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Specifické poruchy učení - SPU 

Aneb když má dítě problém se čtením, psaním, počítáním ... 

 

1) Co jsou SPU? 

SPU – označují skupinu obtíží, které se u žáků projevují při osvojování čtení, psaní, 

matematických dovedností a pravopisu.  

 

Nejčastěji sem řadíme:  

 Dyslexie – porucha čtení. 

Projevy: pomalé čtení, dítě slabikuje, zaměňuje písmenka, domýšlí si text, přečtenému 

nerozumí, nedokáže povykládat, co četlo.  

 Dysgrafie – porucha psaní. 

Projevy: pomalé psaní, kostrbaté písmo, kolísá nad nebo pod linku, vynechává písmena, 

zaměňuje tvarově podobná písma, obtížně si vybavuje písmena. 

 Dysortografie – porucha pravopisu. 

Projevy: vynechává tečky, čárky, nerozlišuje měkké a tvrdé slabiky, i když zná pravopisná 

pravidla, nedokáže je uvést do praxe. 

 Dyskalkulie  - porucha matematických dovedností. 
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Projevy: neporovná předměty, nevyjmenuje řadu čísel, nečte matematické symboly, 

zaměňuje tvarově podobná čísla, problém ve sčítání, odčítání, násobení a dělení.  

 

2) Dopady SPU na dítě?  

SPU  se odráží do celé osobnosti žáka, hrozí riziko neurotického vývoje. Je nutné dítě při 

práci motivovat a podporovat. Často vede ke snížení celkového školního výkonu. Žáci při 

výuce pociťují napětí, stres, často zažívají neúspěch.  

 

3) Kam se mohu obrátit? 

Pokud si nevíte s Vaším dítětem rady, nečekejte a obraťte se na třídního učitele. Ten Vám 

poradí a ukáže, jak společně s  dítětem doma pracovat a efektivně tím zmírnit jeho 

výukové obtíže a odešle Vás do nejbližší pedagogicko-psychologické poradny.  Ve škole se 

dále nachází speciální pedagog spolu s psychologem a ti Vám také rádi poradí. 

 

4) Na které oblasti se mám doma při práci s dítětem zaměřit a tím mu pomoci? 

U SPU je nutné rozvíjet různé oblasti, které se mohou svým oslabením na vzniku poruchy 

podílet. Třídní učitel či školní speciální pedagog Vám rád doporučí publikace a pracovní 

listy, které můžete využít k práci s Vaším dítětem. Zaměřujte se především na: 

 Hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku. 

 Zrakové vnímání a paměť. 

 Vnímání prostoru a prostorovou představu. 

 Vnímání času. 

 Řeč. 

 Sluchové vnímání, analýzu, syntézu, diferenciaci a paměť. 

 Základní matematické představy. 

 


