
Pozvánka na webinář 

Téma: Problémy při čtení, psaní a pozornosti dítěte způsobené nejenom očními pohyby. 

Kdy: 28.1.2021, čtvrtek 

Čas: 18,00 – 20,00 hodin 

Cena: 300 Kč 

Jak se přihlásit: stačí poslat email s fakturačními údaji - jméno, příjmení, adresa (adresa 

zaměstnavatele + IČO), do předmětu uvést webinář – na email: brnoseminare@seznam.cz. Po 

obdržení emailu Vám bude na email odeslána faktura. Je nutné, aby se platba připsala na náš účet do 

25.1.2021, jinak bude Vaše rezervace automaticky stornována. Rádi bychom Vás informovali, že v 

případě neuhrazené platby bude Vaše rezervace automaticky stornována ze systému. V den konání 

Vám bude na email odeslán link, přes který se kliknutím dostanete do naší přednáškové místnosti. 

Storno podmínky: Po zaplacení je částka nevratná.  

Komu určeno: pedagogům, fyzioterapeutům, logopedům, ortoptistům, psychologům, rodičům 

 

 

Pracuji již několik let jako ortoptista (www.ortoptika.net) a posledních 6 let se více věnuji dětem, 

které mají problémy se čtením, psaním, pozorností…Přestože se můj obor zabývá diagnostikou 

správného vidění, spolupracuji při řešení těchto problémů s řadou dalších odborníků a praxe ukazuje, 

že komplexní řešení problémů přináší rychlé a efektivní řešení. Mám ráda osobní setkání, ale 

vzhledem k nemožnosti pořádat osobní setkání jsem se rozhodla využít možnosti předat Vám své 

zkušenosti z praxe pomocí internetového přenosu. V rámci tohoto webináře bychom si řekli, jak 

špatné oční pohyby mohou ovlivňovat výkonnost Vašich dětí v předškolní či školní výchově. Čeho si 

všímat, co Vás může upozornit na možné problémy dětí v budoucnu. A pokud již problémy řešíte, 

jaká je nejrychlejší cesta k vyřešení. Typické problémy, které řeším ve své ordinaci jsou např. 

vynechávání písem při čtení, domýšlení slov, pomalé čtecí tempo, vynechávání diakritiky při psaní, 

neúhledné písmo (dítě není schopno držet řádek či obtahování čar ve školce..), poruchy pozornosti, 

poruchy chování, velká únava…Určitě zmíním typické projevy u zkřížené laterality. Zdá se to 

nepochopitelné, ale tyto problémy mohou souviset se špatnými očními pohyby. Včasnou a správnou 

diagnostikou a následným domácím cvičením můžete rychle a efektivně dítěti pomoci. Během 

webináře mi samozřejmě budete moci posílat dotazy, na které budu v rámci časové možnosti 

odpovídat. 
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