

§37 

Odklad povinné školní docházky 

(1) Není-li dítě po dovršení šestého věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a 

požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné 

školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím 

posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 

v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte 

o možnost odkladu povinné školní docházky 

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná 

tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel 

školy se souhlasem zákonného zástupce dodatečně v průběhu prvního pololetí 

školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující rok. 

(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 

nebo 3, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné 

třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze 

předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte. 



Příloha č. 10 

Odklady školní docházky v okrese Benešov 

Rok2000/2001 Rok2002/2003 Rok2003/2004 
Vyšetřeno 398 246 223 

Školní zralost 256 210 185 

Odklad 139 156 125 

Podle slov ředitelky PPP Benešov PhDr.Taťány Suchopárové bylo zjištěno, že 

nejčastěji se objevují u dětí potíže v oblasti grafomotoriky. Na druhém místě je zvýšená 

unavitelnost. Na třetím místě jsou to obtíže ve sluchovém rozlišování. Na čtvrtém místě 

se objevují nedostatky ve výslovnosti, na pátém místě jsou potíže v oblasti zrakového 

rozlišování. 

U vysokého počtu dětí, které byly vyšetřeny v PPP se projevují potíže v oblasti 

grafomotoriky, což nasvědčuje podle slov ředitelky PPP na snižující se trend 

individuální práce s dětmi ve smyslu činností rozvíjejících jemnou motoriku. Zde se 

také projevuje negativní vliv televize a počítačových her. 

Vysoký počet dětí svádou řeči signalizuje nedostatky v oblasti přímé 

komunikace s dětmi, poukazuje na převážně pasivní poslech s malým podílem aktivní 

složky. Narůstající procento dětí se zvýšenou unavitelností signalizuje podle slov 

ředitelky PPP nerovnoměrnost mezi biologickým a psychickým zráním, přílišnou 

„zahlcenost" vnějšími podněty. 

Závěrem lze konstatovat, že zhruba 1/3 populace dětí nastupujících do 1. třídy 

ZŠ vyžaduje speciální posouzení školní zralosti. Tento počet se nezměnil za posledních 

25 let, přestože školský systém, společenské a rodinné podmínky zaznamenaly změny, 

od nichž by se dalo očekávat rychlejší vyspívání dětí a tím i celkovou připravenost pro 

školní docházku. Zároveň však to potvrzuje nutnost předškolních prohlídek jako 

prevenci školní neúspěšnosti již na počátku školní docházky, s čímž souvisejí 

i opodstatněné odklady školní docházky. 



Příloha č. 10 

Dotazník pro učitelky mateřských škol 

Vážená paní učitelko, 

obracím se na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. 

Jsem studentkou PedF UK a pracuji na diplomové práci, která má název: 

Prevence poruch učení v předškolním věku. 

Má diplomová práce se zabývá myšlenkou, zda se těmto problémům 

dá předcházet ještě před tím, než dítě vstoupí do školy a jak v současné 

době probíhá v mateřských školách a v rodinách práce s dětmi, kterým byl 

z nějakého důvodu udělen odklad školní docházky a tudíž je u nich riziko 

specifických poruch učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie a jiné 

poruchy učení. Ne vždy se však odklad školní docházky rovná riziku SPU. 

V následujících otázkách, zatrhávejte, prosím, nevýstižnější varianty, 

případně doplňte další údaje. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Dana Vesecká 



Dotazník pro učitelky MŠ 

Délka vaší pedagogické praxe: 

Věk: t í . 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: .. .ílífíhVí 

1. Jaká je Vaše informovanost o problematice SPU ? 
a) odpovídá mým potřebám 

(bjiráda bych ji rozšířila 
c) je lepší než u mých kolegů 
d) je horší než u mých kolegů 

2. Již v předškolním věku lze u dítěte vysledovat určité signály, které mohou znamenat riziko 
vzniku specifických poruch učení. Mezi tyto signály podle vás patří: 

-Šří) Th!) HoTct/cA ( AWHf} wc*LD/^<c€ % ZnO-( 

3. Specifikujte pojmy týkající se poruch učení: 

dyslexie: íl h í&fj . 

dysgrafie: M m . J M C . 

rizikové dítě: 

4.. Absolvovala jste nějaké kurzy a semináře, které se týkaly prevence poruch učení a forem 
práce s dětmi se specifickými poruchami učení? V případě že ano, uveďte téma kurzu a 
organizátora (např. pedagogicko psychologická poradna, pedagogické centrum, DYS - centrum, 
apod.) 

Téma kurzu Organizator 

Chcete se v této problematice dále vzdělávat? 



5. Setkala jste se během vaší praxe (např.z nabídky PPP) s některým z uvedených stimulačních 
programů / využíváte ve vaší MŠ v rámci prevence některý stimulační program? 
(a) nesetkala 
b) setkala 

např: KUPREV - individuální program pro děti od 4 let do zahájení školní docházky 
KUMOT - skupinový terapeutický program pro děti s problémy chování, který 
rozvíjí motoriku, sociální dovednosti. 
KUPOZ - speciální program pro děti s diagnózou ADHD 
Pokud používáte jiný program, uveďte jaký. 

6. Je dětem po odkladu školní docházky na vaší MŠ mimo IVP věnována jiná speciální péče? 
Jaka? 

7. U dětí, které byly z nějakého důvodu vyšetřeny v PPP a lze u nich předpokládat vývojové 
poruchy učení a chovám používáte tyto formy práce: 

'^cvičení paměti 

„ cvičení na koncentraci pozornosti 

. cvičení fonemického uvědomění 

(cvičení na zdokonalování jemné motoriky 

^cvičení na rozvoj zrakového vnímám 

.cvičení na rozvoj artikulační obratnosti 

Další formy práce: 

8. Máte pro tyto aktivity dostatek materiálů? Jakým způsobem je získáváte? 

•i HHtiuoHtt UJDU IŽWitU Tul&] >tl Y CScyoMj?^ 
X ^ilfPf-cii 0 4'tf-tutl) 

9. Spolupracujete s rodiči při kompenzaci obtíží, kvůli kterým byl dítěti udělen odklad školní 
docházky? Jakým způsobem? 

