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JAK PRACOVAT SE ŽÁKY SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ ( SPU) 
Zpracovalo Školní poradenské pracoviště ZŠ Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16 

Mgr. Pavla Vycpálková, Mgr. Lea Zelená a Mgr. K. Hrbáčková 

 

SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ: 

 

Dyslexie 

Dyslexie je specifická porucha čtení. Projevy této poruchy 

se mohou vyskytovat v různých oblastech čtenářského 

výkonu, jako je rychlost, správnost, technika čtení a 

porozumění čtenému textu. Často se objevují potíže s 

rozpoznáním tvarově podobných písmen (b-d-p), zvukově 

podobných písmen (t-d), při spojování hlásek do slabik, s 

měkčením hlásek. Objevuje se vynechávání písmen, 

vynechávání slov, nesprávné čtení předložkových vazeb 

nebo délky samohlásek. Čtení bývá pomalé a potíže 

obvykle dělá čtení delšího textu nebo zaznamenání 

obsahu textu. 

Dysgrafie 

Dysgrafie je specifická porucha grafické podoby psaného projevu. Psaný projev je ovlivňován nedostatečnou 

kontrolou a organizací pohybů. Písmo bývá neuspořádané, neobratné, s nepravidelnou hustotou, velikostí 

nebo řazením písmen. Objevují se nedopsaná slova či písmena, zvláštní držení těla při psaní a výrazně pomalé 

tempo, časté škrtání. Samotné psaní často zaměstná pozornost natolik, že postižený není schopen soustředit 

se na obsahovou nebo gramatickou stránku písemného projevu. 

Dysortografie 

Dysortografie je specifická porucha pravopisu, která se vyskytuje velmi často společně s dyslexií. Projevuje 

se zvýšeným počtem chyb a potížemi s použitím gramatických pravidel. Nezahrnuje však celou gramatiku, 

vztahuje se převážně na tzv. specifické dysortografické jevy, kterými jsou rozlišování dlouhých a krátkých 

samohlásek, rozlišování slabik dy-di, ty-ti, ny-ni, rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen, popř. 

slabik, nezvládání hranic slov v písmu. Patří sem i problematika nevhodné aplikace gramatických jevů v 

diktátech. 

Dyskalkulie 

Dyskalkulie je poruchou matematických schopností. Dítě s dyskalkulií má obtíže při osvojování 

matematických pojmů, v chápání a provádění matematických operací. Může být narušena matematická 

logika, kdy dítě nechápe základní matematické postupy. 

Dyspraxie 

Dyspraxie je specifická porucha motoriky. Děti s dyspraxií jsou charakterizovány jako nešikovné, jejich 

pohyby jsou nekoordinované, mají obtíže při malování, psaní, ale i stříhání nůžkami, jsou neobratné 

v tělocviku, neumějí házet míčem, jsou nejisté, když mají projevit schopnost rovnováhy. Každý neúspěch u 

nich vyvolává obavy, a proto se takovým činnostem vyhýbají. 
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OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO RODIČE 
 

Práce dítětem s SPU je činnost dlouhodobá a náročná, často 
bez okamžitého zlepšení prospěchu. Často dítě samo 
nezvládne domácí přípravu a úkoly. Je nutné s ním pracovat 
doma podle určitého řádu, systematicky, ideálně denně. 
Mezi úkoly je potřeba dělat pauzy a postupně vést dítě k větší 
samostatnosti. Velmi důležitá je motivace a pochvala. 

 

 

 

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO RODIČE: 

- pracovat nejlépe denně, maximálně 10 minut navíc k běžným požadavkům školy 
- pravidelné čtení - nahlas, střídat se s dítětem po částech, po přečtení vyprávět obsah, pokud si dítě 

obsah nepamatuje, dávat mu otázky, pokud neví odpověď - najde ji v textu 
- upevňovat a fixovat gramatická pravidla - dítě MUSÍ umět pravidla pravopisu teoreticky (např. 

odříkat vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen, rozdělení rodů podle vzorů, pravidla pro psaní 
s/z ve slově apod. - dle daného ročníku a dosud probrané látky. Vhodné je s dítětem průběžně 
zpracovávat přehledy pravidel pravopisu a mít je neustále k dispozici -zejména pro psaní úkolů a 
domácí nácvik) 

