
 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

Katedra speciální pedagogiky 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

Komunikace školy a speciálně pedagogických pracovišť s rodiči dětí se specifickými 

poruchami učení 

The communication between school and special education centers with   parents of 

childrens with specific education problems.   

Anna Vlasáková 

Vedoucí práce:  PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.   

Studijní program:  Bakalářské, Prezenční studium 

Studijní obor:  VV+SPPG 

 

2019 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdáním této bakalářské práce na téma Komunikace školy a speciálně 

pedagogických pracovišť s rodiči dětí se specifickými poruchami učení potvrzuji, že jsem 

ji vypracovala pod vedením vedoucího práce samostatně za použití v práci uvedených 

pramenů a literatury. Dále potvrzuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo 

stejného titulu. 

 

 

 

Praha, 11. 7. 2019  



 

3 

 

 

V první řadě bych ráda poděkovala vedoucí své bakalářské práce PhDr. Lence 

Felcmanové, Ph.D. za věcné rady a připomínky. Dále děkuji za spolupráci škole, která mi 

zprostředkovala jednotlivé respondenty. Také děkuji všem pedagogickým pracovníkům 

za rozhovory a za poskytnutí jejich vlastních metodických materiálů. V neposlední řadě 

děkuji všem respondentů za poskytnutí rozhovorů.  



 

4 

 

ABSTRAKT 

 Bakalářská práce se zabývá kvalitou komunikace mezi školou a speciálně 

pedagogickými pracovišti s rodiči žáků se specifickými poruchami učení. Pro výzkum 

byla využita forma polostrukturovaných rozhovorů s jednotlivými rodiči žáků se 

specifickými poruchami učení, výchovným poradcem a školním psychologem. Získané 

informace byly následně zpracovány a analyzovány za pomoci metody otevřeného 

kódování. Tato práce také mapuje komplexní proces při reedukaci žáků s SPU 

a informovanost rodičů o dané problematice, která je stěžejní pro efektivní reedukaci. 

Celá praktická část se opírá o teoretickou. Tato část byla zpracována na základě 

literárních zdrojů. 
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ABSTRACT 

Thesis deals with communication quality between school or department of special 

education and parents of students with specific learning disorders. For the research was 

chosen the method of semistructured interviews with the particular parents,  the guidance 

counsellor and the school psychologist. The information, that were gained by the 

research, were adapted and analysed afterwards in compliance with the method of open 

coding. The thesis conducts a survey of a complex process during a students’s re–

education and their parents’s  awareness about the process itself. The awareness is crucial 

in the thing of effective re-education. The whole practical part is build on the base of 

theoretical part, which was worked out in the basis of the literary sources.  
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specific learning disorders, comunication, cooperation, know-how, reeducation 
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Úvod 

Specifické poruchy učení se stále více stávají velmi diskutovaným problémem, co 

se týče metod a forem diagnostiky a reedukace. Jelikož tito žáci vyžadují velice intenzivní 

péči, která musí probíhat i mimo školské prostředí, je zapotřebí, aby rodiče žáků byli 

dostatečně informováni o dané problematice svého dítěte.  

Tímto se dostáváme k hlavnímu tématu bakalářské práce, která se zabývá 

komunikací mezi speciálně pedagogickými pracovišti a školou s rodiči dětí se 

specifickými poruchami učení. Kvalita této interakce je stěžejní pro efektivní reedukaci 

žáků s SPU. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zmapovat formy a efektivitu 

komunikace mezi jednotlivými subjekty. Zda-li rodiče získávají dostatečné informace 

o svém dítěti pro kvalitní rozvoj a reedukaci dané defektní funkce. 

Práce se skládá ze dvou hlavních částí. Jedná se o část teoretickou, jež na základě 

literárních a elektronických zdrojů mapuje problematiku specifických poruch učení 

a okolnosti, které mohou danou vadu ovlivnit. Také se zabývá hlouběji možnostmi 

komunikace ve školském prostředí. V neposlední řadě zaznamenává možnosti seminářů 

a dalších vzdělávacích metod pro rodiče jednotlivých žáků. 

Praktická část probíhala formou výzkumných rozhovorů s rodiči znevýhodněných 

žáků. Tyto rozhovory pro mou práci zprostředkovalo vedení základní školy 

v Pardubicích, konktrétně zástupkyně školy, která oslovila jednotlivé rodiče. Výzkum 

zaznamenává zkušenosti rodičů s procesem řešení problematiky SPU, počínaje první 

zmínkou, zjištěním daného znevýhodnění, přes diagnostiku spjatou se zprostředkováním 

odborné pomoci v pedagogicko-psychologické poradně, vzdělávací opatření 

v jednotlivých vyučovacích hodinách, formy reedukace v domácím prostředí. 

V neposlední řadě ověřuje povědomí jednotlivých rodičů o problematice jejich dítěte 

a informovanost ze strany školy. 

 

1. Specifické vývojové poruchy učení 

Specifické poruchy učení (SPU) jsou heterogenní skupina, která označuje soubor 

několika poruch omezujících žáka nejen ve školním prostředí, ale i v sociální a osobní 

realizaci. Konkrétně se jedná o poruchy, které žáka znevýhodňují při osvojování 
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a následném aktivním užívání řeči, psaní, počítání a celkové komunikaci. Tyto poruchy 

vznikají na základě dysfunkcí centrální nervové soustavy. Mají individuální charakter, 

projevy a intenzitu jednotlivých vad (Zelinková, 2009). 

Poruchy se mohou objevit samostatně, ale také souběžně s jinými handicapy, 

kterými mohou být např. senzorické potíže nebo poruchy chování. Výše jmenované 

handicapy spadají do vnitřních vlivů (Zelinková, 2009). 

Za vnější vlivy, které mohou podmínit rozvoj specifických poruch učení, můžeme 

považovat např. odlišnou kulturu, patologické prostředí, nedostatečnou stimulaci dítěte. 