IŮZUGUCCJO-I • v M J/7É7£ř/ (X «<f & :Utli 



10. .Spolupracujme s PPP? 
/ano J 
Sicrproč? 

Pojcud s PPP spolupracujete, má tato spolupráce formu: 
(a) pouze počáteční informace o diagnostice a nápravných postupech 
oj občasných informacích 
c) pravidelných konzultací o obtížích a nápravných postupech 
d) jinou, a to: 

11. Jaká je podle vašeho názoru úroveň informovanosti o SPU mezi rodiči? 

f nedostatečná 
vyhovující 

c) jiný názor, a to: 

12. Jakým způsobem by bylo možné zlepšit informovanost rodičů o problematice SPU? 

m i l h y wsruity ff kJtfcH-t (A'1). l)ZtíO\JQ0i £ ZoM ). 

13. Používáte v MŠ některé z materiálů, např. komplexní program: Metoda dobrého startu, 
Předcházíme poruchám učení atd. 
Pokud používáte jiné uveďte jejich název. 

14. Využíváte v MŠ některé z testových baterií určených k hodnocení připravenosti k výuce 
čtení a psaní? 

Pokud ano, uveďte jaké. 

15. Jaká další opatření by podle vašeho názoru pomohla dětem během odkladu školní 
docházky? ( i , , 
Hctfl Cul)/ SI ú f t t f j 0fí>7!^, J£qí: biU/^t • 

16. Kolik dětí máte ve třídě s odkladem školní docházky? 5" 

Jakým způsobem se liší formy práce s těmito dětmi od práce s ostatními? 

V/k ?&l bnwsit Mtíh Pr ^ 



Příloha č. 10 

Individuální diagnostika dítěte 

v MŠ Křivsoudov 



/ 

/ 

Jméno í L . Datum narozeni 

I. MOTORIKA 

a) hrubá motorika ^správné držení tělzy koordinované pohyby celého těla, jistá chůze 

b) jemná motorika - ^obratné při__stol ováni,//oblékání, manipulaci se stavebnicemi, 

/s drobnými předměty^ umí stříhat, modelovat 

c) grafomotorika - věkově přiměřená úroveň znázornění lidské postavy, obsahově bohatá 

výtvarná práce, správně drži tičku, jma zájem o výtvarné činnosti,^správně sedí při 

kresleníj podepíšese tiskacími písmeny, 

d) lateralita - pravostranná, Ievostranná, nevyhraněná 

D. SEBEOBSLUHA 

a) hygiena -/myje si rucer|obličej, češe se, utírá se do ručníku^ samostatné používá kapesník, 

I toaletní papír, splachuje na WC 

b) oblékání - je samostatné,/potřebuje dohledy praktickou pomoc,/pouze verbáJní podporu., 

^zapínáa rozepíná knoflíky, zip, rozlišuje přední a zadní část oděyu,rubal íc . skládá a 

j/jjkJízíoděv, zavazuje tkan ičku 

c) stolování ^správně diží_Lžíci, správně používá celý příbor, nalije si pití/dodržuje čistotu , 

při jídle, /jsámsi prostírájjklíz^chování u stolu, (sedí klidně a jí, vykřikuje, odbíhá od 

stolu, vyrušuje ostatni) 

III. SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ A EMOCIONÁLNÍ PROJEVY 

a) sociální vztahy kdospělým -/vyžaduje často pozornost^ podporu,/pomoc, snadno se 

podřizuje požadavkům,/je_sdilné, umí požádat o pomoc,, na požadavky reaguje 

negativisticky, je plaché, nesmělé, nemluvné 

b) sociální vztahy k ostatním dětem - je sociálně přizpůsobivé,pomáhá ostatním, chová se 

k dětem dušně, (ochotné půjčuje své hračky, rozdělí se, respektuje ostatní, obtěžuje 

ostatní, reaguje agresivně, lpí na svých věcech,/aktivně se zapojuje do hovoru, je 

iniciativní při praci ve skupinách, je trpělivé, umi se domluvit, umí ustoupit, respektuje 

domluvená pravidla, nemá potřebu hrát si s jinými dětmi, komunikovat s nimi, vůbec 

nekomunikuje, nejraději má "svůj svět", hraje si samo, je bojácné, neumí se prosadit, při 

y 



nema společných hrách a činnostech je pasivní, pouze se podvoluje nápadům ostatních, 

nápady, fixuje se na jednoho kamaráda, nechce ustoupit, je ctižádostivé, sebeprosazující, 

^konfliktní, dodržuje pravidla společenského chování (pozdraví, rozloučí se, poprosí, 

poděkuje, omluWse), preferuje hry individuální, kolektivní, chápe a přijímá pravidla her 

c) vztahy ostatních k dítěti - bezproblémový, uznávají ho, je oblíbené, vyhýbají se mu, 

smějí se mu, brání ho, bojí se ho^ je vítaným společníkem ve hře , 

d) emocionální projevy - j e klidné, veselé, nenechá se vyvést z míry, do všeho se s důvěrou 

zapojí, nebojí se, má sebedůvěru, je lehce a rychle vzrušivé, vznětlivé, netrpělivé, 
9* 

vzdorovité, agresivní, urážlivé, náladové, impulzivní,/má překotné reakce i na malé 

podněty, je velmi citlivé, silně prožívá dojmy, je plaché, bázlivé, úzkostné, plačtivé, 

smutné, jeho rekce jsou nevýrazné, je žárlivé 

IV. PRÁCESCHOPNOST 

a) motivace, schopnost soustředění a samostatnost při strukturovaných činnostech -

poslouchá výklad, je usilovné, pečlivé, nedá se vyrušit, pokračuje v Činnostech i když se 

mu nedaří, dokáže se soustředit na jakoukoli činnost] soustředí se spíše na vykonáváni pro 

I něj oblíbených činností^, přerušuje práci, má tendenci nedokončit práci, vyžaduje neustále 

pozornost učitelky, potřebuje dohled, podporu, pomoc, odmítá pokračovat při nezdaru, 

těžce se soustřeďuje, je stále rozptýlené, stále přechází od jedné činnosti ke druhé, aniž by 

ji dokončilo, do všeho se hrne, ale rychle ztrácí motivaci, chce mít všechno hned hotové, 

je netrpělivé, nedbalé, je samostatné 

b) hra -[dokáže si samostatně najít hru, soustředí se na hru, rozvíjí ji, vydrží si dlouho hrát, 

