
Zpráva z psychologického vyšetření                                       

Vyšetření proběhlo ve dnech 26. 2. 2015, 20. 3. 2015, 16. 4. 2015, 15. 5. 2015 na žádost zákonných 
zástupců z důvodu posouzení školní zralosF dítěte a podpůrného rodinného vedení.  

Zákonní zástupci byli seznámeni s charakterem vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, s 
právy a povinnostmi, které vyplývají z vyšetření. Vyšetření bylo realizováno na základě žádosE 
zákonného zástupce a s jeho informovaným souhlasem. 

Z anamnézy a rozhovoru se zákonnými zástupci (otcem):  

Prenatální vývoj bez abnormalit, zátěžová rodinná anamnéza, po úmrI matky chlapec vyrůstá v péči 
otce. Má tři dospělé nevlastní sourozence. Přetrvávala enuréza a enkopréza, aktuálně se podařilo 
odstranit. Dochází do mateřské školy na nácvik řeči (individuální logopedická péče pod vedením 
speciálního pedagoga – logopeda) a do tanečního kroužku. 

Ze zprávy z mateřské školy:  

………má poIže s dodržováním pravidel a respektováním autority. Do řízené činnosE se zapojovat 
nechce, strhává na sebe pozornost, vyrušuje, nespolupracuje. ObIžně se přizpůsobuje změnám, má 
časté konflikty s dětmi, někdy nezvladatelný. 

Z vyšetření: 

……..se snažil situaci přizpůsobit svým potřebám. Neklid a impulzivita, která je patrná při pozorování 
chlapce v blízkosE otce a vyplývá ze zprávy z mateřské školy a z následných rozhovorů, byla zpočátku 
zcela nahrazena neakEvitou…….,odmítáním spolupráce, nekomunikací. Je to vlastně druhý způsob, 
jakým………odmítá autority. Postupně se podařilo naladit se s ním na spolupráci. Bylo nutné mu 
poskytovat dlouhý zácvik, přijmout sice jeho odmítání, ale postupně si získávat jeho důvěru. Ve fázi 
nespolupráce byl schopen podat výkon, který by odpovídal oslabenému kogniEvnímu výkonu 
(lehkému mentálnímu posEžení), což ovšem je v rozporu s jeho skutečnými znalostmi a schopnostmi. 
Tato situace by mohla vzniknout také po nástupu do školy. 

Pokud chlapec nezná odpověď na otázky nebo si není jistý, mlčí, nebo odpovídá nejistě, pomalu a 
velmi poEchu. Potřebuje neustále posilovat. Ruka je neuvolněná, držení pera správné špetkou, 
výrazná je grafomotorická neobratnost.  Lateralita   orientačně   zkřížená   levé oko / pravá horní 
končeEna.  Rozpozná  základní barvy, s doplňkovými potřeboval pomoc. Číselnou řadu zvládl 
vyjmenovat do 10, jednoduché početní operace nezvládá. Zcela selhal ve zkoušce fonemaEckého 
sluchu a zkoušce vizuální percepce. Aktuálně není připraven na nácvik čtení. Řečový vývoj není 
aktuálně ukončen. V testu vědomosI předškolních děI podal výkon v pásmu průměru. Chybí mu 
slovní zásoba, obIžně se orientuje v časových posloupnostech. 

Závěr:  

Socioemoční nezralost dítěte. Doporučuji odklad školní docházky o jeden rok. Sociální znevýhodnění. 
Jedná se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů.  V souladu s odst. 6 tohoto zákona doporučuji vytvoření 
nezbytných podmínek pro jeho vzdělávání v mateřské škole i v základní škole odpovídajících jeho 
potřebám. 

Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsI nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána.  



Doporučení:  

Podle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon v platném znění k 1. 5. 2015) doporučuji zvážit 
zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy, kde je předpoklad, že dojde k vyrovnání jeho vývoje.  
Pro rozvoj grafomotoriky dávám taInkovi ke zvážení zapojení chlapce do grafomotorického kurzu pro 
předškolní děE, na který je možno se objednat telefonicky.  

Více informací……poskytované služby / programy pro děE. 

Zařazení do přípravné třídy základní školy by chlapci umožnilo získat čas pro adaptaci v novém 
prostředí a také pro přizpůsobení se novým pravidlům. Pokud přípravná třída nebude k dispozici, 
bude nutné zajisEt chlapci možnost docházky do mateřské školy. S taInkem jsme se dohodli na dalším 
podpůrném terapeuEckém vedení rodinného systému. Pokud chlapec zůstane v mateřské škole, 
budeme společně s paními učitelkami řešit jeho výchovné poIže v mateřské škole. Spolupráce bude 
nutná také při nástupu do základní školy.  

V následujícím školním roce se bude nutné zaměřit na rozvoj verbálního projevu, slovní zásoby, 
sluchové a zrakové percepce. Při práci můžete využívat doporučených pracovních sešitů. Doma je 
nutné vytvoření hranic, ve kterých se bude chlapec pohybovat. Všechny čeká dlouhá práce, která míří 
k pomoci dítěE. Paní učitelky prosím, aby vydržely v nastavených požadavcích: Vliv mateřské školy je 
viditelný a tato zkušenost je pro………moc důležitá. Moc děkuji za spolupráci. 

Doporučená literatura: 
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Platnost doporučení: červen/2016 S pozdravem 

(Od 9/2016 je v platnosE Vyhláška 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 
žáků nadaných.) 

Zdroj: Pedagogicko-psychologická poradna ÚsI nad Orlicí.  
Text prošel editací a jazykovou korekturou. Veškerá osobní data byla smazána.  
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