
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODPORA DÍTĚTE VE ČTENÍ, PSANÍ A 
MATEMATICE 

 

Termín konání:  24.11. 2020 (úterý) od 9 do 16 hodin (celkem 8 hodin vzdělávání) 

 
Místo konání:   areál SOS DV Brno, Borůvková 20 (školicí centrum)  
Kurz je určen pro:  pěstouny 
Kurzem Vás provede:    Mgr. Jiřina Bednářová   
 
Anotace kurzu: Setkání bude zaměřeno na podporu školních dovedností  jako je čtení, psaní, počítání 
u dětí na 1. stupni základní školy. Nepůjde však pouze o samotné školní dovednosti. Budeme se 
zamýšlet i nad  předpoklady pro čtení, psaní, počítání  a možnostmi jejich ovlivnění, rozvoj schopností 
pro uvedené školní dovednosti s názornými ukázkami konkrétních materiálů. Budeme si povídat o 
principech a vytváření podmínek, které mohou pomoci překonat případné potíže v českém jazyce a 
v matematice.  
Zmíněny budou specifické poruchy učení – dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie. 
 

1. blok zaměřený na rozvoj čtení a psaní: 
 
PODPORA ČTENÁŘSKÉ TECHNIKY, metody výuky čtení, psaní 
SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ: sluchová diferenciace, analýza a syntéza, sluchová paměť 
ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ: zrakové rozlišování, analýza a syntéza 
ORIENTACE V PROSTORU A V ČASE  
MOTORIKA: hrubá a jemná motorika, grafomotorika 
ŘEČ 
 
2. blok zaměřený zejména na rozvoj matematických schopností a dovedností 
 
NASTÍNĚNÍ MOŽNÝCH PŘÍČIN POTÍŽÍ V MATEMATICE 
SLEDOVÁNÍ A ROZVOJ SCHOPNOSTÍ OVLIVŇUJÍCÍCH VÝVOJ MATEMATICKÝCH SCHOPNOSTÍ A 
DOVEDNOSTÍ 
BUDOVÁNÍ A ROZVOJ MATEMATICKÝCH POJMŮ V OBLASTI: 
Numerace (budování pojmu přirozeného čísla, vnímání číselných řad, pochopení poziční hodnoty 
číslice v čísle…) 
Základních číselných operací (sčítání, odčítání, násobené, dělení) 
Aplikace číselných operací 
 



 

 

2 / 2  Láskyplný domov pro každé dítě 

Cena:  200 Kč/hod. pro pěstouny, kteří nemají s SOS DV uzavřenou dohodu.  
Kontaktní osobou pro přihlášení je vaše klíčová pracovnice SOS dětské vesničky. 
Pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací je kontaktní osobou pro přihlášení Lenka 
Gláserová, tel.: 775 720 286, e-mail: lenka.glaserova@sos-vesnicky.cz  

 
Organizační informace:  
Vzdělávání bude probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete tak, 
že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky 
(pokud půjdete od parkoviště u administrativní budovy).  
 
Během všech vzdělávacích akcí poskytujeme hlídání dětí pěstounům, kteří mají s naší organizací 
uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Děti 
můžete na program předávat rodinným asistentkám od 8:40 do 9:00 hodin v domě č. 10 – 
KLUBOVNA. Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a 
přezůvky. 
 
Přihlašujte se prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky kontaktním osobám, které jsou uvedeny u 

každého vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vždy přihlašujte i děti, které budou hlídány rodinnými asistentkami. 

Jak se k nám dostanete? 
Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací 
Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás vykoukne areál SOS DV.  
Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky - škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se 
nachází po Vaší pravé ruce. 
K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky. 
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