často střídá hračky a činnosti, přebíhá od jedné věci ke druhé, u ničeho nevydrží, jeho 

pozornost je snadno rozptýlitelná, odklonitelná vedlejšími podněty, má raději klidné, 

rušné hry, rádo konstruuje, sestavuje puzzle, drobné tvary 

c) psychomotorické tempo -^přiměřené^ zrychlené, zpomalené 

V. KOGNITIVNÍ SCHOPNOSTI 

a) smyslové vnímání -f rozpoaráváj>ře<^^ barvy, doplňkové, 

Irozlišuje zvuky.j vytleská rytmus slov, určí počáteční hlásku, konečnou hlásku, hlásku ve 

uprostřed slova 



b) časová, prostorová a plošná orientace, chápání množství - zná části dne (ráno, 

dopoledne, poledne, odpoledne, večer), včera, dnes, zítra, roční období, dny v týdnu, 

nahoře-dole, vpředu-vzadu, vpravo-vlevo, £od-nad, prvni-poslední, mechanicky jmenuje 

číselnou řadu do.7T.fi. určuje počet předmětů,f hodně-málo, třídí předměty 

podle tvaru, barvy, velikosti, složí puzzle,^ rozezná a pojmenuje geometrické tvary, 

rozezná a pojmenuje číslice do pěti 

c) řeč a komunikace - rozumí základním pokynům, ? dovede naslouchat, má bohatou, 

průměrnou, chudou aktivní zásobu slov, je mluvně pohotové, trvá mu dlouho, než se 

vyjádří, vyjadřování je souvislé, nesouvislé, neobratné, obsahově neadekvátní, výslovnost 

správná, mírná dysláJie, masivní dyslálie, dítěti není rozumět, komolí hlásková spojem, 
_ a/ 

zkracuje delší slova, špatně vyslovuje.^,'..^.. breptavost, koktavost, ' 

t dokáže sdělit své myšlenky,3 pocity, přání, ^požadavky, poskytnout informaci, souvisle 

popíše obrázek,, zná své jméno, příjmení, bydliště 

i n d i v i d u á l n í p l á n 

Silné stránky d í t č t e . . . y - • - ^ r ^ . . f ^ j r - T . / . . . r ^ ^ . 

CÍLE: 
/včetně zdraví, bezpečnosti 

stravování . . . J 

Jmx^'UM/L j w l ^ i ^ ^ 
t\A<r) 

sV 

^ OH 

fičel 

- 7-i'u-i- lúoi^J 

- JU^A^ÍSL iLv^eu.-cvvt 

'Ct' tčc vT h 
- ^WiL í^i, L <rt 

TRIDNI STRATEGIE: 
/spolupráce všech dospělých 

na problému/ 

f ^ r 

DOPORUČENÍ 
RODIČŮM: 

ciMtst 

fi^ýjSltOV? Ui. <-' č r U-U-cl7>| 
c WU-Uy -

/ 

i) •i ^i-J-n/of - d icc 
r v, 

U í -í^ t Au 
/ 

1 

/u-zCCtlcZ- t&jvru^^ TI. ^-LÁts-jy fastsú, UU^ČA-^' 



Příloha č. 10 

Dotazník pro rodiče 

Vážení rodiče, 

obracím se na vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. 

Jsem studentkou PedF UK a pracuji na diplomové práci, která má název: 

Prevence poruch učení v předškolním věku. 

Má diplomová práce se zabývá myšlenkou, zda se těmto problémům 

dá předcházet ještě před tím, než dítě vstoupí do školy a jak v současné 

době probíhá v mateřských školách a v rodinách práce s dětmi, kterým byl 

z nějakého důvodu udělen odklad školní docházky a tudíž je u nich riziko 

specifických poruch učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografíe a jiné 

poruchy učení. Ne vždy se však odklad školní docházky rovná riziku SPU. 

V následujících otázkách, prosím, doplňte potřebné údaje, případně 

zatrhávejte předložené varianty (jednu i více). Dotazník je anonymní a 

bude sloužit pouze k účelům mé diplomové práce. 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Dana Vesecká 



Dotazník pro rodiče 

Objevily se ve vaší rodině už někdy specifické poruchy učení? 

1. Kdo vám jako první doporučil u vašeho dítěte odklad školní docházky? 
a) dětský lékař 
b) mateřská škola 
c) odborné pracoviště u t, . , j ' / ^ 

žádali jsme sami , j-jr ý s v u t e / /O d t - h ^ r v J t / ^ - ^ ^ 
e) někdo jiný 

l. Již v předškolním věku lze u dítěte vysledovat určité signály, které mohou znamenat riziko 
vzniku specifických poruch učení. Mezi tyto signály podle vás patří: 

tel. 

5. Z jakého důvodu byl vašemu dítěti doporučen odklad školní docházky? 

/-/ ? tsíí/^ v / ^ , /v.vu^&u.diý f/tu-f-t*.^ /Co-' y 
. Jaký byl váš postup při zjišťování, o jaký problém se u vašeho dítěte jedná? 

