
INFORMAČNÍ MANUÁL 
PRO RODIČE A UČITELE ŽÁKŮ PRVNÍCH TŘÍD 

 
 

Předpokladem úspěšného školního startu je důležité nejen fyzická, ale i psychická 
pohoda dítěte. Mimo jiné je nutná potřebná úroveň zrakového vnímání, jazykových 
dovedností a všeobecné informovanosti dítěte. Je třeba propojit mluvenou podobu jazyka 
s psanou a zároveň s „ životní“ zkušeností dítěte tak, aby dítě aktivně a přirozeně chápalo 
komunikační funkci jazyka. 

První třída je stěžejní v potřebě odhalení potenciálu rizikových faktorů pro vznik 
specifických poruch učení (SPU). Podkladem pro vznik SPU je oslabení sluchového a 
zrakového vnímání.  
 

K možnému odhalení a prevenci počátečních problémů při čtení a psaní vznikl 
multimediální interaktivní test a slabikář pro děti od čtyř let, který je vytvořený pro první 
možný alarm pro rodiče a učitele prvních tříd základních škol. 
Ukázka testu je na: http://dys.cz/testy_cz.html .  
 

Jako další možnost existuje výukový program pro stimulaci, reedukaci, diagnostiku 
předškolních a raně školních čtenářských a jazykových dovedností. Tento program rozvíjí 
prostorovou a pravolevou orientaci, technickou stránku čtení – porozumění,  
sluchová analýza a syntéza, dlouhé a krátké slabiky, rozdělování slovních spojení. Současně 
rozvíjí zrakové vnímání, zrakovou paměť, vizuomotoriku a koncentraci, tedy dovednosti, 
které jsou potřebné k úspěšnému rozvoji gramotnosti. Program je ozvučen a doplněn 
originálními obrázky.  
Program „ ABC do školy“ je k nahlédnutí na http://www.x-soft.cz/abcdoskoly/ . 
 

Tištěnou formou je provedena kniha Jiřiny Bednářové: 
„Mezi námi předškoláky – všestranná příprava dítěte do školy pro děti od 5 do 7 let“. 
Pracovní listy vytvářejí ucelený systém předškolní průpravy pro děti. Ty jsou zaměřeny na 
rozvoj myšlení dítěte a zároveň tvoří předpoklady k úspěšnému zvládnutí čtení, psaní a 
počítání. Pomocí pracovních listů se u dětí rozvíjí grafomotorika, řeč, myšlení, sluchová 
vnímání, zrakové vnímání, prostorová a časová orientace a matematické představy.  

 
Na trhu existuje přírodní preparát s klinicky ověřeným účinkem pro děti, který jim 

pomáhá při problémech se soustředěním, při hyperaktivitě a při problémech se čtením a 
psaním. Jedná se o obyčejnou omega 3EPA mastnou kyselinu. Česká společnost „Dyslexie“ 
tento doplněk s názvem „ Eye q“ doporučuje. http://www.eyeq.cz/ .   
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