
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
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Technologická agentura ČR podpořila dvouletý projet:

Reedukace žáků s dyslexií 2020-2022 

RODIČŮM ŽÁKŮ SE SPU ČTENÍ A PSANÍ

Věková skupina: pro dyslektické žáky 2. – 5. ročníků ZŠ, kteří již byli diagnostikováni

v PPP, a jsou zařazeni do určitého stupně podpůrné péče (Pedagogická intervence,

Předmět speciálně pedagogické péče) a je jim aktuálně státem poskytována nějaká

reedukační péče.

Vážení rodiče, požádali jsme vedení ZŠ, aby předalo naši výzvu pouze těm rodičům, kteří mají

dítě s dlouhotrvajícím problémem v oblasti čtení (psaní). 

V současnosti bylo Vaše dítě testováno běžnou standardní testovací baterií v pedagogicko-

psychologické poradně a byla mu diagnostikována specifická porucha učení čtení, popř.

dyslexie. Na základě této diagnostiky bylo Vaše dítě zařazeno do určitého stupně podpory ze

strany státu. Cílem bylo pomoci mu, aby se jeho potíže eliminovaly, a aby lépe zvládal proces

učení. 

Vzhledem k tomu, že Vaše dítě má i nadále problémy v oblasti čtení (psaní), obracíme se na

Vás s nabídkou speciálních vyšetření v rámci výzkumného projektu, který byl právě

v těchto dnech schválen Technologickou agenturou ČR. 

V první řadě jde o bezplatné vyšetření očních pohybů (okulomotorické měření) na

přístroji, který je v ČR pouze v Praze, a jediný svého druhu v ČR vůbec. Toto vyšetření,

které není běžně dostupné a je finančně náročné, by bylo hrazeno státem a realizoval by

ho doc. Jiří Jošt CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 



V rámci projektu by se Vaše dítě dále podrobilo speciálnímu vyšetření pod vedením

experta v oblasti reedukace špatně čtoucích dětí, PaedDr. Mária Navrátilové, která

za svůj přínos v této oblasti získala v roce 2018 Stříbrnou pamětní medaili Senátu

Parlamentu ČR. Podrobné informace k zařazení Vašeho dítěte do výzkumu byste získali na

instruktážním semináři, který povede dr. Navrátilová osobně. 

Na základě obou vyšetření + následujícího již speciálního vyšetření s naší smluvní PPP byste

získali detailní popis obtíží Vašeho dítěte, který by posloužil jak pedagogům Vašeho dítěte,

tak i kmenové poradně, která by škole mohla poskytnout další doporučení, jak s ním

pracovat, aby se jeho problémy co nejvíce eliminovaly. 

V případě Vašeho zájmu je potřebné se neprodleně přihlásit prostřednictvím

přiloženého formuláře, a to do 10. května 2020. Na základě přihlášení Vás budeme

s podrobnými informacemi kontaktovat v průběhu měsíce května. Počet žáků je samozřejmě

omezen. V rámci realizace projektu jsme takto schopni monitorovat a pomoci maximálně 200

žákům z celé ČR. 

Mgr. Hana Dyntarová

Koordinátor pro komunikaci s rodiči

Mobil: +420 737 119 261

E-mail: seminars@abcmusic.cz

» Přihlašovací formulář pro rodiče (on-line)

 

 

 

www.ABCMUSIC.CZ       www.SFUMATO.CZ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUAZTJSvUnfeoiBAwTZyCk1FT0_l9WrvKUS66eF_8Tdso0DA/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://www.abcmusic.cz/
http://www.sfumato.cz/