(fy návštěva pedagogicko psychologické poradny<éb^fc^£<^^ ú+yixs d o / ^ ^ c . fr&u d 
(fó) konzultace s učitelkami MŠ * ' 
(6) konzultace s dětským lékařem 
d) konzultace s logopedem 
e) dítě bylo sledováno od narození ( např. po těžkém porodu) 

Kdo vám nejvíce pomohl objasnit důvody odkladu školní docházky vašeho dítěte? 
a) pracovník pedagogicko psychologické poradny či jiného poradenského zařízení 
b) učitelka MŠ 
c) dětský lékař /' / 

d) vlastní studium J C ^ ^ /»*• ^ — ' 

Jaká je vaše spolupráce s mateřskou školu při kompenzaci obtíží u vašeho dítěte? 
'a) výborná 
b) velmi dobrá 
c) dobrá 
d) nespolupracuji 



7. Pokud s MŠ spolupracujete, v čem vaše spolupráce spočívá? 
(a) v osobních konzultacích, častých schůzkách, zapůjčení různých materiálů 
b) telefonické rozmluvy o tom, co dítě zvládlo 
c) s MŠ nespolupracuji 
d) jiná forma spolupráce a jaká: 

8. Jakým způsoben/pracujete s vaším dítětem doma a jak rozvíjíte schopnosti potřebné pro -
zvládnutí nároků 1. třídy? y o n ^ O 

^ J ^ y y ^ y^o-us - X ^ ' fX^^oč" As aCrfacs ^ 

J jít- Os XcAJ&kX C^ .^•-á/c*/ 

9. Jakým způsobem trávíte nejčastěji volný čas s vaším dítětem? 
- společné hry, rozhovory 
- procházky, výlety 
- sportovní aktivity 
- návštěva kina, divadla a jiné kulturní akce 

^ - četba a prohlížení knih 
- sledování televize,(počítačové hry 
- jiný způsob trávení společného času: 

10. Využíváte nějaké materiály pro předcházení poruchám učení? 
Jaké? 

/yiA^ 

11. Máte prostudované nějaké odborné publikace? 
Jaké? 

,/yuy 

12. Spolupracujete a konzultujete problémy s dalšími rodiči? 

/y^W 

13. Spolupracujete s pedagogicko-psychologickou poradnou nebo se speciálně neH»<w u -
centrem? Pokud ano, jakou formou? ť^agogickym 



Příloha č. 10 

Závěry z pedagogicko-psychologického 

vyšetření chlapce V.K. 



PEDAGOGICKO - PSYCHOLOGICKÁ PORADNA BENEŠOV 
Odloučené pracoviště: Luční 1699, 258 01 VLAŠIM, tel./zázn.: 317 844 895 

Na vědomí: rodičům 

Závěr pedagogicko-psychologického vyšetření: 

Dne: 11.1.2006 

Vyšetření bylo realizováno ve dnech 4. a 11.1.2006 z důvodu celkového posouzení 
úrovně čtenářského a písemného projevu chlapce. Chlapec navštěvuje druhou třídu základní 
školy s prospěchem dobrým z českého jazyka a chvalitebným z matematiky. 

Chlapec je v evidenci PPP od roku 2004, kdy byl vyšetřen z důvodu posouzení školní 
zralosti. Byl doporučen odklad školní docházky, který byl následně realizován. 

Na situaci vyšetření se chlapec po překonání počáteční nejistoty adaptoval velice 
dobře. Projevoval se jak povídavý, spolupracující, velice snaživý a výkonově motivovaný. Ve 
výkonové situaci se objevily obavy z neúspěchu, výkonová nejistota (nedůvěra ve vlastní 
schopnosti) a tendence podávat jen jisté odpovědi. Pokud je úkol pro chlapce subjektivně 
obtížný, jeho řešení raději vzdá, aby předešel případnému neúspěchu. Chlapec má celkově 
pomalejší tempo zpracování informací. K adekvátní stimulaci chlapcova úsudku je důležité 
poskytnout mu dostatek času a klidu na řešení a průběžně jej povzbuzovat k odpovědi. 
Úroveň verbálního projevu je průměrná co do obsahu slovní zásoby i plynulosti projevu. 

Písemný projev: Proces psaní je pro chlapce namáhavý, především z hlediska oslabení 
jemně motorických funkcí a nezpevněného úchopu tužky (téměř kolmo, volný úchop). Písmo 
je kostrbaté, chlapec jen obtížně udržuje správný tvar a sklon jednotlivých písmen, nedokáže 
udržet písmena na řádce. Pomalé tempo psaní je ovlivněno doposud nedostatečně vyzrálými 
sluchovými funkcemi (analýza a syntéza),obtížnostmi ve výbavnosti tvarů některých písmen 
(hlavně velkých psacích), a obtížnostmi v rozlišování tvrdých a měkkých slabik. V rámci 
prezentovaného diktátu i opisu se objevuje systematická specifická chybovost typu záměn 
tvarově podobných hlásek („r-z", „b-d", „a-o"), vynechání diakritických znamének (sluchově 
délku správně rozliší), záměny tvrdých a měkkých slabik (slyší rozdíl, ale ještě nedokáže 
rozlišit tvrdost a měkkost), spojování předložek a slov. Při rychlém tempu se může objevit i 
vynechání písmen. 

Úroveň čtení: Chlapec čte pomalu, po slabikách, u těžších slov zadrhává. Reprodukce 
čteného je prozatím slabší, založená pouze na zachycení několika detailů. 

Speciálně pedagogické zkoušky: Funkce pravolevé orientace na sobě i na protilehlé 
rovině a funkce sluchové diferenciace (pouze rozlišování stejnosti či rozdílnosti podobně 
znějících slov bez diskriminace konkrétních hlásek) již odpovídají normě. Taktéž funkce 
sluchové analýzy je již vyzrálá, jen dosud nejistá, pomalá. Výrazné oslabení je zřejmé ve 
funkcích sluchové syntézy (obtíže na úrovni tříslabičných slov), audiomotorické koordinace 
(percepce i reprodukce rytmu) a zrakové diferenciace (velice nejisté rozlišování převrácených 
tvarů). 

Aktuální úrov* rozumových schopností se celkové pohybuje v pásmu průměru, 
přičemž podrobnější analýza struktury ukazuje na nerovnoměrnost v rozložení jednotlivých 
složek (neverbální složka je ve srovnání se složkou verbální nižší). Na tomto profilu 
chlapcových schopností se podílelo pomalé tempo zpracování informací chlapce, nepozornost 
k drobným důležitým detailům, ale i fakt odkladu školní docházky o jeden rok (výkon v testu 
j e porovnáván s věkovou normou, která předpokládá úroveň vědomostí úrovni věku 
odpovídající školnímu ročníku) 



Závěr a doporučení: 
Chlapec má intelektové předpoklady pro zvládání nároků učiva základní školy. 