- rozvíjet slovní zásobu dítěte (básničky, písničky, slovní hry) 
- pravidelné konzultace rodič a učitel: vše, co rodiče s dítětem doma dělají, je vhodné schovávat a 

nosit s sebou do školy na konzultace, při kterých se učitel a rodič domlouvá na dalším postupu péče 
- učitel má pak lepší přehled o tom, že rodič s dítětem skutečně pracují a může korigovat domácí péči 
tak, aby byla co nejvíc efektivní 

- úkoly nepsat nanečisto a pak přepisovat (zejména u dětí s dysgrafií) 
- domácí úkoly je vhodné začít dělat od úkolu nejlehčího 
- mezi jednotlivými úkoly je potřeba dělat pauzu 
- postupně vést k větší samostatnosti 
- práce s SPU dítětem je činnost dlouhodobá a náročná, často bez okamžité odezvy v podobě zlepšení 

prospěchu. Dítě to však samo nezvládne! Domácí úkoly a přípravu na všechny předměty na další den 
(včetně prvouky, vlastivědy, dějepisu...) je nutné s dítětem dělat po celou dobu I. i II. stupně ZŠ. 

- děti s SPU mají stejné potřeby jako děti zdravé. Potřebují dostatek vhodných podnětů z okolí, 
dostatečné množství citu a pocit životní jistoty. 

- dopřát dítěti zážitek úspěchu 
- je důležité dítě povzbuzovat, chválit a radovat se s ním 
- využívat speciální učební  texty a pomůcky (obrátit se na speciálního pedagoga nebo učitele, který 

rodičům poradí) 
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DOPORUČENÁ LITERATURA: 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Čteme se skřítkem Alfrédem: čtení s porozuměním a hry s jazykem. Brno: Edika, 2012. 
Dětská naučná edice. ISBN 978-80-266-0004-6. 

BUREŠOVÁ, Jarmila. Povíme vám o dysortografii a dysgrafii: průvodce pro rodinu a přátele. Brno: Edika, 2017. 
Tipy pro odborníky. ISBN 978-80-266-1106-6. 
 

HOŠTIČKOVÁ, Lenka a Kamila BALHAROVÁ. Příběhy veverky Zrzinky: učíme se di-ti-ni s veverkou Zrzinkou. 
Ilustrovala Michaela BALOGOVÁ SUCHOŇOVÁ. Praha: Wolters Kluwer, 2018. ISBN 978-80-7598-119-6. 
 

MARTÍNEK, Zdeněk. Cvičné texty pro nácvik plynulého čtení. Benešov u Prahy: Blug, 2014. ISBN 
9788072749829. 
 

NASTOUPILOVÁ, Dita. Dyslexie: aktivity pro děti se specifickou poruchou učení. Ilustrovala Markéta VYDROVÁ. 
Praha: Fragment, 2017. ISBN 9788025330760. 
 

NOVÁK, Josef. Čtenářské tabulky: analyticko-syntetická metoda rozvíjení čtenářských dovedností. Havlíčkův 
Brod: Tobiáš, 2007. ISBN 9788073110932. 
 
POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. ISBN 
9788073678173. 
 

POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 5. Praha: 
Portál, 2011. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 978-80-7367-931-6. 
 

SVOBODA, Pavel. Zábavná cvičení pro rozvoj čtení: oční pohyby, rozlišování znaků a písmen. Vyd. 2. Praha: 
Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-905-7. 
 

TREUOVÁ, Hana. Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I. 3. přeprac. vyd. 
Ilustrovala Arna JURAČKOVÁ. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 978-80-7311-156-4. 
 

TREUOVÁ, Hana. Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 
1998. ISBN 80-7311-002-4. 
 

ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD. Vyd. 12. 
Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0875-4. 
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DOPORUČENÍ PRO RODIČE K JEDNOTLIVÝM SPU: 
 

DYSLEXIE- PORUCHA ČTENÍ (technika čtení, porozumění a vyprávění 

obsahu) 

Dítě s dyslexií potřebuje vhodné texty, které by obsahem odpovídaly 
věku, zájmům dítěte a také stupni poruchy. Důležité v domácí 
přípravě je pravidelné čtení  nahlas. Dítě používá čtecí okénko nebo 
záložku. 