Poruchy učení nejsou přímým důsledkem všech těchto přidružených omezení, ať už 

vývojových, či sociálních, mohou jimi však být akcelerovány. Inteligence těchto žáků se 

nachází v pásmu průměr až nadprůměr. Díky tomu můžeme říci, že jejich porucha není 

podmíněna sníženou inteligencí (Zelinková, 2009). 

V současné době se žáci s touto poruchou také označují jako žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami, což jejich problematiku vystihuje svým způsobem nejlépe, 

protože kromě reedukace jejich poruch je často nutné i použití jiných výukových metod, 

speciálních pomůcek a způsobů hodnocení (Jucovičová, Žáčková, 2008). Také zájem 

o danou problematiku roste. Probíhá snaha o včasnou diagnostiku, následnou intervenci 

a efektní reedukaci žáka, která ovlivní nejen následující studijní, ale také sociální 

úspěšnost. 

S poruchami učení souvisí oslabení několika funkcí, které mají dopad na osvojení 

jednotlivých dovedností. Mluvíme o funkcích kognitivních, percepčních, motorické 

koordinaci a rytmice, intersenzorických a senzoricko-motorických funkcích, na posílení 

těchto funkcí je zaměřena reedukace (Jucovičová, Žáčková, 2008). 

,,Specifické poruchy učení nejsou pouze předmětem zájmu pedagogiky nebo 

psychologie, ale též věd lékařských a dalších příbuzných oborů: 10. revize Mezinárodní 

klasifikace nemocí z roku 1992 užívá následující pojmy a číselnou klasifikaci.  

F80-F89 Poruchy psychického vývoje 

- F80 Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka 

- F80.0 Specifické poruchy artikulace řeči 

- F80.1 Expresivní poruchy řeči 

- F80.2 Receptivní poruchy řeči 
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- F80.3 Získaná afázie s epilepsií 

- F80.8 Jiné vývojové poruchy řeči a jazyka 

- F80.9 Vývojová porucha řeči a jazyka nespecifikovaná 

F81 Specifické vývojové poruchy školních dovedností 

- 81.0 Specifická porucha čtení 

- 81.1 Specifická porucha psaní 

- 81.2 Specifická porucha počítání 

- 81.3 Smíšená porucha školních dovedností 

- 81.8 Jiná vývojové poruchy školních dovedností 

- 81.9 Vývojová porucha školních dovedností nespecifikovaná“   

(Zelinková, 3003, s. 11, 12). 

 

1.1 Příčiny specifických poruch učení 

Je třeba znát jednotlivé příčiny, které mohou podmínit vznik specifických poruch 

učení. Zelinková (2009) uvádí jako příklad dřívějších výzkumů výzkum Otakara 

Kučery, který se zabýval příčinami dyslexie, a to v 60. letech 20. století. U zkoumané 

skupiny osob s dyslexií byly nalezeny čtyři příčiny obtíží: 

1. „Lehká mozková dysfunkce (tehdy nazývané lehké dětské encefalopatie) se 

objevily u 50 % dětí ze sledované skupiny 

2. Dědičnost byla prokázána přibližně v 20 % 

3. Třetí skupina byla hereditálně-encefalopatická a tvořilo ji asi 15 % dyslektiků 

4. Neurotická nebo nejasná etiologie byla označena u zbývajících 15 % dětí“ 

Je nesporné, že specifické poruchy učení nejsou zapříčiněny pouze jedním 

činitelem. Příčina SPU je považována za „multifaktoriální“ tzn. vícefaktorovou. To 

znamená, že příčin je velmi mnoho a navzájem se mohou kombinovat (Michalová, 

2004). 

Současné teorie od mnoha odborníků z různých profesí uvádějí, že děti s dyslexií 

kromě poruch čtení a psaní projevují obtíže i v jiných rovinách, a to např. v oblastech 

auditivních a vizuálních procesů, paměť, vnímání podnětů, struktur centrální nervové 

soustavy atd. (Zelinková, 2009). 
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Jednou ze současných teorií je teorie Uta Fritha. Na základě této teorie Zenliková 

(2007) popisuje jednotlivé roviny příčin. „Uta Frith (1997) shrnuje, že výzkumy 

zaměřené na odhalení příčin a následně reedukaci dyslexie lze sledovat 

v následujících třech rovinách: 

1. Biologicko-medicínská 

2. Kognitivní 

3. Behaviorální“ (Zelinková, 2009, s. 21). 

Biologicko-medicínská rovina: do této roviny řadíme genetiku. Na základě 

současných výzkumů je jisté, že některé vývojové poruchy jsou podmíněny geny. 

Struktura a fungování mozku je odlišná u zdravých jedinců a u osob s SPU. 

Hormonální změny v některých publikacích bývají uváděny jako jednou z příčin 

dyslexie. Konktrétně se jedná o zvýšenou hladinu testosteronu, ale tyto teorie nejsou 

dostatečně prokazatelné (Zelinková, 2009).  

 Kognitivní rovina: zahrnuje deficity v několika rovinách. Fonetický 

deficit je jednou z rovin, kterou vykazuje velká část osob s dyslexií.  Několik autorů 

uvádí, že děti s dyslexií mají obtíže v oblasti fonetického uvědomění, to má nadále 

dopad na obtíže s dekódováním a osvojováním dalších dovedností. Vizuální deficit -  

žák s dyslexií vnímá obraz jinak. Častokrát má problémy s identifikací jednotlivých 

písmen, má pocit, že se text hýbe a přeskakuje. Také se zde prokazuje deficit 

ve vnímání slova jako celku. Žák s dyslexií musí číst slova po jednotlivých 

písmenech, která si navzájem zaclánějí. Dekódování textu je pro něj velice obtížný 

proces. V souvislosti s tímto se mohou objevit bolesti hlavy, únava (Zelinková,2009). 

