
Co dělat když……. 

…má dítě obtíže ve výuce? 

Věnujete přípravě na výuku velké úsilí a výsledky se nedostavují? Vaše dítě špatně čte, 

pletou se mu písmenka, vynechává je, zaměňuje, nerozumí obsahu textu…? Psaní vyžaduje 

velké úsilí a stejně se nedaří? Chybí tečky, čárky …? Má dítě obtíže v matematice? Co s tím? 

1. Kontaktujte třídního učitele, domluvte si konzultaci. 

Spolu s třídním učitelem proberte obtíže dítěte a možnosti podpory (doma i ve škole). 

2. Situace se nelepší – třídní učitel kontaktuje školního speciálního pedagoga – ten 

provede základní pedagogickou diagnostiku. Při společné konzultaci – třídní učitel, 

spec.ped., zákonný zástupce – se domluví na dalším postupu. Pokud je doporučeno 

vyšetření ve školském poradenském zařízení (ŠPZ), zákonný zástupce podepíše 

Žádost o vyšetření v ŠPZ. Třídní učitel popíše obtíže dítěte a škola odešle žádost. ŠPZ 

(pedagogicko- psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) 

kontaktuje zákonné zástupce a sdělí termín vyšetření. 

3. ŠPZ posílá škole Doporučení ŠPZ (Zpráva z vyšetření je jen pro zákonné zástupce). 

Spec.ped. kontaktuje zákonné zástupce, aby přišli do školy podepsat Doporučení ŠPZ. 

Probere se zákonným zástupcem výsledky Doporučení a sdělí jim, jak bude škola 

postupovat při jejich naplňování. Pedagogové, kteří dítě vyučují, jsou seznámeni 

s Doporučením ŠPZ. Pokud je doporučen individuální plán, je zákonný zástupce 

seznámen s jeho obsahem. Individuální plán vypracovává třídní učitel ve spolupráci 

s ostatními pedagogy. 

4. Zákonný zástupce může sám zažádat o vyšetření v ŠPZ. 

Je vaše dítě v péči ŠPZ, končí mu platnost Doporučení ŠPZ? 

1.  Speciálně pedagogické centrum -  budete pozváni nebo při vyšetření se s vámi 

pracovníci domluví, kdy musíte o kontrolní vyšetření zažádat. 

2. Pedagogicko - psychologická poradna – datum kontrolního vyšetření sleduje speciální 

pedagog, posílá zákonnému zástupci Žádost o vyšetření v ŠPZ, dále stejný postup jako 

v případě prvního vyšetření. 

Potřebujete kontakt na odborná pracoviště? (psycholog, psychiatr, neurolog, logoped …) 

1. Kontaktujte školního speciálního pedagoga. 