- Čtení ve dvou (rodič a dítě), přičemž rodič čte nepatrně rychleji. 
Cvičí se tak nejen vlastní čtení, ale i přirozená intonace, rytmus, 
oční pohyby. 

- Střídavé čtení. Dospělý a dítě se ve čtení střídají, každý čte 
jednu větu, jeden krátký odstavec. 

Po přečtení nechat dítě vyprávět obsah. Pokud si dítě obsah 
nepamatuje, dávat mu otázky, pokud neví odpověď – najde ji v textu. 

 

 

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ: 
- procvičování naslouchání - poznávání předmětů podle zvuků, 

určování délky tónů hudebních nástrojů 
- rozlišování tvrdých a měkkých slabik 
- sluchová paměť – zapamatování přečtených hlásek, slabik, slov, číslic 
- sluchová analýza  a syntéza – rozeznání první, prostřední a poslední 

hlásky ve slově 
 
 

 

ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ: 

- skládání stavebnic, puzzlí 
- třídění předmětů podle určitých kritérií 
- skládání rozstříhaných obrázků 
- opakování podle předlohy vzorů při řazení – korálky, kostky,      

dokreslování řady 
- hledání rozdílů  
- hledání dvou stejných obrázků 
- dokreslování obrázků 
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DOPORUČENÁ LITERATURA A POMŮCKY: 
 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Zrakové vnímání: optická diferenciace I. 3. vyd. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 
978-80-904494-2-8. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Zrakové vnímání: optická diferenciace II. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-
904494-2-8. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Sluchové vnímání. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, 2008.  

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení 1. Vydání čtvrté. Ilustrovala Olga PTÁČKOVÁ. Praha: 
Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1162-4. 

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení 2. Vyd. 4. Ilustrovala Olga PTÁČKOVÁ. Praha: Portál, 
2013. ISBN 978-80-262-0524-1. 

EMMERLINGOVÁ, Stanislava. Když dětem nejde čtení 3. Vyd. 2. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-934-7. 

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2., upr. vyd. Praha: D + H, 2008. Metody reedukace 
specifických poruch učení. ISBN 9788090386976. 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Základy čtení I. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2005.  

MICHALOVÁ, Zdeňka. Základy čtení II. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009. ISBN 808580899-4 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Dyslektická čítanka pro 1. - 2. ročník. 3. vydání, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 81 s. 
ISBN 978-80-7311-151-9 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník. 3. vydání, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2015. 77 s. 
ISBN 978-80-7311-152-6 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník. 2. vydání, Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2017. 77 s. 
ISBN 978-80-7311-171- 

NASTOUPILOVÁ, Dita. Dyslexie: aktivity pro děti se specifickou poruchou učení. Ilustrovala Markéta VYDROVÁ. 
Praha: Fragment, 2017. ISBN 9788025330760. 

ŠUP, Rudolf. Učíme se číst s porozuměním: pro žáky 2. až 5. ročníku základní a obecné školy : žákovská učební 
pomůcka určená k rozvíjení čtení s porozuměním a zjišťování jeho úrovně. Ilustroval Josef VRÁNA. Praha: 
Rudolf Šup, 2001. ISBN 80-238-8070-5. 

Šup R.: Učíme se číst s porozuměním 4, - 7. ročník. Praha: Rudolf Šup, 

ZELINKOVÁ, Olga a Miloslav ČEDÍK. Mám dyslexii: průvodce pro dospívající a dospělé se specifickými 
poruchami učení. Praha: Portál, 2013. Rádci pro zdraví. ISBN 978-80-262-0349-0. 

ZELINKOVÁ, Olga. Čtenářské tabulky. Praha: DYS Olga Zelinková, 2008. ISBN 80-902065-5-7 

ZELINKOVÁ, Olga. Cvičení pro dyslektiky. Praha: Dys, 1996. ISBN 8090206557. 

ZELINKOVÁ ,Olga. Čtení mě baví I. Praha: DYS Olga Zelinková, 2015. 