Deficity v oblasti řeči a jazyka jsou úzce spjaty s předchozí rovinou. Žáci s SPU, 

díky obtížnému dekódování textu, mají také problémy v jeho porozumění (Matějček, 

Vágnerová, 2006). Dle Matějčka a Vágnerové (2006, s.26) „Pomalé tempo vizuální 

percepce negativně ovlivňuje rychlost čtení, ale dítě nemusí dělat mnoho chyb. Tato 

varianta je typická pro čtení v transparentním jazyku, jako je čeština.“ Bohužel 

bezchybné čtení neznamená, že žák textu rozumí a je schopen ho dostatečně vnímat. 

Deficit v procesu automatizace může být omezen. V tomto případě je třeba žákovi 

dát na daný proces více času. Čím je proces složitější, tím se prodlužuje doba 

automatizace. Jošt (2011) uvádí, že deficity v oblasti paměti se vztahují na 
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krátkodobou paměť, konktrétně pracovní paměť žáků s dyslexií. Dlouhodobá paměť 

je srovnatelná s běžnými čtenáři.  

Behaviorální rovina: se zabývá jednotlivými rozbory procesu čtení, psaní, rozboru 

chování (Zelinková, 2009). 

 

1.2  Druhy specifických poruch učení 

1.2.1  Dyslexie 

Dyslexie je všeobecně nejznámější specifickou poruchou učení. Prevalence 

v průměrné populaci se pohybuje mezi 5 až 10 %. (Zelinková, Čedík, 2013). Fisher 

a Škoda, (2008) uvádějí, že až 95 % osob se specifickými poruchami učení trpí právě 

dyslexií. V mnoha případech se také nevyskytuje samostatně, ale společně 

s dysortografií a dysgrafií. 

Porucha postihuje tempo a plynulost čtení. Žáci také často mývají problém 

s porozuměním textu. Sice text přečtou, ale neví, o čem byl. Díky již zmíněnému 

sníženému tempu, narušené plynulosti a neporozumění textu dyslexie ovlivňuje téměř 

všechny oblasti vzdělávání. Může hluboce zhoršovat studijní úspěšnost žáka, a to 

nejen v českém jazyce, ale i v ostatních předmětech. V případě, že dítě nepochopí 

zadání, nebo mu není poskytnut dostatek času na přípravu, může se setkávat s častým 

studijním neúspěchem. Z toho důvodu se preferuje ústní zkoušení (Jucovičová, 

Žáčková, 2008; Matějček, Vágnerová, 2006). 

Deficity jednotlivých dílčích funkcí, kterými je zraková analýza a syntéza, mají 

dopad na vnímání textu a vytvářejí obraz žáka s dyslexií. Což znamená, že žák 

s dyslexií vidí text rozdílně oproti běžnému žákovi. Narušená vizuální percepce také 

ovlivňuje pravolevou a prostorovou orientaci a nedostatečnou zrakovou paměť 

(Jucovičová, Žáčková, 2008). 

Dyslexii identifikuje pomalé, nebo naopak překotné a namáhavé čtení dítěte. 

S tím souvisejí i problémy se správnou intonací, rytmizací a melodií čtení. Žáci 

mívají často potíže s nepravidelným dechem, udržením očí na řádku, opakovaným 

čtením začátku slov, fonetickým oddělováním předložek od slov a orientací v textu. 

Nejtypičtější chyby při čtení jsou: 
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- záměna písmen na základě vizuální podobnosti (tzv. statická inverze) 

o a-e, d-b-p, m-n, l-k-h 

- přesmykováni slabik (tzv. kinetická inverze) 

o lokomotiva -> kolomotiva 

- vynechávání částí textu 

- přidávání nadbytečných písmen 

- vynechávání diakritických znamének 

- domýšlení částí slov 

(Jucovičová, Žáčková, 2008, s. 13, 14) 

 

1.3.2  Dysgrafie 

V případě dysgrafie se jedná o narušenou schopnost grafického vyjádření. 

V mnoha případech dysgrafie vyplývá z narušení jemné, ale často i hrubé motoriky. 

Porucha dále bývá spojována s chybnou automatizací pohybů, motorickou 

a senzoricko-motorickou koordinací (Zelinková, 2009; Jucovičová, Žáčková, 2008,). 

Dysgrafie může být podmíněna i nedostačujícím vizuálním vnímáním 

a prostorovou orientací. Dalším faktorem ovlivňujícím vznik poruchy je nevyhraněná 

nebo zkřížená lateralita a v minulosti také velmi časté u přeučovaní z leváků na 

praváky. Grafická úprava a písemné vyjádření je nápadně zhoršené. Děti se zkříženou 

lateralitou často mívají pomalejší tempo práce (Bartoňová, Vítková, 2007; Zelinková, 

2009). 

Nejčastěji jsou potíže s osvojením a zapamatováním si písmen, spojením si 

grafické podoby tiskacího a psacího písma, zachováním správné podoby písmen, 

akceptací řádku, nepravidelnými mezerami mezi písmeny a slovy, celkové snížení 

kvality písma a pomalejší tempo psaní (Jucovičová, Žáčková, 2008). 

 

1.3.3  Dysortografie 

Dysortografie je specifickou poruchou pravopisu, která se vyskytuje ve dvou 

oblastech. První jsou specifické dysortografické chyby, kterými jsou: 



 

14 

 

- vynechávání písmen, slabik i slov, ale i přidávání nadbytečných, slabik, či 

slov 

- potíže s diakritickými znaménky (nesprávné umísťování, vynechávání 

a přidávání) 

- přesmykování slabik (tzv. kinetická inverze) 

- záměna slov a slabik na základě zvukové podobnosti 

- (např. di-ti-ni, dy-ty-ny) (Zelinková, 2009) 

Deficit se projevuje při osvojování gramatických pravidel a jejich pozdější 

aplikací. U dětí s dysortografií se často objevují gramatické chyby v písemném 

projevu, ačkoli gramatická pravidla ovládají. Při ústním vyjádření daná pravidla 

užívají správně, přesto v písemném projevu chybují. Vyskytuje se také nesprávná 

aplikace pravidel. Dítě umí jednotlivá gramatická pravidla, ale nezvládne je správně 

aplikovat. Neví, které pravidlo a kdy využít (Jucovičová, Žáčková, 2008). 

