DysCom 11.1

Výukový program pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
v českém jazyce
Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je
čtení, psaní a při nabývání jazykových dovedností, pro potřeby úspěšné komunikace v našem kulturním prostředí.
Program vychází vstříc dětem, které potřebují dlouhodobě nebo krátkodobě specifickou výukovou podporu.

Program nabízí 4 základní oblasti podpory:
 Orientace – zde jsou zařazeny úkoly zaměřené na pravo-levou orientaci, určování směrů (např. doleva, doprava,
nahoru, dolů atd.), orientaci v rovině (dopředu, dozadu, doprava, doleva), orientaci v řadě (hned před, hned za, první,
poslední, před, za atd.), na prostorovou orientaci (nad, pod, vedle, na, mezi, u, uprostřed, před atd.) a na orientaci
v čase (dny, měsíce, roční období, hodiny, časová posloupnost).
 Čtení - od prvního seznamování s písmeny v předškolním věku v MŠ nebo v přípravných ročnících ZŠ až po texty
pro žáky vyšších ročníků (2. stupeň) ZŠ či žáky speciálních škol.
 Uplatňování mluvnických pravidel - rozvíjení gramatické, obsahové stránky jazyka a fonemického uvědomění
se zaměřením na uplatňování gramatických pravidel, která jsou probírána na l. stupni ZŠ (v rámci minimální
doporučené úrovně očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pak i na 2. stupni ZŠ). Tato oblast je
rozdělena na:
 Cvičení – obsahuje cvičení zaměřená na kvantitu samohlásek a diakritiku (doplňování háčků a čárek, označování
slabik s dlouhou a krátkou samohláskou), párové souhlásky, procvičování hranic slov (rozdělování slovních
spojení) a opisování slov, slovních spojení i vět.
 Slovní druhy – určují se slovní druhy a mluvnické kategorie u podstatných jmen, přídavných jmen a u sloves,
procvičuje se správné užití tvarů zájmen já (mně/mě), ona (ji/jí, ni/ní), naše (naši/naší), vaše (vaši/vaší)
a předložek s a z.
 Pravopis i, y, skladba – procvičuje se psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, ve vyjmenovaných slovech,
v koncovkách podstatných a přídavných jmen, u sloves v osobních koncovkách přítomného tvaru a v příčestí
minulém (shoda podmětu s přísudkem v minulém čase), vyhledávání podmětu a přísudku.
 Kořen, předpona, přípona – procvičuje se psaní skupin bě/bje, vě/vje, mě/mně, předpon s-, z- vz-, psaní skupin
hlásek, které vznikají při odvozování slov předponami a psaní n a nn např. u slov s příponou -ný, -ní atd.
 Zrakové vnímání a Zábavné procvičování - má za úkol cílené rozvíjení či reedukaci zrakového vnímání
a vizuomotoriky dětí od předškolního věku až po druhý stupeň ZŠ.
Program je ozvučen a bohatě doplněn originálními obrázky, které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.

Cílovou skupinou uživatelů jsou:
 děti se specifickými poruchami učení - SPU, s lehkým mentálním postižením či s inteligencí v hraničním pásmu,
 děti s potřebou pozvolnějšího tempa výuky z důvodů pomalejšího či nerovnoměrného vyzrávání nervové soustavy,
 děti s obtížemi v oblasti zrakového vnímání,
 děti s obtížemi v oblasti fonemického uvědomění,
 děti s obtížemi v oblasti jazykových dovedností (morfologicko-syntaktická rovina řeči, jazykový cit atd.),
 děti s nedostatečnou úrovní spolupráce obou hemisfér (nedostatky v pravo-levé orientaci, v prostorové orientaci,
event. ve vizuomotorickém propojení atd.),
 děti s poruchou koncentrace,
 děti s nedostatky ve vnímání časové posloupnosti,
 děti, jejichž obtíže při vzdělávání vyplývají z odlišného kulturního prostředí či jsou zapříčiněny dopadem jiných
životních podmínek,
 děti demotivované vlivem dlouhodobé "školní neúspěšnosti",
 děti, které krátkodobě potřebují cílenou podporu (např. z důvodu delší absence ve škole).