ZELINKOVÁ, Olga. Čtení mě baví II: Přelet Atlantiku, Martinův sen. Praha: DYS Olga Zelinková, 2010. ISBN 80-
86255-01-8 
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POMŮCKY: 

 
             Bzučák:   

https://www.amosek.cz/Bzucak-pro-dyslektiky-d2401.htm 

 

 

 

 

Dyslektické okénko:  

http://www.ucebnice.com/okenko-pro-dyslektiky-dyslekticke-okenko 

 

 

 

TECHNIKY NÁCVIKU ČTENÍ U DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ: 
http://www.zstgmivancice.cz/studium/spu/kap08.html 

https://www.mutabene.cz/ 

https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/6-1-DYSLEXIE 

 

  

https://www.amosek.cz/Bzucak-pro-dyslektiky-d2401.htm
http://www.ucebnice.com/okenko-pro-dyslektiky-dyslekticke-okenko
http://www.zstgmivancice.cz/studium/spu/kap08.html
https://www.mutabene.cz/
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/6-1-DYSLEXIE
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DYSGRAFIE – PORUCHA GRAFICKÉHO PROJEVU 

U dítěte s dysgrafií rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku, správné držení psacího náčiní, zařazujeme 
uvolňovací cviky, a to pravidelně v dostatečném rozsahu. Domácí úkoly není vhodné psát nanečisto a pak je 
přepisovat. 

JEMNÁ MOTORIKA: 
- navlékání korálků 
- modelování 
- stavění z kostek 
- vytrhávání a lepení koláží podle předlohy 
- stříhání a následné skládání obrázků 
- vázání uzlů 
- vytváření obrazců z pružných drátků 

 

PRAVOLEVÁ ORIENTACE – koordinace oka a ruky  

 
VNÍMÁNÍ PROSTORU: 

- popis a umístění předmětů – určování základních směrů 
- popis místnosti – co kde vidíme 
- hry- kdo sedí po pravé straně, po levé straně… 
- ukaž – levé oko, pravé, koleno, ucho… 
- trénujeme protilehlou rovinu – ukaž svoji pravou ruku, moji levou ruku… 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA A POMŮCKY: 
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Rozvoj grafomotoriky: jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno: 
Computer Press, 2006. Dětská naučná edice. ISBN 9788025109779. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Mezi námi pastelkami: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 3 do 5 let - 1. 
díl. 3. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. V Brně: Edika, 2018. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 
9788026612728. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Co si tužky povídaly: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 4 do 6 let - 2. díl. 
Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2012. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 9788026600466. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Na návštěvě u malíře: grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let - 3. 
díl. 5. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2019. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 
9788026613725. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Richard ŠMARDA. Jedním tahem: uvolňovací grafomotorické cviky. Praha: DYS-
centrum Praha, 2009. ISBN 978-80-904494-6-6. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Orientace v prostoru a čase pro děti od 5 do 7 let: kdy to bylo, kde se stalo, medvídě již 
nebloudilo. 2. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2019. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 
9788026613787. 

ČÍŽKOVÁ, Miroslava. Cviky pro nácvik písmen . 1.vyd. Fortuna,2005. ISBN 40-315-0736-4 

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dyslexie. 2., upr. vyd. Praha: D + H, 2008. Metody reedukace 
specifických poruch učení. ISBN 9788090386976. 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Čáry máry: pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky I. 3. vyd. Ilustroval Arna 
JURAČKOVÁ. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2009-. ISBN 978-80-7311-109-0. 
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MICHALOVÁ, Zdeňka. Čáry máry: pracovní sešit pro rozvoj grafomotoriky II. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 
2002. ISBN 8073110148. 

OVEČKOVÁ, Věra. Grafomotorická cvičení. Ilustroval Tomáš PROFANT. Brno: Computer Press, 2007. Dětská 
naučná edice (Computer Press). ISBN 9788025117637. 

POLANSKÁ, Jiřina. Cviky pro uvolnění ruky. Fortuna, 2010. 

SMOLÍKOVÁ, Klára a Jan SMOLÍK. Šimonovy pracovní listy. 4. vyd. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210832. 

ZELINKOVÁ, Olga. Psaní mě baví: diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií. Praha: Dys, [2002]. 
ISBN 8086255034. 