V souladu s výsledky realizovaného pedagogicko-psychologického vyšetření 
konstatujeme výskyt SVPU DYSGRAFIE (obtíže v jemně motorických funkcích, obtíže 
v přiřazování správného písemného tvaru dané hlásce) a obtíží v oblasti specifických 
funkcí důležitých pro bezpečný rozvoj čtenářských dovedností a psaní. 

Doporučujeme tudíž pro žáka vypracovat podpůrný výukový program, tak jak je 
uvedeno v Metodickém pokynu MŠMT č.j. 13 711/2001-24. Na výuce je nutný individuální 
přístup. Chlapce je vhodné preventivně zařadit, v rámci možností školy, na speciální 
reedukační nácvik v rozsahu jedné až dvou vyučovacích hodin týdně, v rámci kterého 
bude věnována pozornost zmírnění výše uvedených obtíží. 

Doporučujeme: 
• intenzivní procvičování sluchové analýzy a syntézy (Zelinková, O.: Cvičení pro 

dyslekuky ÍII.) 
• nácvik sluchové diferenciace (měkkost, tvrdost, rozlišování podobně znějících hlásek 

na počátku slova) 
• nácvik zrakové diferenciace (Michalová, Z.: Shody a rozdíly. Tobiáš; Pokorná, V.: 

Rozvoj vnímání a poznávání 1. DYS-centrum.) 
• nácvik audiomotorické koordinace (percepce a reprodukce rytmu - slabikování, 

vytleskávání, bzučák) 
• . rozlišování tvrdých a měkkých slabik dy, ty, ny/di, ti, ni (tvrdé a měkké kostky se 

slabikami; Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky II. Praha, DYS 2002, 6. vydám) a 
jejich správný zápis 

• nácvik rozlišování délek samohlásek (Zelinková, O.: Rozlišování krátkých a dlouhých 
samohlásek. DYS-centrum.) 

• nácvik grafomotorických dovedností formou uvolňovacích cvičení ruky a nácviku 
správného úchopu tužky (Líne, V.: Psaní jako hraní 1 i 2. Blug, Praha; velké archy 
papíru, vodové barvy, štětce, modelína, stříhání, puzzle) 

• zlepšení techniky čtení (globální čtení) se zaměřením na porozumění čtenému 
• nácvik bezpečného rozlišování tvarově podobných písmen („r-z", „a-e", „b-d"), 

nácvik správného záznamu písmene „z" a upevňování tvarů velkých psacích písmen 
Je zřejmé, že celkově pomalé osobnostní tempo chlapce mu nedovoluje vždy dostát 

požadavkům na výkon z hlediska časového. Je důležité tudíž individuálně zhodnotit skutečné 
možnosti chlapce vdaném předmětu a v případě výraznějšího selhávání z hlediska 
nemožnosti dokončit úkol vdaném čase mu množství zadávaných úkolů úměrně zkrátit, 
případně umožnit delší čas na kontrolu. Ve výukovém procesu je taktéž důležité zohlednit 

pomalé tempo zpracování informací a tendenci k výkonovému znejistění a 
poskytnout mu dostatek času na odpověď (nejlépe za stálé podpory a povzbuzení). Pro 
pomalé tempo čtení je vhodné přesvědčit se, zda-li chlapec skutečně porozuměl zadávanému 
úkolu. Pro zlepšení čtenářských dovedností je taktéž vhodné po dobu intenzivního nácviku 
dočasně posunout výkonové normy a umožnit chlapci prodloužení období slabikování. 
Vhodné je taktéž dávat mu k domácímu procvičování čtení kratší a jednodušší texty. Kvalita 
písemného projevu (sklon a tvar písmen) je chlapcovou vůlí neovlivnitelná, proto je důležité 
hodnotit ji shovívavěji. 

Matka byla s výsledky vyšetření seznámena. Byla jí doporučena úzká spolupráce 
s reedukačním pedagogem. Kontrolní vyšetření bude realizováno v říjnu 2005. Školu 
k tomuto datu žádáme o zaslání vvplněného školního dotazníku. 

I 
PhDr. Tatiana SUCHOPAROVÁ Vyšetřila: Mgr.Jaroslava PELCROVÁ 

ředitelka PPP 
P e d a g o g ! - ' j - f v i ( t e s u 

Oríi'«.""'J :..">: 
Luční 2M5 01 W.AŠIM 
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Příloha č. 10 

Ukázka ze školního časopisu 
v 

MS Křivsoudov 



Jak pomoci dítěti s vývojovou poruchou učení? 

Dyslexie a dysgrafie jsou vývojové poruchy učení, které žákům s 
průměrnou či dokonce nadprůměrnou inteligencí znemožňují naučit se 
dobře číst a psát. Nedají se "vyléčit", ale je možné naučit se s těmito 
poruchami žít. Jejich včasné rozpoznání zamezí hromadění školních 
neúspěchu a stupňování nervozity rodičů. Zážitek školního úspěchu je 
velmi důležitý a cenný vklad do života. Podporuje sebedůvěru dítěte a 
motivuje k další činnosti. Zvyšuje se citová vyrovnanost, sebekontrola i 
odvaha překonávat překážky. 

Smyslem předešlých povídání o lehkých mozkových dysfunkcích 
bylo upozornit na nejtypičtější projevy těchto poruch, které u každého 
dítěte mohou mít jinou intenzitu i kombinace. Je to problematika velmi 
složitá a v několika větách se dá těžko popsat. Pro Vás je však důležitý 
poznatek, že něco takového existuje. Předpokládá se, že tyto poruchy by 
měl poznat učitel podle projevů žáka v procesu učení. Není ale 
vyloučeno, že počáteční impuls vzejde od rodičů. Pouhé podezření rodičů 
ale i učitele na některou z poruch však neposkytuje nárok na zvláštní 
péči. Pouze odborník může poruchu skutečně diagnostikovat a 
doporučit vhodná opatření. Děje se tak převážně v pedagogicko-
psychologických poradnách, kam jsou děti doporučeny na vyšetření na 
návrh školy, ale i samotní rodiče mohou na tomto místě požádat o radu 
/nejbližší poradna je ve Vlašimi/. Je důležité, aby vývojová porucha 
učení byla odhalena co nejdříve, nejpozději na konci druhé třídy. 