Recenze - Počítačový program DysCom hodnotím velmi pozitivně. Domnívám se, že program tohoto typu
v nabídce počítačových programů chyběl, a že je dětem se specifickými výukovými potřebami "šitý na míru". Je na něm
totiž vidět, že byl vytvořen odborníky, kteří problematiku těchto dětí znají, umí s nimi pracovat a vědí, co tyto děti ke
kompenzaci svých obtíží potřebují. Program se mi zdá být komplexní a svou variabilitou použitelný pro poměrně
širokou škálu jak věku dětí, tak i rozvoje jejich mentálních schopností, znalostí a dovedností. Přestože je určen víceméně
pro žáky 1. stupně ZŠ, mohou s některými jeho částmi pracovat i děti předškolního věku (plní tedy preventivní funkci) a
také děti navštěvující 2. stupeň. Tím, že je program velmi variabilní, umožňuje individualizaci práce, a to je vlastně při
reedukační činnosti s těmito dětmi to nejdůležitější.
PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková, psycholog, spec. pedagog

Požadavky na použití programu:
 obrazovka s rozlišením od 1024x768,
 900 MB volného prostoru na pevném disku,
 české Windows 7, 8 nebo 10. Pro serverovou verzi navíc i Windows Server.
Program je plně dotykový. Lze ho používat na PC, notebooku a tabletu (s klávesnicí i bez ní) s českými
Windows 7, 8 a 10.

Program nabízíme ve dvou variantách (obě varianty jsou ČASOVĚ NEOMEZENÉ):
 serverová verze – program se nainstaluje na server do sdíleného adresáře, který je určen pro všechny
uživatele. Pak už jen stačí na všech pracovních stanicích BEZ OMEZENÍ POČTU (žákovské PC, notebooky,
tablety) připojených v síti k tomuto serveru vytvořit jeho zástupce na pracovní ploše a přes něj program spouštět,
 verze pro jednotlivé počítače – program se instaluje na jednotlivé počítače (např. PC doma, notebook mimo
pracoviště atd.).

Program lze objednat následujícími způsoby:
 online na webových stránkách www.x-soft.cz, kde kliknete na „DysCom“ a pak na „Objednávka“,
 e-mail: arid@x-soft.cz,
 tel.: 281 972 220, mobil: 603 482 548.

Ceny programu platné od 1.9.2018 (program dodáváme na CD nebo USB flash disku):
 serverová verze: 7 990 Kč bez DPH (9 668 Kč s DPH),
 verze pro jednotlivé počítače (počet instalací odpovídá počtu PC, na kterých se program používá):
Počet
instalací
1
2
3
4
5

Cena v Kč
bez DPH
1 490
2 590
3 390
3 990
4 490

s DPH
1 803
3 134
4 102
4 828
5 433

od 5 instalací: 500 Kč bez DPH (605 Kč s DPH) za každou další instalaci.
Cena pro žáky, kteří si chtějí program objednat domů a mají doporučení PPP nebo školy (stačí razítko a podpis), je
1 198 Kč bez DPH (1 450 Kč s DPH).

Dodací a platební podmínky:
Poštovné a balné: k cenám účtujeme poštovné a balné (ev. příplatek za USB flash disk) dle aktuálního ceníku, který
je uvedený na www.x-soft.cz.
Způsob doručení: Česká pošta - doporučená zásilka.
Způsob úhrady: organizace - převodem na účet, soukromé osoby – dobírkou.
Dodací lhůta: do týdne po obdržení objednávky.
Kontaktní osoba: ing. Xuan Pham, tel: 281 972 220, mobil: 603 482 548, e-mail: arid@x-soft.cz
Informace o možnostech a využití programu: Mgr. Františka Kindlerová, mobil: 608 678 536
Detailní informace o programu jsou na:

www.x-soft.cz

