
Specifické poruchy učení 

Neschopnost žáků naučit se číst, psát a 
počítat pomocí běžných výukových 
metod a žáci vyžadují použití jiných 
výukových a pracovních metod. 

 

 

Dyslexie 

Specifická porucha čtení 

Projevy: 

1. ročník: 

Výkony žáka ve čtení jsou horší než v jiných dovednostech (např. M). 

Vázne spojení hláska – písmeno. 

Žák si nepamatuje nová písmena, zaměňuje je. 

Žák si domýšlí text nebo ho odříkává zpaměti. 

Obtížně skládá písmena do slabik, nápadně pomalu slabikuje. 

Není schopen sledovat čtení spolužáků. 

Má dvojí čtení, dítě si potichu přeříkává písmena a teprve potom vysloví slovo 
nahlas. 

Zcela uniká obsah přečteného textu. Žák neví, co četl. 

Nechápe napsané pokyny, ani jsou-li snadné. 

 

Hlavní zásady nápravy: 

Trpělivost, klid a povzbuzení žáka. 

Ocenění za dobré výkony a za snahu. 

Nedovolit, aby se dítě naučilo něčemu špatně. 

Krátké a častější učení. 

Využívat a podporovat zájem dítěte. 

Pohybové uvolnění. 

Vyloučit všechny rušivé elementy.  

Hodnotit výkony dítěte spravedlivě. 

Nezbytná spolupráce rodiny a školy, společný postup. 



Náprava: 

a) Příprava na čtení textu 
Motivační rozhovor o článku, který se bude číst. 
Aktivizace slovní zásoby, vyprávění na téma související s obsahem textu. 
Čtení slov vybraných z textu, z tabule nebo na kartách. 
Čtení celých slov. 
Čtení slov ze zpřeházených slabik, písmen. 
Čtení slov s vynechanými písmeny. 
Čtení obtížných slov. 

b) Práce s textem 
Spočítej odstavce, řádky. 
Vyhledej a přečti nejdelší (nejobtížnější) slovo, slovo obsahující 
písmeno….. 
Přečti slovo začínající (končící) na…. 
Čti pouze první (poslední) písmena ve slovech. 
Přečti např. druhé slovo na třetím řádku. 
Přečti jednu větu a nauč se ji zpaměti. 

 

Cílem těchto cvičení je „ohmatat“ si text před vlastním čtením. 

c) Čtení textu 
Čtení ve dvou – střídavě čte jednu větu (jedno slovo) žák, jednu větu 
učitel (nebo rodič). 
Hromadné čtení. 
Čtení vět dvakrát i vícekrát, učení vět zpaměti. Pozor – toto cvičení musí 
mít formy hry nebo soutěže, nejde o dril. 
 

Dysgrafie 

Specifická porucha psaní 

Projevy: 

Žák se velmi obtížně učí psát, i když netrpí žádnou smyslovou vadou ani žádnou 
závažnou pohybovou poruchou. 

Inteligence dítěte je v normě, i když obtížně napodobuje tvary písmen, 
nepamatuje si je a zaměňuje nebo zrcadlově písmena obrací. 

Zpravidla píše toporně a křečovitě, takže jeho písmo bývá kostrbaté, jakoby 
roztřesené a jednotlivá písmena mají různý sklon. 

  



Náprava: 

a) Rozvíjení motoriky 
Cvičení celým tělem, rukama a prsty. 
Vhodné jsou různé pohyby paží – mávání, kroužení předloktím apod. 
Pohyby dlaní (zavírání a otvírání pěstí nebo tlačení dlaní o podložku). 
Střídání cvičení prstů – „hra na klavír“, stříhání, navlékání korálků nebo 
práce s hlínou a plastelínou. 

b) Psací potřeby 
Nácvik správného uchopení tužky tzv.trojhranný program. 

c) Uvolňovací cviky 
Předcházejí nácviku psaní. 
Nejprve začínáme na svislé ploše, potom na šikmé a nakonec na 
vodorovné podložce. 
Používáme psací potřeby, které zanechávají širokou stopu – křídy, 
voskové pastely, uhel, měkká tužka. 
Uvolňovací cviky mohou doprovázet krátké říkanky nebo písničky a tím 
podporujeme rytmus psaní. 
Každý cvik opakujeme několikrát za sebou. 
Sešity by měly mít zvláštní linkování. 
Děti nikdy nenutíme dlouho opisovat nebo přepisovat. 
Důležitá je především pochvala a povzbuzení. 
 