Základním problémem je narušení sluchového vnímání. Častými potížemi bývá 

snížená schopnost sluchové analýzy a syntézy, sluchová diferenciace a paměť. Mezi 

specifické dysortografické chyby, které vyplývají z deficitu sluchového vnímání, patří 

neschopnost rozeznání dlouhých a krátkých hlásek a slabik, problém s rozeznáním 

fonémů a rozdíl mezi měkkými a tvrdými hláskami a slabikami. Také bývá narušeno 

vnímání rytmu a jeho reprodukce. Díky výše uvedeným problémům žáci mívají 

zhoršený cit pro jazyky (Jucovičová, Žáčková, 2008; Pokorná,1997). 

 

1.3.4  Dyskalkulie 

Uváděná též jako specifická vývojová porucha matematických schopností. 

Z označení vyplývá, že jde o poruchu, která postihuje oblast základních 

matematických postupů, manipulaci s čísly, ale i geometrii. Míra poruchy je 

u každého jedince zcela individuální a také se nemusí vztahovat na všechny oblasti 

(Zelinková, 2009). 

Jedním z dyskalkulických problémů je nesprávné jmenování a orientace 

v číselných řadách. Žák vynechává čísla, má problém s přechody přes desítku, je 

neschopen vyjmenovat číselnou řadu po desítkách, jmenovat sudá či lichá čísla. 

Problémy se spočítáním předmětů, nebo srovnání počtu ve více skupinách, a to 
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i případě, kdy pro běžnou populaci není zapotřebí počítání, jelikož dané počty vidí 

pouhým pohledem. Ztráta v počítání, opakované počítání jedné věci. Problémy 

v početních operacích, které jsou ovlivněny probíranou látkou ve škole a také jsou 

podmíněny tím, zdali žák zvládnul předchozí látku a zdali má na čem stavět (Simon, 

2006).  
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2. Vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami potřebuje pro úspěšné a efektní 

vzdělávání podpůrná opatření, kterých se mu dostane po speciálně pedagogickém 

vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, nebo v speciálně pedagogickém centru. 

Na základě vyšetření a doporučení z daného školského poradenského zařízení jsou 

stanoveny pedagogické přístupy a výchovně-vzdělávací opatření, která žákovi 

napomáhají k úspěšnému vzdělávání a rozvoji celé osobnosti.  Stanovené edukační 

metody a postupy by měly reagovat na žákovy individuální potřeby. Kmenová škola je 

uplatňuje v souladu se svým školním vzdělávacím programem. Děti s SPU nejčastěji 

bývají umístěny do škol hlavního vzdělávacího proudu a méně často ve třídách pro žáky 

se specifickými poruchami učení, neboť těchto tříd je velmi málo.   

 

2.1 Legislativní rámec vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se opírá o důležité 

mezinárodní dokumenty, kterými jsou:  

- Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 

- Úmluva o právech dítěte z roku 1991 

- Úmluva o právech osob se zdravotním postižením 

o Je klíčovým dokumentem pro práci s osobami se specifickými 

poruchami učení, ačkoli tyto poruchy nemůžeme považovat za 

zdravotní postižení v pravém slovy smyslu.   

V národních legislativních předpisech vztahujících se ke vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami, tedy i žáků s SPU, jsou stanovena podpůrná 

opatření. Tímto opatřením je např. upravení metod a forem vzdělávání dle 

individuálních potřeb žáka, upravení hodnocení žáka (v případě žáků s SPU je vhodné 

slovní hodnocení, abychom eliminovali trauma z neúspěchu) (§ 16 odst. 6 školského 

zákona), bezplatné poskytnutí speciálně didaktických a kompenzačních pomůcek 

(§ 16 odst. 7 školského zákona), nárok na asistenta pedagoga (§ 16 odst. 9 školského 

zákona) (MŠMT zákon č. 561/2004 Sb.). Dle školského zákona podpůrná opatření 

jsou dělena do I.-V. stupně. V případě opatření I. stupně tato opatření stanovuje škola. 
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Co se týče II.-V. stupně jsou navrhovány a metodicky doprovázeny školskými 

poradenskými zařízeními (MŠMT zákon č. 561/2004 Sb.). 

Tato podpůrná opatření napomáhají k plnohodnotnému rozvoji žáků, podporují 

integraci a eliminují diskriminaci. Je třeba zmínit několik stěžejních legislativních 

norem: 

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhlášce č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělání ve školách se řídí rámcovými vzdělávacími programy (RVP), dle 

kterých zpracovávají svoje školní vzdělávací programy (ŠVP).   

 

2.2 Systém poradenských služeb pro žáky s SPU 

Systém poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních 

zajišťují pracovníci na různých pracovních pozicích a pracovištích. Některá tato 

pracoviště jsou přímou, interní součástí škol. Těmito odbornými pracovníky ve 

školách jsou: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce a školní 

speciální pedagog.  Avšak za klíčovým subjektem pro stanovení podpůrných opatření 

jsou školská poradenská zařízení. Mezi tato zařízení spadají pedagogicko-

psychologické poradny a speciálně pedagogická centra. V poradenské činnosti je 

velmi důležitá spolupráce a vzájemná komunikace všech těchto odborných pozic 

a pracovišť. 

Hlavní činností celého systému poradenství je podpora dětí, rodičů, učitelů 

a dalších pedagogických pracovníků (Bartoňová, Vítková, 2007). Cílem 

pedagogicko-psychologického poradenství je poskytovat podporu a odbornou pomoc 

při řešení osobních problémů žáků, zajišťování a řešení obtíží a problémů 
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psychického a sociálního vývoje žáků v průběhu edukačního procesu, při prevenci 

sociálně patologických jevů a při volbě povolání a profesní orientaci. 