 

POMŮCKY 
Nebojte se psaní = pomůckový program na odstranění grafomotorických obtíží u dětí předškolního i 

školního věku, odzkoušeno a schváleno PaeDr. Y. Heyrovskou = např. pera, tužky, nástavce, pastelky, 

mikrotužky, linery, prstové barvy, měkká modelína  

TROJHRANNÝ PROGRAM = kompletní sortiment psacích a kreslicích potřeb 

a pomůcek pro leváky a praváky, vhodných k rozvoji správného držení, 

odstraňování atypického úchopu a při grafomotorických poruchách u zdravé 

i handicapované ruky  

Pro správné držení je vhodné používat tzv. „trojhranný program“ (tužky a 

pastelky ve tvaru trojúhelníku). Do úplných začátků doporučujeme zakoupit: 

CENTROPEN MINI COLOURS 

 

- Výrobky firmy Bruynzeel (TRIPLE) – trojhranná pera pro praváky i leváky, pastelky, fixy, ořezávátka …  

- Zdravé psaní = sada psacích potřeb s trojúhelníkovou úchopovou částí 

- Násadka pro zamezení vyjíždění psacího pera/tužky nebo štětce z prstů  

- Trojhranný nástavec  

- Prstové barvy  

 

WEBOVÉ STRÁNKY: JAK SPRÁVNĚ PSÁT?  

http://www.jak-spravne-psat.cz/ 

 

ŘÍKANKY NA ROZVOJ MOTORIKY : 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem 

 

  

http://www.jak-spravne-psat.cz/
http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem
http://www.sikovny-cvrcek.cz/rikanky-s-ukazovanim-a-pohybem
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DYSORTOGRAFIE- PORUCHA PRAVOPISU  

Pro nápravu specifické poruchy pravopisu jsou vhodné diktáty, 
které by neměli trvat déle než 15 minut. 

SLUCHOVÁ CVIČENÍ:  
- ptáme se na počet slov ve větě 
- zda slyší znění dvou slov stejně 
- rozkládáme slova na slabiky a hlásky 
- tvoříme nová slova odebíráním nebo přidáváním 

hlásky (rada – brada) 
- vytleskávání rytmu 

 
ZRAKOVÁ CVIČENÍ: 

- skládání rozstříhaných obrazců 
- dokreslování obrázků nebo písmen 
- vyhledávání shodných a rozdílných obrázků nebo písmen 
- podtrhávání písmen, která mají háček, čárku, kroužek, tečku ve slově 

Rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek – použití bzučáku 

Rozlišování slabik di-dy-ti-ty,ni-ny 

Rozlišení sykavek (czsčžš), 

Psaní u, ú, ů ve slovech 

Vyjmenovaná slova 

Vzory podstatných jmen 

Shoda podmětu s přísudkem 

DOPORUČENÁ LITERATURA A POMŮCKY: 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Zrakové vnímání: optická diferenciace I. 3. vyd. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 
978-80-904494-2-8. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Zrakové vnímání: optická diferenciace II. Praha: DYS-centrum Praha, 2010. ISBN 978-80-
904494-2-8. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Sluchové vnímání. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna Brno, 2008.  

BLECHOVÁ, Marie, Eva HLAVÁČOVÁ a Bohumil SEDLÁČEK. Kontrolní diktáty a pravopisná cvičení: 6.-9. 
ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Benešov: Blug, [2007]. ISBN 9788072749690. 

JUCOVIČOVÁ, Drahomíra a Hana ŽÁČKOVÁ. Dysortografie. 2. vydání. Praha: D + H, 2012. Metody reedukace 
specifických poruch učení. ISBN 978-80-87295-10-6. 

JIRUŠKOVÁ, Miluše. Dysortografické tabulky a pracovní listy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna 

Brno. ISBN 859-55-7650-265-9 

KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 2. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 
9788073730444. 

KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 3. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 
9788073730451. 

KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 
9788073730468. 
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KONOPKOVÁ, Ludmila. Diktáty a pravopisná cvičení pro 5. ročník ZŠ. Praha: Fortuna, 2009. ISBN 
9788073730475. 

KUCHAŘOVÁ, Jarmila. Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování specifických poruch učení, III. 
Ročník. Rosice: Gloria, 2009. 103 s. ISBN 978-80-86760-44- 

POKORNÁ, Věra. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení: rozvoj vnímání a poznávání. Vyd. 5. 
Praha: Portál, 2011. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 9788073679316. 

TREUOVÁ, Hana. Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce I. 3. přeprac. vyd. 
Ilustrovala Arna JURAČKOVÁ. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 1998. ISBN 978-80-7311-156-4. 