Jestliže se porucha prokáže, nastává čas soustavné, dlouhodobé 
práce, spolupráce Školy a rodiny. Zlepšení se nedá čekat během měsíce. I 
když nemůžeme počítat s tím, že se z dyslektika stane vynikající čtenář, 
je možné docílit toho, aby dosáhl takového stupně čtení, který by mu 
umožňoval získávat bez obtíží nové informace a psaným projevem se 
dorozumět s ostatními lidmi. Není pochyb o tom, že rodiče budou muset 
vynaložit značné úsilí, které k tomu povede. Je ale také důležité vědět, 
že existuje "Pokyn Ministerstva školství ČR k zajištění péče o děti se 
specifickými vývojovými poruchami učení v základních školách" /jedná 
se opět o prokázané poruchy/. Zvlášť důležité je ustanovení, že těmto 
dětem "je nezbytné věnovat speciální pozornost a péči po celou dobu 



docházky do školy a školských zařízení". Ne tedy jenom v základní škole 
a na jejím prvním stupni. Tato vyhláška umožňuje zřizovat 
specializované třídy, když je těchto dětí více. Děti však mohou zůstávat i 
ve svých kmenových třídách. Pro jejich učitele pak zvláště platí 
ustanovení týkající se přístupu k žákům a hodnocení jejich vědomostí a 
prospěchu. Je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo 
ústní), ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony....Při 
klasifikaci se nevychází z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které 
žák zvládl Zavádí se slovní hodnocení, jehož je možno využít po 
dohodě s rodiči ve všech předmětech, do nichž se specifická porucha 
promítá. Je však možné hodnotit i známkou, jak je u nás obvyklejší... 
Děti s dyslexií a dysortografíí (porucha pravopisu) mohou být 
osvobozeny od přijímacích zkoušek z mateřského jazyka /budou 
posuzovány jako by tuto zkoušku úspěšně složily/. 

V kompetenci ředitele školy je, aby pro dítě se specifickou poruchou 
učení byl vypracován pro kterýkoli předmět individuální výukový 
plán....atd.V Pokynu se praví: "Je nezbytné, aby všechna navrhovaná 
pedagogická opatření byla projednána s rodiči žáka a jejich souhlasný či 
nesouhlasný názor byl respektován. Veškerá rozhodnutí musejí být 
vedena nejlepším zájmem dítěte s vědomím, že úspěšnost je podmínkou 
zdravého vývoje osobnosti, že v hodnocení je nutno změnit přístup 
vyučujícího tak, aby se zaměřil na podporu motivace žáka, namísto 
jednostranného zdůrazňování chyb." 

Poruchy učení jsou záležitostí mezioborovou. To znamená, že na 
nápravě se musí podílet pedagog, psycholog, lékař a rodiče. Práce s 
dyslektickými dětmi je velmi náročná, pro pedagoga vyčerpávající a 
vyžadující plné soustředění, neustálou obměnu forem práce. Neexistuje 
žádný kouzelný proutek nebo jedna metoda. Je to obětavá, často úmorná 
a vyčerpávající práce odborného pracovníka i rodičů, která ve většině 
případů nakonec vede k výraznějšímu, či alespoň částečnému úspěchu. 

Bylo by ideální, kdyby všechny školy braly na tyto děti zřetel. V 
praxi to však často neplatí. Proto je na Vás, rodičích, pomoci svému 
dítěti, pokud bude třeba. Ne tím, že budete nahrazovat školní výuku 
doma, ale že najdete způsob, jak přimět školu, aby se v této oblasti 
problémy dětí více zabývala. 



Vývojové poruchy učení 
Dyslexie a dysgrafie jsou vývojové poruchy učení, které žákům s 
průměrnou či dokonce nadprůměrnou inteligencí znemožňují naučit se 
dobře Číst nebo psát. Podle statistik jich jsou asi tři procenta. 
Poznat, že dítě trpí některou z těchto poruch, se dá obvykle až v první 
třídě základní školy. Takové dítě je stejně pilné, jako ostatní, ale prostě 
se mu nedaří. Jestliže porucha není včas rozpoznána, dítě je stíháno 
napomínáním a tresty jak ze strany učitelů, tak i rodičů. Nakonec 
rezignuje a přijme roli špatného žáka. Takže škola může těmto dětem 
velice ublížit, ale může jim i velice pomoci. 

Dyslexie /neschopnost naučit se číst v normálních podmínkách 
školního vyučování/. Nejedná se o poruchu podmíněnou vadou zraku či 
sluchu, či vadou řeči, ani o sníženou inteligenci. Objevuje se během 
vývoje - tedy až na určitém stupni zralosti dítěte. Často se vyskytuje 
společně s dalšími poruchami - vývojovou poruchou psaní/dysgrafií/ a 
poruchou pravopisu/dysortografií/. Velmi často pak tato porucha bývá 
u dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, která byla popsána minule. 
Přestože diagnostika vždy patří odborníkům psychologům, nápadných 
znaků si obvykle všimnou i ostatní. Nápadný je především rozdíl mezi 
výkonem ve čtení a výkonem v ostatních předmětech. Z matematiky 
má například dítě jedničku, z českého jazyka čtyřku. Nemusí to však 
platit vždy. Dále si děti např. pletou b a d , s a z , d a t , nerozlišují tvrdé 
a měkké hlásky i a y, - např. ve slovech týden - ticho slyší stejný zvuk, 
obtíže působí vyslovit např. slovo nyní /říkají "niní"/./ Pozor však na to: 
občasný výskyt těchto záměn ještě na konci druhého roku školní 
doaházky není nijak mimořádný a neznamená tedy sám od sebe 
nějakou poruchu!/ Mají problémy s dlouhými a krátkými samohláskami 
- např. hrabě - hrábě, a velké problémy jim dělá přečíst nebo napsat 
shluk hlásek, např. ve slově čtvrtek, tvrdý, švestky apod., nedokáží 
přečíst najednou celé slovo. Dítě namáhavě slabikuje či dokonce 
hláskuje i třeba po několika letech školní docházky. 
Dalším projevem je také přehazování sledu písmen a slabik ve slově 
/maso - samo, kus - suk /. 