Dysortografie 

Specifická porucha gramatiky 

Projevy: 

Porucha sluchového vnímání. 

Žák neumí rozlišit zvuky, výšku, hloubku a délky tónů, jednotlivých hlásek, 
slabik a slov. 

Bývá porušena schopnost sluchové analýzy a syntézy, sluchové orientace a 
sluchová paměť. 

Objevuje se i porucha koncentrace pozornosti. 

Žák píše velice pomalu, má neúhlednou úpravu. 

Zaměňuje anebo vynechává písmena. 

Gramatická pravidla umí ústně zdůvodnit, ale neumí je použít při psaní. 

  



Náprava: 

a) Cvičení sluchové analýzy a syntézy (sklad a rozklad slov) 
Znějí slova stejně? Kterou hláskou se liší? 
Sestavování slov z kostek s různými písmeny. 
Určování počtu slov ve větě. 
Rozklady slov na slabiky, na hlásky. 
Hledání slov se stejnou slabikou. 
Tvorba slov ze zpřeházených slabik. 
Přidávání (odebírání) hlásky např. rada, brada… 
Tvorba nových slov záměnou slabik např. lepí – píle. 

b) Zrakové rozlišování 
Vyhledávání shodných a rozdílných obrázků. 
Skládání rozstříhaných obrazců, dokreslování. 
Spojování stejných písmen v textu. 
Rozlišování figura pozadí. 
Postřehování často zaměňovaných písmen. 

c) Krátké a dlouhé samohlásky 
Pomocí bzučáku. 
Grafické znázornění délky samohlásek. 
Rytmická cvičení beze slov 
Doplňování krátkých a dlouhých samohlásek do textu. 

d) Rozlišování slabik, sykavek, tvarově podobných písmen 
Dítě opakuje po dospělém a využívá měkkých a tvrdých kostek (podle 
hmatu). 
Rozlišování slov, která se liší tvrdostí slabiky Na stole (tyká – tiká) budík. 
Rozlišování a vyhledávání slov se sykavkami. 
Použití barevných kostek. 
Zapojení všech smyslů – přiřazování barevných písmen obrázkům podle 
toho, jak je slyšíme. 

 

Rady pro rodiče dětí s SPU 

Školní výkony dítěte velmi ovlivňuje klima rodiny, pomoc při překonávání obtíží, 
spoluprožívání úspěchů a neúspěchů. 

Příliš úzkostná péče a podpora ze všech stran těmto dětem neprospívá, nenaučí 
se překonávat překážky. 

Dítě však také nemůže být odkázáno samo na sebe, má potom problémy 
spolupracovat s kolektivem. 

  



Rozvíjení sebeúcty u dítěte 

Nalézt přednosti dítěte. 

Stanovovat mu dosažitelné cíle. 

Pomoci mu hodnotit jeho výsledky realisticky. 

Pokusit se omezit u něj sebekritičnost. 

Naučit ho chválit sebe sama. 

Musí cítit lásku a zázemí, že někam patří. 

Potřeba zažívat pocit, že se může samo rozhodnout. 

Povzbuzování a přiměřená chvála za dosažené výsledky. 

Vedení dítěte k práci jako spoluúčast na společné činnosti s rodiči, ne zadávání 
úkolů. 

Mělo by cítit podporu ze strany rodičů a spolupráci při hře nebo práci. 

Dát mu dostatek prostoru pro pohyb a spontánnost. 

Zajistit klidné nestresující prostředí. 