TREUOVÁ, Hana. Pracovní sešit k nápravě vývojových poruch učení v českém jazyce II. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 
1998. ISBN 80-7311-002-4. 

ZELINKOVÁ, Olga. Psaní mě baví: diktáty a cvičení pro žáky s dysortografií a dysgrafií. Praha: Dys, [2002]. 
ISBN 8086255034. 

 
POMŮCKY: 

Tabulky přehledů do ČJ: https://www.zbozi.cz/vyrobek/prehled-ceske-gramatiky-petr-kupka/ 
Podstatná jména- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/392-
Podstatna-jmena-prehled 
Podstatná jména- vzory rodu mužského- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-
POMUCKY/0/5/115-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-muzskeho 
Podstatná jména- vzory rodu ženského- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-
POMUCKY/0/5/117-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-zenskeho 
Podstatná jména- vzory rodu středního- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-
POMUCKY/0/5/116-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-stredniho 
Předpony s, z, vz- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/559-IP-Predpony-s-z-vz 
Přídavná jména- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/423-
Pridavna-jmena-prehled 
Slovní druhy- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/447-Slovni-
druhy-prehled 
Věta a souvětí- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/791-Veta-a-
souveti-prehled 
Shoda podmětu s přísudkem- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/118-IP-
Shoda-podmetu-s-prisudkem 
Vyjmenovaná slova po B -https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/120-
IP-Vyjmenovana-slova-po-B 
Vyjmenovaná slova po L- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/121-
IP-Vyjmenovana-slova-po-L 
Vyjmenovaná slova po M- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-
DYSORTOGRAFIE/0/5/122-IP-Vyjmenovana-slova-po-M 
Vyjmenovaná slova po P- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/123-
IP-Vyjmenovana-slova-po-P 
Vyjmenovaná slova po S- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/124-
IP-Vyjmenovana-slova-po-S 
Vyjmenovaná slova po V- https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/125-
IP-Vyjmenovana-slova-po-V 
Vyjmenovaná slova po Z-https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/126-
IP-Vyjmenovana-slova-po-Z 
 

Reedukační CD Dyscom: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/0/3/5/803-DysCom-CD-ROM-pro-rodice 
 

Počítačový program - www.vcelka.cz     
 

Procvičování češtiny a matematiky 1.- 4. třída – www.skolakov.eu  

https://www.zbozi.cz/vyrobek/prehled-ceske-gramatiky-petr-kupka/
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/392-Podstatna-jmena-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/392-Podstatna-jmena-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/115-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-muzskeho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/115-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-muzskeho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/117-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-zenskeho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/117-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-zenskeho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/116-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-stredniho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/116-IP-Podstatna-jmena-vzory-rodu-stredniho
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/559-IP-Predpony-s-z-vz
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/423-Pridavna-jmena-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/423-Pridavna-jmena-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/447-Slovni-druhy-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/447-Slovni-druhy-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/791-Veta-a-souveti-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/791-Veta-a-souveti-prehled
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/118-IP-Shoda-podmetu-s-prisudkem
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/2-1-POMUCKY/0/5/118-IP-Shoda-podmetu-s-prisudkem
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/120-IP-Vyjmenovana-slova-po-B
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/120-IP-Vyjmenovana-slova-po-B
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/121-IP-Vyjmenovana-slova-po-L
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/121-IP-Vyjmenovana-slova-po-L
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/122-IP-Vyjmenovana-slova-po-M
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/122-IP-Vyjmenovana-slova-po-M
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/123-IP-Vyjmenovana-slova-po-P
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/123-IP-Vyjmenovana-slova-po-P
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/124-IP-Vyjmenovana-slova-po-S
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/124-IP-Vyjmenovana-slova-po-S
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/125-IP-Vyjmenovana-slova-po-V
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/125-IP-Vyjmenovana-slova-po-V
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/126-IP-Vyjmenovana-slova-po-Z
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/8-1-DYSORTOGRAFIE/0/5/126-IP-Vyjmenovana-slova-po-Z
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/0/3/5/803-DysCom-CD-ROM-pro-rodice
http://www.vcelka.cz/
http://www.skolakov.eu/
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DYSKALKULIE – PORUCHA V OBLASTI MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ 

Jedná se mimo jiné o obtíže jako orientace na číselné ose, 

záměny číslic, neschopnost provádět matematické operace 

(sčítání, odčítání, násobení, dělení). Tato porucha postihuje také 

prostorovou a pravolevou orientaci. Zasahuje také matematické 

představy při geometrii. Dítě má obtíže ve vnímání a reprodukci 

časového a prostorového pořadí. 