 

2.2.1 Výchovný poradce 

Výchovným poradcem bývá učitel, který vedle svého pedagogického působení, 

plní i činnost výchovného poradce. Pro tuto pozici musí splnit stanovené kvalifikační 

studium. Všechny základní a střední školy včetně škol zřízených podle školského 

zákona musí mít svého výchovného poradce (Bartoňová, Vítková, 2007). 

Důležitým úkolem výchovného poradce je odborná depistáž a mapování potřeb 

žáků. K okruhům jeho činnost patří:  

- Zprostředkování vyšetření ve školském poradenském zařízení (PPP, SPC), pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadané. 

V problematice také blíže informuje rodiče a žáka o následujících opatřeních.  

- Komunikace se školskými poradenskými zařízeními a koordinace služeb 

a opatření pro žáky speciálně vzdělávacími potřebami.   

- Poradenství při volbě navazujícího vzdělání, či výběru povolání. 

- Mapuje vztahy mezi žáky a případné patologické prostředí dítěte. 

- Zajišťuje vhodné podmínky pro inkluzivní vzdělávání žáka (vyhláška č. 

72/2005; Bartoňová, Vítková, 2007). 

 

2.2.2 Školní metodik prevence 

Zastupuje odborné působení v oblasti předcházení a zamezení sociálně 

patologického chování na školách. Cíleně vyhledává projevy rizikového chování na 

škole. Poskytuje odbornou poradenskou intervenci žákům a jejich rodičům. 

Spolupracuje s učiteli při podezření rizikového chování a spolupracuje na jeho 

zamezení (Vítková, Bartoňová, 2007; zákon č. 72/2005 Sb.). 

K okruhům činností metodika prevence patří:  

- Tvorba a koordinace při realizaci preventivního programu školy a jeho 

následném hodnocení. 

- ,,Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci 

záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání 
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sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, 

rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování“ 

(vyhláška č. 72/2005 Sb., příloha č.3). 

- Vyhledávání rizikového chování a nastavení vhodné podpory pro jeho 

odstranění. 

- Edukace v oblasti prevence rizikového chování a seznamování 

pedagogických pracovníků s danou problematikou.  

- Předcházení vyčlenění na základě kulturních rozdílů. Prevence rasismu, 

xenofobie a dalších faktorů, které vedou k vyčlenění na základě odlišnosti. 

- V případe výskytu rizikového chování zprostředkování kontaktu na odborné 

pracoviště.  

- Shromažďování dokumentace týkající se rizikového žáka v souladu se 

zákonem o ochraně osobních údajů. 

- Poskytnutí skupinové, či individuální konzultace (vyhláška č. 72/2005 Sb.) 

 

2.2.3 Školní psycholog 

V poslední době se se školním psychologem můžeme setkat čím dál častěji. Musí 

mít vysokoškolské vzdělání v oboru psychologie. Stává se oporou nejen pro žáky, ale 

také pro celý pedagogický sbor a zákonné zástupce žáků. Na psychologa často žáci 

hledí jako na někoho, komu se mohou svěřit, a to i s věcmi, o kterých s nikým jiným 

nemohou mluvit. Stává se pro ně oporou a v některých případech mu důvěřují více 

než svým učitelům. Díky svému individuálnímu působení se psychologům často 

podaří odhalit problematiku, která spadá do oblasti metodika prevence, či výchovného 

poradce (Bartoňová, Vítková, 2007). 

V rámci setkávání s žáky má možnost pozorovat vývoj osobnosti žáka a další 

proměnné související s psychikou a chováním daného jedince, či odhalit případné 

patologické kulturně sociální a výchovné prostředí, a s tím související konflikty 

v rodině a blízkém okolí (Bartoňová, Vítková, 2007). 

Školní psycholog nemusí mít pouze individuální sezení, ale také skupinové, po 

případě práci s celou třídou. V případě globálnějšího konfliktu pracuje s tak velkou 

skupinou, jak je to zapotřebí (rozhovor s školní psycholožkou; Bartoňová, Vítková, 

2007). 
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2.2.4 Speciální pedagog 

Hlavním cílem speciálního pedagoga je depistáž žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. V případě absence speciálního pedagoga ve škole tuto činnost vykonává 

výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a v neposlední řadě jednotliví 

učitelé (Bartoňová, Vítková, 2007). 

V případě odhalené problematiky napomáhá při sestavení Plánu pedagogické 

podpory, zajištění speciálně pedagogických pomůcek, úpravě prostředí 

a v neposlední řadě odborně komunikuje s rodiči dítěte (Bartoňová, Vítková, 2007). 

K okruhům činností speciálního pedagoga patří:  

- Diagnostika SPU žáka a shromažďování dokumentace týkající se kritérií 

specifických poruch učení, rodinné a osobní anamnézy. 

-  Mapování problematiky specifických poruch učení.  

- Konzultační, poradenská a intervenční činnost probíhající krátkodobě 

i dlouhodobě. Individuální práce pro podporu realizace podpůrných opatření 

žáka.  

- Reedukační, kompenzační a jiné stimulační činnosti podporující rozvoj žáka.  

- Prevence školního neúspěchu. 

- Podpora v oblasti individuálních potřeb školního prostředí, zprostředkování 

metodických a kompenzačních pomůcek.   

- „Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace 

a kontaktů s rodiči žáků/zákonnými zástupci“ (vyhláška č.72/2005 Sb., 

příloha č. 3).   

- Konzultace a podpora pro pedagogické pracovníky.  

- Vzdělávání pedagogických pracovníků o problematice speciálních 

vzdělávacích potřeb.  

- Účast a podpory při realizaci individuálních vzdělávacích programů. 

