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na vernisáÏ  v˘stavy fotografií CHRUDICHROMY V PROMùNÁCH âASU v kulturním domû v Chrudichromech dne
5. dubna 2014 ve 14.00 hodin.
Program: Úvodní slovo Ing. Radomíra Mûkutová. Hudební vystoupení pan Zdenûk Kotouãek s doprovodem. Prohlídka v˘stavy.
Zá‰titu nad v˘stavou pfievzala ãlenka krajského zastupitelstva a místostarostka mûsta Boskovic paní Ing. Jaromíra Vítková.
Na v˘stavû se dozvíte dal‰í zajímavosti ze Ïivota obce.              Tû‰íme se na Vás.          Ing. Radomíra Mûkutová a Iva Unãovská

Chrudichromsk˘ ‰ípek obãanské sdruÏení Vás srdeãnû zve

Problematika specifick˘ch poruch
uãení (dále SPU) získala v poslední do-
bû na závaÏnosti, neboÈ neumût dobfie
ãíst a psát, znamená mít uzavfienou ce-
stu k dal‰ímu vzdûlávání a informa-
cím. Dûti se SPU mívají ve ‰kole opa-
kované neúspûchy a v˘kyvy v práci. 

Co je to vlastnû specifická porucha 
uãení? Je to neschopnost nebo sníÏená
schopnost nauãit se ãíst, psát a poãítat po-
mocí bûÏn˘ch v˘ukov˘ch metod za pfii-
mûfiené inteligence a sociokulturní pfiíle-
Ïitosti. V plném rozsahu se zaãnou proje-
vovat teprve aÏ po nástupu dítûte do Z·
v souvislosti s kladením nárokÛ na speci-
fické schopnosti pro ãtení, psaní a poãítá-
ní. Poruchy se projevují nedokonalou
schopností vnímat, mluvit, ãíst, psát, 
ovládat pravopis nebo poãítat. Dûti s poru-
chou uãení jsou ve ‰kolní práci velmi zne-
v˘hodnûny. Opakované neúspûchy vyvo-
lávají v dítûti stavy napûtí, pocity úzkosti
a ménûcennosti a mohou vést aÏ k psycho-
somatick˘m potíÏím jako jsou bolesti hla-
vy, nevolnost ãi poruchy spánku.

První roãník je klíãov˘m obdobím pro
formování vztahu dítûte ke ‰kole a vzdû-
lávání vÛbec. Vût‰ina pedagogÛ je s po-
jmem SPU seznámena a dokáÏe tedy vãas
rozeznat poruchu a taktnû informovat ro-
diãe o tom, jak postupovat. Ne v‰echny
poãáteãní neúspûchy ve ãtení a psaní jsou
v‰ak projevem dyslexie, dysgrafie, dysor-
tografie ãi dyskalkulie. âím závaÏnûj‰í
jsou v‰ak problémy v tûchto dovednos-
tech u dítûte, tím vût‰í je pravdûpodob-
nost, Ïe mÛÏe jít o poruchu uãení, jejíÏ
odstranûní vyÏaduje speciální vy‰etfiení
a nápravné postupy pouÏívané na odbor-
ném pracovi‰ti. V pfiípadû zji‰tûn˘ch opa-
kovan˘ch a dlouhodobûj‰ích v˘ukov˘ch
potíÏí u dítûte se na na‰i pedagogicko-
psychologickou poradnu mohou obrátit
nejenom uãitelé Z· po dohodû s rodiãi,
ale i samotní rodiãe.

dlouhodob˘ charakter, projevují se ne-
jen hÛfie ãiteln˘m ãi neãiteln˘m pís-
mem, ale i v jin˘ch ãinnostech zamûfie-
n˘ch na grafickou pfiesnost. Dítû má
potíÏe s tempem psaní, s udrÏením pís-
ma na fiádku, s dodrÏováním velikosti
písma a jeho tvarÛ, se správn˘m drÏe-
ním psací potfieby, jeho ruka je tzv. tûÏ-
ká. Psan˘ a kreslen˘ projev mu ãiní po-
tíÏe, dítû je pfii tûchto ãinnostech snad-
no unavitelné, v˘kon neodpovídá vyna-
loÏené snaze.