 

 

ROZVÍJÍME: 

- Číselné představy: určování více-méně, označování počtu prvků, spojování číslo-množství, 

orientace na číselné ose 

- Strukturu čísla: čtení čísel, psaní čísel podle diktátu, rozklad čísel na jednotky, desítky atd., grafické 

znázornění čísel do mřížky 

- Předčíselné představy: klasifikace, třídění, párové přiřazování, seriace, rozlišování celku a části;  

mají být utvořeny před nástupem do školy 

- Chápání matematických operací: dítě se učí rozumět matematickým operacím 

- Provádění matematických operací: doplňování znamének, doplňování chybějícího čísla, 

matematické operace prováděné ústně a písemně, řešení rovnic...) 

- Slovní úlohy 

- Geometrii: pravolevé a prostorové orientace, prostorová představivost  

- Převody jednotek: názorné materiály a pomůcky 

- Zrakovou percepci tvarů- rozlišování pozadí a figury – na papír nakreslíme tvary, které se zastíní 
čarami. Dítě má tyto tvary obtáhnout prstem, obkreslit nebo nakreslit na papír. 

- Prostorovou orientaci -  ukazujeme obrázek a ptáme se, co je dole, uprostřed, nahoře 
- Posloupnost -dítě opakuje řadu čísel, vyjmenuje dny v týdnu, měsíce v roce 
- Koncentraci pozornosti 
- Paměť sluchovou i zrakovou 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA A POMŮCKY: 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Číselná řada do 100. Praha: DYS-centrum, 2008. 54 s. ISBN 978-80-254-9335-9 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Číselná řada do 1000, 1. díl. Praha: DYS-centrum, 2008. 64 s. ISBN 978-80-254-9336-6  

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Číselná řada do 1000, 2. díl. Praha: DYS-centrum, 2017. 40 s. ISBN 978-80-87581-14-8 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení I. 
2. vyd. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2015. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 9788026605584. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení II. 3. 
vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2019. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 9788026613770. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Počítání soba Boba: cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického myšlení III. 3. 
vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2019. Dětská naučná edice (Edika). ISBN 9788026613015. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Struktura čísla 1 – 10. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004. 

BEDNÁŘOVÁ, Jiřina. Předčíselné představy. Brno: Pedagogicko-psychologická poradna, 2004. 54 s.  
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BUDÍNOVÁ, Irena. Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím!: 2. stupeň ZŠ. 2. vydání. V Brně: Edika, 2019. 
ISBN 9788026614043. 

EISLER, Jaroslav. Matematika v kostce: pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Havlíčkův Brod: 
Fragment, 2006. V kostce (Fragment). ISBN 80-253-0197-4. 

EISLER, Jaroslav. Matematika 6-9 pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií: [kompletní přehled 
učiva, řešené úlohy, procvičování]. 3. vyd. Praha: Fragment, 2012. ISBN 978-80-253-1411-1. 

MICHALOVÁ, Zdeňka. Rozvíjíme početní představy: pracovní sešit. Ilustrovala Lída ŠÁMALOVÁ. Havlíčkův 
Brod: Tobiáš, 2011. ISBN 978-80-7311-120-5. 

https://www.booktook.cz/p/hrava-matematika-5-i-dil-ucebnice-ucebnice-pro-5-rocnik-zs/ 
 
NOVÁK, Josef. Dyskalkulie: specifické poruchy počítání. Vyd. 4., přeprac. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2010. ISBN 
978-80-7311-107-6. 

NOVÁK, Josef. Dyskalkulie - pracovní listy. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2004. 