Dysgrafie je porucha psaní, kdy dítě obtížně zvládá tvary písmen, 
zaměňuje je, zrcadlově obrací./ Pozor - i někteří leváci mají často sklon 
zrcadlově převracet písmena, číslice a není to dysgrafie/. Neumí 
správně napodobit tvar písmen ani je udržet na řádce v sešitě či na 
papíře, takže celý text je skoro nečitelný. Vynechávají čárky , háčky 
neboje píší na nepatřičných místech. Při diktátě to vypadá, jako by dítě 
neslyšelo, a tedy proto komolilo slova. Téměř nepřekonatelrtým 
problémem se pak stávají složitější slova - dítě napíše prázni místo 
prázdniny. Typická bývá i celková neupravenost písma, časté chyby. 
Příčinou bývá zpravidla porucha nebo nerozvinutost grafomotorických 
funkcí. Zde malé odbočení: nedá se s určitostí tvrdit, že ten kdo rád a dobře 
kreslí, se snadněji naučí psát. Přesto zde ale určité souvislosti můžeme najit. 
Je to soustředěnost na činnost, cvik v zacházení s psacím náčiním, 
procvičování ruky, souhra očí a ruky, myšlení. Kreslení je ledy důležitá 
činnost, která by neměla chybět v náplni volného času dítěte. V porovnání s 
minulými roky se nám zdá, že celkově zájem o výtvarné činnosti u dělí stále 
klesá /výjimky však jsou/ a i úroveň výtvarných prací je nižší. O dětské kresbě 
psychologové říkají, že vypovídá o zkušenostech, vědomostech a prožitcích 
dítěte. To je vyjádřeno v jejím obsahu / co dítě nakreslí/. Pěti až šestileté dítě 
by mělo uměl nakreslit postavu se všemi důležitými znaky, později i detaily, 
zařadit ji do nějaké situace, nakreslit určitý děj, umět o situaci pohovořit. 
Přestože kreslení a malování se objevuje v MŠ nejednou týdně, nestačí to. Je 
třeba, aby se děti těmito činnostmi zabývaly i doma. Pokud je v tom budete 
podporovat svým zájmem, určitě se stanou tylo činnosti příjemnou a 
nepostradatelnou formou projevu osobnosti Vašeho dílěte. 

Samozřejmě, některé děti mají poruchu lehčí, některé těžší. Jejich 
neprospěch ve škole bývá neprávem posuzován jako lajdáctví, lenost, 
nepozornost, nedostatek snahy. Ruku v ruce s tím jsou často výčitky, 
nejrůznější tresty - jak ze strany učitelů, tak ze strany rodičů. Dětem je 
ukládáno nadměrně úkolů -"aby se procvičil", nezřídka ho i před 
ostatními dětmi zesměšňují a srovnávají s úspěšnějšími spolužáky. 
Není divu, že u těchto dětí vznikají neurotické reakce, záporný vztah ke 
všemu, co se školou souvisí. 

Příště o tom, čím lze dítěti pomoci a jaký zřetel by měla brát škola na tyto děti 



Příloha č. 10 

Důvody odkladu školní docházky podle rodičů 

Poř. Důvod 

1 špatné mluvení, nesoustředění se, neposlouchání rodičů, učitelů 

2 nepozornost, nechce se učit 

3 po narkóze vrácen o rok zpět (přestal mluvit, chodit na WC) pak začal mluvit 
špatně, logop. - hyperaktivita, nesoustředěnost 

4 nesoustředěnost 

5 vada řeči, nesoustředěnost 

6 nesoustředěnost, roztěkanost 

7 porucha řeči 

8 častá nemocnost 

9 logopedické problémy, narození koncem srpna 

10 neposednost, nepřiměřená hravost 

11 neklid, nezájem, nesoustředěnost 

12 hyperaktivita, hlavonožci, Ř, sykavky 

13 nesoustředěnnost, neposlušnost, nervozita 

14 nevyzrálost 

15 špatná komunikace, špatná adaptace na nové prostředí 

16 nerado kreslí, dělá silné linie, nerozliší tvary,strany, má špatnou jemnou 
motoriku, je hyperaktivní 

17 nesoustředěnost, nadměrná aktivita, nesamostatnost, řeč 



Příloha č. 10 

Signály poruchy vysledované rodiči 

Poř. Důvod 

1 vůbec si nevěří, myslí si, že nic nedokáže, je hodně citlivý nevydrží se dlouho 
soustředit 

2 nevyzrálost, hravost, nepozornost 

3 hyperaktivita - špatné pozornost a špatná mluva 

4 na doporučení logopeda 

5 nedostatečná motivace, snížená odolnost vůči zátěži, únavnost, 
nedost.vytrval.,úsilí a soustředění při dlouhotrvajících úkolech, špatné držení 
tužky 

6 špatná výslovnost písmene "r" 

7 logopedie a častá nemocnost, dojíždění 

8 nezájem o vyučování ve škole 

9 špatná komunikace, výslovnost 

10 špatná koncentrace 

11 sluchová vada 

12 špatná adaptace na nové prostředí, nevydrží u ničeho déle než 10 min. 

13 sociální nezralost, stydlivost 

14 při samostatné činnosti nejistá, méně vytrvalá, sociální nezralost 

15 vada řeči (logopedie) 



Příloha č. 10 

Formy domácí péče o dítě s OŠD uváděné rodiči 

Poř. Odpověď 

1 kreslíme, vymalováváme, procvičujeme řeč, učíme se kličku, zpíváme, 
píšeme číslice, písmena, tvary 

2 výukové sešity s programy pro předškoláky, čtení, kreslení, malování 

3 logopedie, psychologie, 

4 zlepšování řeči, základní informace (bydliště, jména rodičů), základní 
počítání a něco málo psaní 

5 vyplňujeme různé úkoly z knih a časopisů pro předškoláky 

6 malování, počítání cvičení řeči 

7 počítáme, malujeme, učíme se násobilku, správnou výslovnost, psaní 
číslic a písmen 