Neexistuje jednotn˘ postup reedukace
(nápravy). Nutná je vãasná diagnostika
v pedagogicko-psychologické poradnû,
spolupráce odborného pracovníka (psy-
chologa a speciálního pedagoga), rodiãÛ
i ‰koly.

Na základû v˘sledkÛ komplexního
vy‰etfiení lze odvodit nûkterá doporuãe-
ní pro reedukaci ãi lep‰í pfiístup k dítûti
a pochopení jeho obtíÏí. JestliÏe je u dí-
tûte diagnostikována nûkterá ze speci-
fick˘ch poruch uãení, je tfieba alterna-
tivní pfiístup ve v˘uce i domácí pfiípra-
vû, aby optimální v˘kon dítûte nebyl
negativnû ovlivÀován. Cílem v‰ech za-
interesovan˘ch stran ve vzdûlávacím
procesu je rozpoznání skuteãn˘ch vûdo-
mostí, znalostí a dovedností dítûte, ne-
zkreslen˘ch diagnostikovanou specific-
kou poruchou uãení. 

Závûrem je tfieba fiíci, Ïe vãasná dia-
gnostika dítûte s opakovan˘m neúspû-
chem a ãast˘m selháváním ve ‰kolních
v˘konech, má nesmírn˘ v˘znam pro roz-
voj jeho osobnosti, jeho psychickou a ro-
dinnou pohodu.      

Kolektiv pracovnic OPPP Vy‰kov, 
pracovi‰tû Blansko

www.pppvy.cz/blansko
e-mail:poradna@pppblansko.cz
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Mezi základní typy SPU patfií dyslexie
– porucha ãtení, dysortografie – specific-
ká porucha pravopisu, dysgrafie – poru-
cha psaní, grafického projevu a dyskal-
kulie – porucha poãítání, matematick˘ch
schopností. Tyto potíÏe se mohou vysky-
tovat samostatnû, ale ãastûji v kombinaci. 

Nejãastûji se vyskytující specifické po-
ruchy uãení:

Dyslexie vzniká vût‰inou na podkla-
dû potíÏí ve zrakové percepci. Projevuje
se obtíÏemi ve ãtení, kde je poru‰eno
ãtení, jako vlastní akt. PotíÏe pfietrváva-
jí i pfii pravidelném, dlouhodobém ná-
cviku ãtení. âtení je pomalé, namáhavé,
neplynulé, s mal˘m v˘skytem chyb ne-
bo naopak rychlé, pfiekotné se zv˘‰enou
chybovostí. Objevují se problémy s in-
tonací a melodií vûty, nûkdy dûti opaku-
jí zaãátky slov, pfieskakují fiádky, do-
m˘‰lí slova, zamûÀují písmena, slova

komolí. Problémy mívají i s reprodukcí
ãteného textu, která je útrÏkovitá, pouze
dle návodn˘ch otázek. 

Dysortografie vzniká vût‰inou na pod-
kladû potíÏí ve sluchové percepci.
Projevuje se chybovostí pfii psaní. V praxi
se mÛÏe projevit tak, Ïe dítû pí‰e, jak sly-
‰í, popfiípadû se specifick˘mi chybami.
Objevují se vynechávky písmen, slabik,
slov nebo jejich pfiidávání, zámûny zvu-
kovû podobn˘ch hlásek, nedodrÏování
hranic slov, komolení slov a v neposlední
fiadû i pravopisné chyby, i kdyÏ gramatic-
ká pravidla ovládá a pfii ústním zdÛvod-
Àování je umí aplikovat, a pfiesto v textu
pí‰e nesprávnû. 

Dysgrafie je porucha grafického
projevu. Podkladem jsou nejãastûji po-
tíÏe jemné motoriky, dále potíÏe s auto-
matizací pohybÛ, motorické a senzo-
motorické koordinace. ObtíÏe mají

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna Vy‰kov, pracovi‰tû Blansko,
Nad âertovkou 17 sídlí v budovû Základní ‰koly.
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Co je to specifická porucha uãení?