ŠUP, Rudolf.  Slovní úlohy. Praha : Rudolf Šup, rok vydání neuveden, 92 s. ISBN 978-80-238-7636-8 

ŠUP, Rudolf. Písemné dělení. (pro matematiku v 5. ročníku základní školy). Praha :  Rudolf Šup, rok vydání 
neuveden, 71 s. ISBN 80-238-5396-1 

 
POMŮCKY: 

BAREVNÉ HRANOLY:  https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/264-Barevne-hranolky-v-kufriku  
 

 

ČÍSELNÉ OSA: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/718-Ciselna-osa-0-100 

 

 

 

 

 

 

RÁMEČEK LOGICO PICCOLO: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/328-
Ramecek-Logico-Piccolo 

 

LOGICO PICCOLO: Začínáme počítat do 100: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/312-Logico-Piccolo-Zaciname-pocitat-Cisla-do-100-Zachazeni-s-cisly-cast-1 

LOGICO PICCOLO: Desetinná čísla: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/725-Logico-Piccolo-Matematika-Desetinna-cisla 
 

LOGICO PICCOLO: Obvod, obsah: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/657-Logico-Piccolo-Matematika-Obvod-a-obsah 
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/549-Logico-Piccolo-Matematika- 
 

LOGICCO PICCOLO: Zlomky a smíšená čísla:  https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/549-Logico-Piccolo-Matematika-Zlomky-2-Zlomky-a-smisena-cisla 
 

MISKOVÉ POČÍTADLO: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/26-
Miskove-pocitadlo 
 

https://www.booktook.cz/p/hrava-matematika-5-i-dil-ucebnice-ucebnice-pro-5-rocnik-zs/
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/264-Barevne-hranolky-v-kufriku
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/264-Barevne-hranolky-v-kufriku
https://www.bing.com/search?q=barevn%C3%A9+hranoly&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=barevn%C3%A9+hranoly&sc=0-15&sk=&cvid=DFB3605D692B4BB5AB933DE9F65BAD70
https://www.bing.com/search?q=barevn%C3%A9+hranoly&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=barevn%C3%A9+hranoly&sc=0-15&sk=&cvid=DFB3605D692B4BB5AB933DE9F65BAD70
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/718-Ciselna-osa-0-100
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/328-Ramecek-Logico-Piccolo
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/328-Ramecek-Logico-Piccolo
https://www.bing.com/search?q=%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1+osa&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1+osa&sc=8-11&sk=&cvid=5A753A0DAE204A26A491309581F966BB
https://www.bing.com/search?q=%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1+osa&qs=n&form=QBRE&sp=-1&pq=%C4%8D%C3%ADseln%C3%A1+osa&sc=8-11&sk=&cvid=5A753A0DAE204A26A491309581F966BB
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/312-Logico-Piccolo-Zaciname-pocitat-Cisla-do-100-Zachazeni-s-cisly-cast-1
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/312-Logico-Piccolo-Zaciname-pocitat-Cisla-do-100-Zachazeni-s-cisly-cast-1
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/725-Logico-Piccolo-Matematika-Desetinna-cisla
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/725-Logico-Piccolo-Matematika-Desetinna-cisla
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/657-Logico-Piccolo-Matematika-Obvod-a-obsah
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/657-Logico-Piccolo-Matematika-Obvod-a-obsah
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/549-Logico-Piccolo-Matematika-
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/549-Logico-Piccolo-Matematika-Zlomky-2-Zlomky-a-smisena-cisla
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/549-Logico-Piccolo-Matematika-Zlomky-2-Zlomky-a-smisena-cisla
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/26-Miskove-pocitadlo
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/26-Miskove-pocitadlo
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REEDUKAČNÍ CD – OBJEVITEL: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-
DYSKALKULIE/0/5/806-CD-Objevitel-pro-rodice 
 

MALÁ A VELKÁ NÁSOBILKA: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/768-
Mala-a-velka-nasobilka 
 

NÁSOBKY ČÍSEL 1- 20: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/769-
Nasobky-cisel-1-az-20 
 

ZLOMKY: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/743-Zlomky 

TABULKY PŘEVODŮ JEDNOTEK: https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/0/3/5/1791-Tabulky-prevodu 
 

 

 

 

 

https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/806-CD-Objevitel-pro-rodice
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/806-CD-Objevitel-pro-rodice
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/768-Mala-a-velka-nasobilka
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/768-Mala-a-velka-nasobilka
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/769-Nasobky-cisel-1-az-20
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/769-Nasobky-cisel-1-az-20
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/9-1-DYSKALKULIE/0/5/743-Zlomky
https://eshop.dyscentrum.org/dyscentrum/eshop/0/3/5/1791-Tabulky-prevodu