8 kreslení, počítání, učení logopedie 

9 koupili jsme různé učebnice (Fragment), folie 30 stránek A4 

10 uvolňovací cviky, nácvik všeho potřebného 

11 procvičování formou hry, uvolnění ruky 

12 malování, počítání,učení básniček 

13 uvolňovací cviky na rukou,píšeme, počítáme,hodně si spolu povídáme 
14 s pomocí odborné literatury 

15 pracujeme s knihami a příručkami pro předškoláky, malujeme, 
stříháme, lepíme 

16 povídáme si,kreslíme, čteme,hrajeme hry, sport 

17 kreslení, počítání, učení logopedie 

18 koupili jsme různé učebnice (Fragment), folie 30 stránek A4 

19 uvolňovací cviky, nácvik všeho potřebného 

20 procvičování formou hry, uvolnění ruky 

21 písemná forma 

22 logopedie 



Příloha č. 10 

Ukázka prací chlapce V.K. 
v 

na rozvíjení grafomotoriky v MS 













Příloha č. 10 

Ukázka z programu 

„Budu školákem" 



Podtéma: "Učím se zvládnout, co život přináší 

Tématická část: "Brzy půjdu do školy" 

Situace: 
Nejstarší děti vědí, že tento rok opustí MŠ a půjdou do školy. Nejdříve je 
ceka zapiš do l.tridy. Někteří již mají vybavení a pomůcky do školy Z 
rodiny a od starsich sourozenců získávají poznatky o školním prostředí 
Od toho se odvíjí i to, zda se do školy těší či ne. Mají představu i o tom' 
co budou ve škole dělat, co se budou učit. 

Potřeby dětí: 
- postupně si uvědomovat svoji budoucí životní roli a z ní vyplývající 
práva i povinnosti 1 

- poznat, co dovedu a co se musím ještě učit 
- pozitivně očekávat školní docházku 

Kompetence podpory zdraví u dítěte na konci předškolního období-
• Rozviji sve poznávací funkce a dovednosti 
• Umí se citově vyrovnat s novými situacemi 
• Nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života 

Dílčí vzdělávací cíle (dítě se učí): 
. rozlišit a pojmenovat vlastnosti a kvalitu věcí a vztahy mezi nimi (tvar 

množství, velikost...) v • 
• skládat části do celků a rozkládat celek na části 
• pochopit a zapamatovat si krátký literární text, příběh 
• poznat shodu, podobnost, rozdíl 
• pečlivě provádět jednoduché pohyby a cviky 
• mít představu o roli školáka 



Činnosti dětí 
\ 

Hry se slovy - rozklad slov na slabiky ^ r 

- určování začáteční hlásky - J . 1 , 

hra "Hláska nás probudí" - / 

- hra "Co dělá...." (hledání sloves) 2 . 

"Jaký je ...." (příd. jména) J(>. / . 

- vyprávění podle obrázku h • *. 

- poznávání ročních dob 

říkadla: o c\ x^exi' (o , k^Wp^o 

• sestavování obrázků z geometrických tvarů 

• rozeznávání geom. tvarů - Hra „Najdi...." 

• sestavování puzle </•/, 

pohybová hra "Na molekuly" r.2 , 

tvoření z modelíny - kulička, kostka 42. £ ^ 

určování množství 

labyrinty 

poznávání číslic 1 - 6 A/, 

kreslení, malování: "Veselá písmenka" * 

"Veselé číslice" J . j . j 

/ J-ť/ut, ladn.dVby * 

píseň: ŘU, hUy fal. 



akrobatická cvičení - váha kolébka převály 

kotoul V-.lrj 
házení a chytání míče 5 i 

skákání panáka - pr-ciu. 
i r i /) cvičení podle těl. názvosloví i £ 

Grafomotorika: 

- hra se zpěvem Uvíjíme věneček 

- říkadlo s pohybem Vařila myška kašičku 

- vytvoření spirály stříháním papíru - hádek í 1 . 

- modelování - šnek 

- horní a dolní zátrh - Byl jeden kopeček, 

Hra na flétnu: (2x tvdně^ 

Cíl: Dbát na správné znění tónu E - D, D - C 

• dechové cvičení - zahříváme se v zimě, dýcháme na zamrzlé 
okno, na studené ruce 

• rytmické cvičení - neprotahování krátkých not, dodržení rytmu, 
neschovávat prsty v dlani 

• notová písnička: U potoka roste kvítí, Kočka a myš, Jede, jede 
myška, Liška, šiška, pampeliška, Žába skáče 

Připravujeme se na školu-

- rozumět základním tělocvičným pokynům (sed, upažit, leh...) J.JL 

- zacházet s nůžkami (stříhání i podle vlnité čáry,po obvodu kruhu, 
ostré a tupé úhly) j ^ 

- rozvíjení zrakového vnímání - co se z r n ě n i / dokresli, co chybí 1. j 

- rozvíjení řeči - dokázat zopakovat dvojverší 3 i 
148 



Záznamník - básně, říkadla, písně 
/ 

Evaluace: 

&L Ai' ÁIC-lWH* ^ . JU ^^rrtt-K,' sic ^ ti pí A ty Cc/A 

^ ^ Jr< A I^Ccrí-v-' ^ / Č< jl^LtýZ'O 6c y^TA.' ps-rý^ C le Cl l 

Nepovedlo se: 

Naplnění vzdělávacích záměrů: 
. Z *. >y ; 

/ 

/Li^ci^ť » ytt- (%Jl -^t-ry • 

(7 , A 
_ ýiVu. -ř i-* n .c wL-itý , JrrLř-Či*. / - < 

I r ý t U U ^ c ' ~ / h t " T^-L-c/ ^ í „ ,, ^ - 4 -Vm^-A 1 ' <•« 
ť ' -t-̂ í /"V 

£0'i. c i yí- . íUA&q.' 

Závěry pro další práci: / 

n . t ^ ^ n - . - ^ t . t A c c / v r ^ ^ c ^ p . ^ / v n r c J l J y H ^ A - í i ^ - w / c 

Ltn-trth r/h" i- 3<\i ^ A . 



Příloha č. 10 

Materiály využívané 

sestavování celku z částí 







Příloha č. 10 

Ukázka z diktátů 

chlapce V.K. ve 2. ročníku ZŠ 
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