
SPECIFICKÉ PORUCHY 
UČENÍ

Základní škola se 
specifickými poruchami 
učení
U Boroviček 3
Praha 6     



KONFUCIUS
čínský filosof  551 – 479 př.n.l.

„Pověz mi, já zapomenu, 

ukaž mi, já si vzpomenu, 

ale nech mě se zúčastnit 

a já pochopím.“



Charakteristika

 Specifické poruchy učení

 jsou definovány jako neschopnost 
naučit se určitým dovednostem, 
přijímat, zpracovávat, analyzovat či 
uchovávat informace

 například - čtení, psaní, počítání + 
koncentrace, většinou se kombinují

 pomocí běžných výukový metod při 
průměrné inteligenci a přiměřených 
sociokulturních podmínkách, 
podmětném prostředí

 ve třídě 4%žáků (pedagogové 
uvádějí že až 20%)



Původ vzniku SPU

 genetickým dědictvím (asi 40% dětí)

 vývojem nervové soustavy, 
mozkových struktur před i po narození, 
dominance hemisfér, LMD- drobného 
poškození mozku, těžký porod, úraz 
hlavy (malé odchylky v 
oblasti motoriky,v nímání, myšlení a 
jednán)

 nepříznivé vlivy prostředí –
emocionální klima v rodině, vztahu 
rodičů ke škole. 

 SPU se projevují u dětí  průměrných, 
podprůměrných  i nadprůměrně 
inteligentních. Walt Disney, Alexander 
G. Bell, Winston Churchill, Albert 
Einstein



Možné příznaky, projevy 

SPU

poruchy se nejvíce 
projevují po vstupu do 

školy, ve vyšších 
ročnících vlivem 

dozrávání nervové 
soustavy potíže 
postupně mizí.

výrazné a dlouhodobější 
potíže v osvojování 

čtení, psaní, pravopisu a 
počítání, špatný 

prospěch

nepoměr mezi sníženou 
školní výkonností a 

dobrou 
úrovní rozumových 

schopností

poruchy pozornosti, 
rychlá unavitelnost, 

afektivní labilita, 
překotnost reakcí, chybí 

vytrvalost

obtíže při vytváření 
základních pracovních 

návyků-samostatné 
oblékání, stolování, 

čistota



Důsledky SPU

 - způsobují obtíže v prostředí školy, ale i v 
sociokulturním prostředí a profesionálním 
uplatnění

 - mají vliv na formování osobnosti dítěte

 - často trpí pocity méněcennosti a neurotickými 
příznaky - poruchy spánku, nebo nechutenství

 - složité situace řeší únikem do nemoci, 
záškoláctvím, denním sněním, agresivitou

 - „neúspěšné dítě“- nepřijetí spolužáky, učitelem, 
odmítnutí rodiči – vede k úzkosti dítěte



Reedukace, 
náprava, 
odstraňování SPU

 dlouhodobý, pravidelný proces s 
pozitivní motivací v rodinném prostředí

 na základě odborné diagnózy se 
stanovuje specifická péče, speciálně-
pedagogické metody

 provádí jí spec.pedagog ve škole,v 
SPC nebo PPP, 

 nevytvářet situace, kde bude žák stále 
selhávat

 nešetřit pochvalou, dítě musí zažívat 
úspěchy

 učit způsobem "málo a často“,
dlouhodobá zátěž je nevhodná



Specifické vývojové 
poruchy učení

 Dyslexie – porucha osvojování čtenářských 
dovedností

 Dysgrafie – porucha osvojování psaní, 
čitelnost, úprava

 Dysortografie – porucha osvojování pravopisu

 Dyskalkulie – obtíže v chápání číselných 
pojmů, v provádění matematických úkonů

 Dyspraxie – porucha osvojování, plánování a 
provádění volních pohybů

 Dysmúzie – porucha osvojování hudebních 
dovedností

 Dyspinxie – obtíže v kresbě, obkreslování, 
neobratné zacházení s tužkou, obtíže jemné 
motoriky  