- Zajištění poradenské služby. (vyhláška č.72/2005 Sb.) 

 

 

2.2.5 Pedagogicko-psychologické poradny (PPP)  
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Pedagogicko-psychologické poradny se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb. 

a vyhláškou č. 72/2005 Sb. Pracovníci PPP poskytují komplexní odborné činnosti 

psychologické, speciálně pedagogické a některé i sociální. Předmětem komplexní 

diagnostiky je zejména odhalení poruch chování, učení a dalších problémů v rozvoji 

osobnosti (Bartoňová, Vítková, 2007). 

Cílem poradenských služeb je poskytnutí odborné pomoci, preventivní činnosti 

a v případě odhalení problému stanovení kompenzačních a výchovných postupů pro 

plnohodnotný vývoj žáka ve školském a sociálním prostředí. Intervence PPP je 

poskytována ambulantně v školských zařízení, popřípadě je i možnost návštěvy 

odborníka v jednotlivých školách (Bartoňová, Vítková, 2007). 

Mezi základní standardní činnosti poraden patří:  

- Zjišťování předpokladů pro školní docházku. 

-  Posouzení vhodnosti zařazení dítěte, žáka, studenty do škol, tříd, oddělení 

a studijních skupin zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona.  

- Diagnostika a reedukace speciálních poruch učení. 

- Posuzování a volba strategií pro vzdělávání žáků s problémy v adaptaci na 

vzdělávání a s výchovnými problémy. 

- Posuzování a volba strategií pro vzdělávání žáků se specifickými poruchami 

učení a žáků neprospívajících.  

- Poskytování kariérového poradenství (vyhláška č. 72/2005 Sb.). 

 

2.2.6 Speciálně pedagogická centra (SPC) 

,,Centrum poskytuje poradenské služby zejména při výchově a vzdělávání žáků s 

mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, vadami řeči, souběžným 

postižením s více vadami nebo autismem“(vyhláška č. 72/2005 Sb., § 6). Služby jsou 

dětem poskytovány od tří let po dobu ukončení školní docházky. V ojedinělých 

případech i pro osoby v období rané dospělosti. I tady pracuje tým odborníků, který 

se skládá z psychologa, speciálního pedagoga a sociálního pracovníka (Bartoňová, 

Vítková, 2007). 

Standartní činnosti SPC jsou: 

- Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika a speciálně 

pedagogická a psychologická intervence. Poskytování včasné intervence.  
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- Stanovení vhodných podpůrných opatření při edukaci žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Podpora psychomotorického a sociálního vývoje 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami před zahájením vzdělávání 

a v jeho průběhu.  

- Kariérové poradenství – příprava na vhodnou volnu vzdělávacího zařízení 

a pozdějšího pracovního uplatnění.  

- Zmírňování důsledků zdravotního znevýhodnění a prevence jeho vzniku.  

- Poskytování poradenských informací a podpory, zapůjčení odborné literatury 

a kompenzačních pomůcek (vyhláška č. 72/2005 Sb.; konzultace s ředitelkou 

SPC) 

 

2.2.7 Střediska výchovné péče (SVP)  

Od roku 1997 řadíme SVP do systému pedagogicko-psychologického 

poradenství. Tato výchovná péče se řídí zákonem č. 109/2002 Sb. O výkonu ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné 

péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů (Bartoňová, Vítková, 2007). 

Střediska výchovné péče jsou určena pro děti, u kterých hrozí poruchy chování, 

nebo již s rozvinutými poruchami chování.  Služby jsou poskytovány formou 

ambulantní, celodenní, internátní s maximální osmitýdenní dobou trvání a terénní.  

Péče je poskytována do doby ukončení školní docházky, a to maximálně do 

šestadvaceti let věku dítěte (zákon č. 109/2002 Sb.).  

 Středisko výchovné péče spolupracuje s dalšími institucemi, a to zejména 

se školou, pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými 

centry (Bartoňová, Vítková, 2007). 

 

2.3 Diagnostika SPU 

Kvalitní diagnostika je stěžejní pro správné stanovení specifických poruch učení. 

Cílem diagnostiky je nejen zjištění druhu SPU, ale také objevení vhodného způsobu 

reedukace a kompenzace. Speciálně pedagogická a psychologická vyšetření můžou 

probíhat pouze ve dvou školských poradenských zařízeních, kterými jsou speciálně 

pedagogická centra a zejména pak pedagogicko-psychologické poradny. Vyšetření ve 
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školském poradenském zařízení je žákovi doporučeno na základě podezření 

pedagoga, rodiče, či jiné blízké osoby. Službu žádá zákonný zástupce (Vágnerová, 

Klégrová, 2008; Zelinková, 2009). 

Diagnostika zkoumá několik aspektů, kterými jsou:  

- Inteligence-v první řadě pro stanovení kvalitní diagnostiky je třeba zjistit 

intelektuální schopnosti dítěte a vyloučit případné snížené IQ 

-  Čtení-v této oblasti zkoumáme kvalitu čtení, a to v několika rovinách: 

o Porozumění 

o Rychlost 

o Analýzu chyb 

o Celkové chování a projevy dítěte při čtení  

- Písemný projev-pro diagnózu písemného projevu se využívají školní 

sešity žáka, kterými mohou být písanky, sešity na diktát a další… 

Předmětem zkoumání je:  

o Vizuální podoba písmen 

o Správné psaní diakritických znamének 

o Rozlišováni měkkých a tvrdých souhlásek 

o Přesmykování písmen ve slově 

- Matematické schopnosti-zde jsou zkoumány předpoklady v matematice:  

o Chápání matematických procesů 

o Porozumění číslům a jejich posloupnosti  

o Čtení a psaní čísel  

- Sluchové vnímání (auditivní percepce) - je důležité pro: 

o Sluchovou orientaci 

o Sluchovou diferenciaci  

o Sluchovou analýzu a syntézu 

o Sluchovou paměť (Jucivičová, Žáčková, 2008) 

