SPECIFICKÉ VÝVOJOVÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ
 DYSLEXIE
o specifická vývojová porucha čtení, která se projevuje neschopností naučit se
číst, přestože se žákovi dostává běžného výukového vedení a má
přiměřenou inteligenci
 DYSORTOGRAFIE
o specifická vývojová porucha učení, která se projevuje obtížemi žáka v oblasti
užívání pravopisných pravidel mateřského jazyka
 DYSGRAFIE
o specifická vývojová porucha učení, která se projevuje obtížemi žáka v oblasti
psaní
 DYSKALKULIE
o specifická vývojová porucha matematických schopností
 DYSLÁLIE= patlavost
o vývojová porucha výslovnosti hlásek a hláskových skupin, vadná výslovnost
jedné nebo více hlásek mateřského jazyka

DIAGNÓZA ADHD
 vývojová porucha, kterou můžeme charakterizovat jako nepřiměřený stupeň vývoje
pozornosti
 dítě projevuje znaky hyperaktivity a impulzivity
 dítě je nesoustředěné, roztržité, dělá chyby z nepozornosti, zajímá se o všechno
kolem sebe
 nevydrží klidně sedět, vrtí se, hraje si s rukama, vykřikuje, skáče do řeči, ruší, není
pečlivé, ztrácí věci, je nepořádné, nezapamatuje si

INDIVIDUÁLNÍ PLÁN
 na základě odborného posudku může být žák diagnostikován s problémy učení
nebo chování a na doporučení psychologa je zařazen mezi žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami s individuálním vzdělávacím plánem
 postup při vypracování IVP
o zákonný zástupce (dále jen rodič) podá řediteli školy tiskopis „ŽÁDOST
O INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN“

o ředitel školy rozhodne o povolení
o žákovi je na základě podkladů PPP (SVP) vypracován IVP
o IVP se s každým školním rokem vypracovává opakovaně s přihlédnutím
k případným změnám
o vypracovaný IVP je předložen rodičům, kteří ho podepíší, dále IVP
podepisuje ředitel školy, třídní učitel, pracovník PPP, žák a učitel
zodpovědný za výuku daného předmětu

KAM SE OBRÁTIT
 Pedagogicko-psychologická

poradna

Ústí

nad

Orlicí

poskytuje

odbornou

psychologickou a pedagogickou péči
 o vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče
 objednání je možné telefonicky i osobně
 pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo
institucí
 žádá-li rodič ve spolupráci se školou, předá třídní učitel rodičům vyplněný dotazník
 je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda), rodiče si vezmou s sebou
k prvnímu vyšetření jejich zprávy
 poskytované služby jsou bezplatné
 pokud žák vyšetření absolvoval, musí si rodiče zprávu o vyšetření z PPP
vyzvednout osobně (zprávy se neposílají poštou)
 podle svého uvážení rodiče informují třídního učitele, aby pedagogové mohli
s žákem pracovat podle doporučení PPP

KONTAKTY
PPP Ústí nad Orlicí, tel. 465 521 296, 776 611 695
PPP Ústí nad Orlicí, pracoviště Svitavy, Riegerova 2063, tel. 461 532 486, 775 575 480
PPP Ústí nad Orlicí, pracoviště Polička, ZŠ Na Lukách, tel. 775 575 484
PPP Pardubice, tel: 466 410 327, 466 410 328,
PPP Pardubice pracoviště Chrudim, tel. 469 621 187
SPC Bystré, pracoviště Polička, Nádražní 775, tel. 724 291 333, 602 473 793

ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ PLÁN ke stažení v sekci TISKOPISY.