Porucha pozornosti a 
hyperaktivity- ADHD

 se často spojuje s poruchami 
učení

 jsou to děti výrazně živé a aktivní 

 pozornost těchto dětí je těkavá, 
jsou roztržité a mají potíže svoji 
pozornost zaměřit a udržet, být 
ticho, sedět, poslouchat a 
nevyrušovat

 stávají se zlobivým žákem a 
předmětem potíží 



Speciálně pedagogická péče 
na ZŠ Borovičky 6. – 9.ročník

 přijetí žáka na základě 
zprávy z PPP, SPC

 diagnostikovány SPU, ne 
SPCH a nízký intelekt

 individuální školní 
diagnostika –speciální 
pedagog

 individuální a skupinové 
reedukace

 používání speciálně 
pedagogických metod a 
pomůcek 

 1 – 2 krát týdně



Individuální reedukace

 Zraková oblast - zrakové rozlišování, paměť, 
vizuomotorika

 Sluchová oblast - Sluchové rozlišování, vnímání, paměť

 Čtení - nácvik čtení – technika čtení s porozuměním

 Prostorová orientace - hmat, tělesné schéma, orientace 

 Intermodalita - schopnost přepínat mezi různými 
způsoby smyslového vnímání

 Serialita- nácvik správného pořadí písmen ve slově, 
číslic, postupu práce

 Grafomotorika - nácvik motorické koordinace  ke psaní

 Koncentrace pozornosti – nácvik udržení soustředění



Speciálně pedagogické 
předměty

 Čtení s porozuměním- rozvoj                 

kultivovaného ústního projevu, reprodukce textu

 Jóga - zdokonalování rovnováhy, koordinace, 
psychické a fyzické odolnosti, koncentrace, 
sebedůvěry, paměti, správného dýchání

 Deskové a logické hry - podpora logického a 
strategického myšlení, jemné a hrubé motoriky, pravo-
levé orientace, prostorové orientace, koncentrace 
pozornosti, schopnost spolupráce 

 AFT (psaní všemi deseti na PC) podpora jemné 
motoriky, pravo-levé orientace, koncentrace 
pozornosti, orientace v prostoru

 Čtenářský klub - Prohlubování čtenářských dovednosti 



Speciálně pedagogické aktivity

Cviky, které pomáhají k propojení obou 
mozkových hemisfér, koordinaci pohybů, 
koordinaci očí a rukou, správné dýchání, 
zlepšení soustředění a zvýšení aktivity při učení.

 Ranní cvičení ve třídách - křížové programování 

 Pravidelné memorování - procvičování paměti

 Nordic Walking - chůze se speciálními holemi   

 Žonglování

 Ropratem, Kupoz,Včelka, - programy pro rozvoj 
pracovního tempa, podporu paměti, zrakového 
vnímání, porozumění čtenému textu, soustředění, 
pozornosti, logického  myšlení a schopnost 
organizovat práci



Mozek

 Všechny 

významné 
objevy a 

vynálezy vědy i 

všechna 

významná 

umělecká díla 

se zrodili nejprve 

v naší pravé 
hemisféře.

http://andreafrybortova.cz/wp-content/uploads/2017/05/Hemisfery-graf.jpg
http://andreafrybortova.cz/wp-content/uploads/2017/05/Hemisfery-graf.jpg


Albert Einstein

„Intuitivní mysl je posvátným 

darem a rozumová mysl je 
věrným služebníkem. Vytvořili 

jsme společnost která si váží 

služebníka a zapomněla na dar.“



Synchronizovaný 
tanec hemisfér



Tanečnice

 Otáčí-li se Vám tanečnice po směru 
hodinových ručiček, pak používáte pravou 
stranu mozku - pokud obráceně používáte 
levou.

 Většině lidí by se mělo otáčení měnit. Nebo 
pokud se budou soustředit, mohou 
dokonce otáčení ovlivnit.

 LEVÁ hemisféra ovlivňuje:
použití logiky, ovlivňuje orientaci na detail, 
fakta, pravidla, ovlivňuje jazykové 
schopnosti, schopnost se rozvíjet v 
matematické, vědecké a přírodní oblasti, 
vnímání reality, strategičnost, praktičnost. 

 PRÁVÁ hemisféra ovlivňuje:
pocity, představivost, symboly a obrazy, 
vnímání filosofie, náboženství, také je více 
zaměřena na prostorové vnímání, fantasii, 
impulsivní jednání, schopnost riskovat.



A jak jste na tom vy?
(Pro otáčení tanečnice je potřeba mít spuštěnou prezentaci)



Děkujeme za pozornost

Těší se na vás 

speciální pedagožky 

z Boroviček

Zuzana Dolejší a

Irena Prokopová