- Zrakové vnímání (vizuální percepce) - je důležitá pro: 

o Prostorovou orientaci 

o Pravolevou orientaci 

o Zrakovou diferenciaci 

o Zrakovou analýzu a syntézu  

o Zrakovou paměť (Jucivičová, Žáčková, 2008) 



 

24 

 

- Lateralita 

- Prostorová orientace 

- Představy o prostoru 

- Časová posloupnost  

(Bartoňová, Vítková, 2007) 

 

2.3.1.  Diagnostika intelektu 

 Pro diagnostikování specifických poruch učení je nutné vyloučit, že školní 

neúspěšnost je podmíněna sníženým intelektem. V současné době se pro diagnostiku 

inteligence využívá kombinace starších faktorově analytických postupů s novějšími 

kognitivně psychologickými (Vágnerová, Klégrová, 2008). „Pro interpretaci 

výsledků v inteligenčních testech je zcela dostačující, vymezíme-li inteligenci jako 

komplexní vlastnost, která zahrnuje: 

- Schopnost myslet a účelně zpracovávat dostupné informace.  

- Schopnost učit se ze zkušeností.  

- Využívat svoje znalosti a schopnosti při zvládnutí různých požadavků 

prostředí, včetně nároků školy“ (Vágnerová, Klégrová, 2008, s.57). 

Předmětem zkoumání je i schopnost myšlení, které je inteligencí podmíněno. Je 

třeba zjistit, zdali je žák schopen zpracovat informace a dále je aplikovat.  

Jedním z projevů myšlení je také schopnost se učit. Žáci, kteří jsou schopni 

porozumět dané problematice a řádně se v ní zorientovat, prokazují vyšší schopnost 

uplatnění vědomostí. Oproti tomu méně nadaní žáci se častěji učí bez hlubšího 

poznání (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

 

2.3.2  Diagnostika paměťových schopností 

Inteligence žáka závisí na kvalitě paměti. Schopnost zapamatování si informací 

ovlivní jejich obsah a kvalitu. Složky paměti jsou děleny dle různorodých 

neuroanatomických základů. Pro práci ve škole užíváme explicitní sémantickou 

paměť (vědomostní) a implicitní procedurální paměť (dovednostní) (Vágnerová, 

Klégrová, 2008). 

Paměť také můžeme rozdělit na základě délky uchování informací: 
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- Krátkodobou 

- Střednědobou 

- Dlouhodobou  

Další diferenciace paměti je na verbální a neverbální paměť (Vágnerová, 

Klégrová, 2008).  

 

2.3.3.  Diagnostika pozornosti 

Pozornost je důležitá pro kvalitu činnosti a školní úspěšnosti. Přispívá k celkové 

práci s informacemi, ať už při procesu jejich přijímání, nebo pozdějším uplatnění 

(Vágnerová, Klégrová, 2008). 

Vývoj pozornosti je ovlivněn vyzrálostí CNS, učením a zkušenostmi. Délka 

koncentrace pozornosti se postupem času zvyšuje. Velkým zlomovým bodem je 

nástup na základní školu, kdy je schopnost udržení pozornosti jedním z aspektů školní 

zralosti. S věkem se vyvíjí schopnost na zaměření a ovládání pozornosti na 

požadovanou věc. 

- Selektivita (kolem 8 let) je schopnost rozeznat důležité a nepodstatné věci.  

- Distribuce (8-9 let) je schopnost rozdělit pozornost mezi více činností.  

- Flexibilita (9-10 let) je schopnost přizpůsobit se na požadované podmínky 

(Vágnerová, Klégrová, 2008). 
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3. Komunikace školy s rodiči 

Vzájemná komunikace mezi rodiči a učiteli je velice důležitá pro všestranný 

rozvoj dítěte a kvalitu jeho vzdělání. Bohužel častokrát bývá zdrojem konfliktů, 

nedorozumění a rozepří.  Učitelé ji čím dál více považují za komplikovanou (Čapek, 

2013). 

Základem pro profesionální komunikaci s rodiči je uvědomění si v jaké situaci se 

právě rodič nachází. Pro rodiče je obecně složité přijímat kritiku mířenou na jejich děti. 

Častokrát mají tendence své děti hájit a bránit, ačkoli učitelé této situaci neradi čelí, 

naopak by to mělo být pro ně znamením, že rodičům na jejich dítěti záleží. V tuto chvíli 

je velice důležité najit společnou řeč. V případě projevů lhostejnosti ze strany rodiče je 

třeba je namotivovat a přesvědčit je že, na dané problematice se dá pracovat (Pokorná, 

2001).  

Problematika vzájemné komunikace ve školském prostředí je často opomíjena, 

nebo nedostatečně zpracována v odborné literatuře. Ačkoli některé zdroje považují tuto 

komunikaci za důležitou, v některých případech až klíčovou pro zjištění adekvátní kvality 

vzdělávání, nejsou zde navrženy způsoby komunikace a praktická doporučení pro učitele 

(Čapek, 2013).  

Důležitou roli hraje třídní učitel. Je to první osoba, na kterou se rodiče obracejí 

v případě dotazů, či řešení různých problémů. Má s žáky nejbližší vztah z celého 

pedagogického sboru. Jeho úlohou je také sledovat a ovlivňovat vztahy v rámci třídního 

kolektivu a mezi žáky a dalšími pedagogy (Čapek, 2013). 

,,Ačkoli školy mluví o vzájemné komunikaci, často bývá nedostačující. Epsinová 

hovoří o několika stupních zapojení rodičů do života školy: 

- plnění základních rodičovských povinností 

- komunikace školy s rodiči 

- zapojení rodičů jako dobrovolníků do činnosti školy 

- zapojení rodičů do domácí přípravy 

- zapojení rodičů do rozhodování o záležitostech školy 

- zapojení rodičů do školní komunity“ (Čapek, 2013, s. 13). 
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Některé české školy však zdaleka nedosahují všech zmíněných úrovní.   

