
5.8.6. Nápravy SPU

Charakteristika předmětu

      Nepovinný předmět Nápravy specifických poruch učení je určen pro žáky 2. až 5. 
ročníku naší školy a je realizován v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně pro zájemce z 
řad žáků, u nichž byly diagnostikovány specifické poruchy učení. Specifické poruchy 
učení je souhrnný název pro dyslexii, dysgrafii, dysortografii a dyskalkulii.

Dyslexie –porucha čtení
K nápravě dyslexie vede nácvik:

- poslechu, porozumění slyšeného
- tvarů jednotlivých písmen, zejména zrcadlově opačná nebo podobná písmena - 
psaná forma, tabulky, zvuk hlásek

- slabikování, slovních švů, spojování písmen ve slova
- čtení kratších celých slov, prevence záměny slov
- porozumění stavby slov, slovo rozložíme a opět složíme
- porozumění čtených slov - na slovo nahlížíme jako na celek, vysvětlíme význam 
slova, najdeme slova příbuzná, utvoříme s ním větu apod.

- čtení měkkých a tvrdých slabik, používáme kostky z měkkého a tvrdého materiálu, 
kartičky s barevně odlišenými "íčky" -  čtení krátkých a dlouhých samohlásek, 
přehráváme délku slabiky, používáme zvukové signály, bzučák -  čtení delších slov 
pomocí čtenářského okénka

Dysgrafie - porucha psaní 
(grafické podoby písma) 
K nápravě dysgrafických obtíží vede nácvik: 
- správného úchopu psacího náčiní

- tvarů jednotlivých písmen, zejména zrcadlově opačná nebo vizuálně podobná 
písmena - psaná forma, tabulky, grafomotorická cvičení různé obtížnosti

- psaní do speciálních sešitů s dělenými linkami 
- psaní zrcadlově podobných kratších slov, např. psát/spát
- psaní interpunkčních znamének
- prevence vynechávání krátkých slov, především předložek a spojek 
- důsledná kontrola napsaného ze strany samotného žáka

Dysortografie – porucha pravopisu
K nápravě dysortografických obtíží vede nácvik:

- délky samohlásek 
- dodržování hranic mezi slovy v písemném projevu
- psaní měkkých a tvrdých slabik
- psaní skupin dě, tě, ně
- rozlišování některých hlásek a písmen, zejména sykavek
- psaní ostatních pravopisných jevů, doplňovací cvičení, používání kartiček s 
problematickými slovy



Dyskalkulie – porucha počítání (velmi nesnadno diagnostikovatelná)
K nápravě dyskalkulických obtíží vede nácvik:
- rozlišování zrcadlově opačných a vizuálně podobných číslic 

- psaní správných tvarů číslic
- rozlišování matematických operací (+,-,., :)
- názorné práce s velikostmi, tvary, barvami
- práce s počítadlem, tabulkou násobků, číselnou osou, čtvercovou sítí

Používáme:
- dyslektickou čítanku a další dyslektické texty

- dyslektické tabulky
- básničky, říkanky, logopedická cvičení
- cvičení podporující koncentraci pozornosti
- cvičení podporující zrakové rozlišování tvarů, písmen, slov, čísel, obrázků
- grafomotorická cvičení
- doplňovací pravopisná cvičení a kartičky
- vhodné počítačové programy

Zajištění péče o žáky se SPU

      Škola integruje žáky se zdravotním či sociálním znevýhodněním do běžných tříd. Také 
žáci s diagnostikovanými specifickými poruchami učení (SPU) jsou integrováni do běžných 
tříd.
      Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami probíhá v souladu se školským 
zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.
Ve škole působí speciální pedagog na pozici výchovného poradce. Další speciální pedagog 
vede volitelný předmět Nápravy specifických poruch učení (NSPU), určený pro žáky s 
dyslektickými, dysgrafickými, dysortografickými a dyskalkulickými obtížemi.

      Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 i dalšími 
odborníky. Samozřejmostí je spolupráce výchovného poradce a učitelů s rodiči a vytvoření 
Individuálního vzdělávacího plánu pro žáky s nárokem na zvýšený normativ.

Vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami zahrnuje především:

1)  individuální integraci žáka v běžné třídě
- individuální přístup k žákovi na základě diagnostiky
- vytvoření podmínek k individuálnímu rozvoji vnitřního potenciálu žáka s SPU
- toleranci individuální úrovně a tempa
- posílení motivace žáků s SPU, ocenění snahy, malých úspěchů
- nepřetěžování žáka, možnost dostatečné relaxace
- nahrazení písemných forem zkoušení ústními
- individuální hodnocení s tolerancí



- případné využití slovního hodnocení v předmětech naukového zaměření nebo ve 
všech povinných a volitelných předmětech stanovených naším ŠVP

2) IVP vypracovaný pro žáka s diagnostikovanými SPU (v případě žádosti 
rodičů nebo doporučení PPP) -   nastavení reálných cílů, časové a obsahové 
rozvržení učiva

- zohlednění žákových problémů
- metody a formy práce, využívané pomůcky, učebnice, 
didaktické materiály a způsob hodnocení -  spolupráce s rodiči 
a jejich práce s dítětem

3) účast na hodinách volitelného předmětu Nápravy specifických poruch učení

4) návaznost vhodných odpoledních aktivit v družině a zájmových kroužcích

5)        plány do budoucna
- v budoucnosti možnost vytvoření speciálně pedagogického centra přímo ve škole
- v případě zájmu otevření přípravného ročníku pro děti s odkladem školní docházky 

Při práci se žáky s prokázaným výskytem specifických (vývojových) poruch učení a pro 
cizince integrované do běžných tříd se řídíme vnitřními pravidly:

- snažíme se o individuální přístup, o naplnění individuálních potřeb
- nabízíme pomoc
- začleňujeme kooperativní práci v menších skupinách
- volíme vhodné metody práce
- volíme kompenzační pomůcky (bzučák, čtenářské okénko, měkká a tvrdá kostka, 
čtenářské tabulky, kartičky ) -  využíváme PC a Interaktivní tabuli

- upřednostňujeme ústní formy ověření znalostí
- tolerujeme pomalejší tempo
- tolerujeme horší úpravu písma (v rozumné míře )
- zkracujeme písemné formy práce ve školních sešitech
- zkracujeme diktáty nebo nahrazujeme diktáty doplňovacími cvičeními
- pro čtení vybíráme vhodné texty, přiměřeně délky a náročnosti
- nabízíme pomoc při nepochopení zadání slovních úloh v matematice
- pomáháme najít podstatu slovní úlohy a nasměrovat žáka k početnímu úkonu
- přizpůsobujeme klasifikaci žáků se SPU našemu ŠVP (Hodnocení žáků se SPU), 
event. neklasifikujeme některé písemné úkoly -  podporujeme začlenění žáků se 
SPU do předmětu Nápravy SPU a jejich účast zde

Hodnocení  a  klasifikace  žáků  se  specifickými  vzdělávacími  potřebami  zahrnuje 
především:

- posílení motivace a sebevědomí žáků se SPU
- individuální přístup k žákovi na základě diagnostiky a individuální hodnocení
- neporovnávání žáka s ostatními žáky
- nahrazení písemných forem zkoušení ústními tam, kde je to možné



- ověřování vědomostí postupně, po menších úsecích
- individuální hodnocení s tolerancí, využití slovního hodnocení v předmětech 
naukového zaměření nebo ve všech povinných a volitelných předmětech 
stanovených naším ŠVP

- IVP vypracovaný pro žáka s diagnostikovanými SPU zahrnuje mimo jiné i způsoby 
hodnocení

- spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3, případně jiným 
odborným pracovištěm, s výchovným poradcem, rodiči, spolupráce mezi učiteli 
navzájem
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