
  

 

Prevence školní neúspěšnosti a předcházení SPU 
již v MŠ, v přípravných třídách a v 1. třídách ZŠ 

 
Obsah - podrobný přehled témat výuky 

Účastníkům budou prezentovány diagnostické nástroje pro pedagogy MŠ, ZŠ obsahující všechny 

potřebné oblasti sledování schopností a dovedností pro úspěšné zvládání čtení, psaní, počítání. 

Webinář je dále zaměřen na otázky týkající se rozvoje a stimulaci smyslového vnímání u dětí 

předškolního věku a mladšího školního věku, v návaznosti na systematický rozvoj jednotlivých 

oblastí (sluchové vnímání, zrakové vnímání, prostorové vnímání). Důraz bude kladen zejména na 

vývojové hledisko jednotlivých percepčně-motorických funkcí. Dále bude obsahem webináře 

seznámit účastníky s příčinným pozadím pozdější školní neúspěšnosti. Budou probrány otázky 

týkající se intervence a stimulace schopností potřebných pro nácvik čtení a psaní, na jejichž 

základě může pedagog vytvořit odpovídající vyrovnávací a podpůrná preventivní opatření již 

v MŠ a na počátku školní docházky. U dětí ohrožených specifickou poruchou učení působí 

včasné rozvíjení smyslového vnímání i preventivně, neboť vede k tomu, že se projevy specifické 

poruchy učení ve školním věku vůbec neprojeví nebo se mohou podstatně zmírnit.  
 

 

Vzdělávací cíl 

Cílem webináře je účastníky seznámit s vývojem předškolního dítěte a dítěte mladšího školního 

věku, s oblastmi rizikových faktorů, které ohrožují školní úspěšnost a s metodami prevence 

a reedukace, popřípadě eliminovat pozdější školní neúspěšnost. Webinář je zaměřen na rozšíření 

kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti stimulace smyslového vnímání, jehož rozvoj je 

významným předpokladem pro úspěšné zvládání školního učiva – zvolení vhodného postupu 

vzhledem k vývojové úrovni dítěte v dané sledované oblasti. Dále si webinář klade za cíl 

zprostředkovat účastníkům řadu konkrétních námětů pro rozvíjení zrakového a sluchového 

vnímání, které jsou nedílnou součástí vzdělávaní předškolních dětí a jež jsou výstupními 

standardy pro MŠ v rozvoji předškolního dítěte a působí i jako prevence SPU. Objasněna bude 

problematika metodického vedení předškoláků v oblasti rozvoje smyslového vnímání.  

 

  

Základní informace: 
 

Kdy:    4. 5. 2021 od 15:30 do 18:30 

Kde:   online přes Google Meet 

Lektoruje:  Mgr. Lenka Bínová 
 
 
Přihlašování přes odkaz  "ZDE" 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJg7S4cMMPm9eKXOrOJS-0Z4yZpSF-cjBuaBLL6NJvhUuq9w/viewform