Všeobecně vzato rodiče mají právo na informace o jejich dítěti a s tím související 

informace o činnostech školy. Také se mohou účastnit některých aktivit školy. Škola 

a rodiče se spolu podílejí na výchově a vzdělávání dítěte, ačkoliv každý v odlišných 

rovinách. Jelikož jde oběma stranám o dosažení kvalitního vzdělání dítěte, neměly by 

mezi sebou bojovat. Rodič by měl aktivně spolupracovat se školou, přestože většina 

rodičů si myslí, že by iniciativa měla přicházet ze strany školy (Čapek, 2013). 

Vzájemná komunikace a spolupráce vytváří důvěru. Tato důvěra nadále 

podporuje ochotu žáka k aktivnímu zapojení se do vyučovacích hodin a celkovou 

otevřenost novým školním příležitostem. K uskutečnění této otevřené komunikace je 

zapotřebí vytvoření příslušných podmínek a příležitostí dát najevo rodičům možnost 

komunikace a spolupráce se školou (Čapek, 2013).  

Čapek (2013) uvádí, že pro vytvoření důvěry učitel/škola je třeba dodržovat určité 

zásady: 

- Profesionální vystupování - učitel se vyjadřuje s patřičnou mírou 

odbornosti. Nesmí se nad rodiče povyšovat.  

- Vhodná komunikace s rodiči – i zde je za potřebí profesionálního přístupu. 

Učitel by měl dát najevo, že mu jde o dobro žáka, a ne o prázdnou kritiku. 

Za přínosné se považuje nekomunikovat pouze na základě klasifikace, ale 

využít i poznámek učitele. 

- Optimismus a pozitivní postoj – učitelé by měli dávat najevo pozitivní 

vztah a postoj k žákovi. Je třeba dát rodičům patřičný prostor pro zpracování 

informací, netlačit na ně. Jak bylo již zmíněno, rodič musí pociťovat 

učitelův pozitivní postoj k dítěti.  

- Vstřícnost – učitel musí být otevřený a také dominovat značnou mírou 

pochopení pro jednotlivé situace žáků a jejich rodin. Také by měl umět 

rodičům naslouchat, přece jen oni své dítě znají nejlépe. Často zkušenosti 

rodičů mohou napomoci k tomu, jak s jednotlivými žáky zacházet a čemu 

bychom se měli vyhnout (Pokorná 2011). 
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Čapek (2013) ve své publikaci také uvádí několik faktorů, které mohou ovlivnit 

komunikaci:  

- Nedostatek času ze strany rodičů, který má negativní dopad na účast ve 

školních aktivitách 

- Domněnka méně aktivních rodičů, že činnější rodiče jsou privilegováni, a to 

má dopad na přístup k jejich dětem 

- Problematika genderu  

- Pracovní vytížení učitelů, které může mít dopad na komunikaci  

- Nedostatečná připravenost pro vhodnou komunikaci s rodiči 

- Zastaralé pojetí školy, jako nedotknutelné instituce  

Další problematikou je vzdělávání v oboru specifických poruch učení. Co se týče 

učitelů prvního stupně, většina z nich má dostatečné znalosti v daném oboru, ať už z dob 

studia, nebo z postgraduálního vzdělávání. Bohužel, co se týče druhého stupně základní 

školy, to zpravidla bývá horší. Učitelé přestávají brát na žáky s SPU ohled. Na středních 

školách se těmto žákům nedostává téměř žádné podpory. Škola očekává, že když se na 

určitou školu dostal, tak musí studium zvládat sám (Krejčová, Bodnárová a kol.,2014). 
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4. Výzkumná část bakalářské práce - Komunikace školy 

a speciálně pedagogických pracovišť s rodiči dětí se 

specifickými poruchami učení 

4.1. Výzkumný problém, cíl práce a výzkumné otázky 

Z analýzy odborné literatury uvedené v teoretické části práce vyplývá, že 

komunikace mezi zákonnými zástupci žáků s SPU a poradenskými pracovníky 

školských poradenských zařízení i pracovníků škol je jednou z klíčových podmínek 

efektivní podpory žáků. Prostřednictvím dostatečné a adekvátní informovanosti 

rodičů lze dosáhnout nápravy specifických poruch učení nejen ve škole, ale také 

v domácím prostředí žáka. Pro účinnou reedukaci v domácím prostředí je nezbytné, 

aby rodiče žáka měli dostatek informací o poruše a efektních metodách reedukace 

oslabených funkcí i způsobu podpory, které se žákovi dostává ve škole.   

Tato komunikačně informativní interakce by měla probíhat po celou dobu 

vzdělávání žáka. Je zapotřebí, aby rodiče byli obeznámeni nejen s problematikou 

a stanovenými podpůrnými opatřeními, ale také s možností komunikace se školou. 

Rodiče mají právo vědět, jaké péče se dostává jejich dítěti, ale zároveň jsou povinni 

se o své dítě starat. Spolupráce nikdy nemůže přicházet pouze z jedné strany, ale je 

založena na aktivním podílení se obou stran.     

Tímto se dostáváme k cíli výzkumu, kterým je zmapování forem komunikace 

a obsahu informací předávaných rodičům žáků s SPU pracovníky školy a školských 

poradenských zařízení.   

V návaznosti na výzkumný cíl byly formulovány následující výzkumné otázky: 

Jaké informace a jakou formou předává škola rodičům dětí s SPU v souvislosti 

s jejich vzděláváním a realizovanou podporou? 

Jaké informace získávají rodiče dětí s SPU v pedagogicko-psychologické poradně 

ve vztahu k jejich podpoře v domácím prostředí? 
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4.2. Metodologie výzkumu 

4.2.1. Kvalitativní výzkum 

 Výzkumné šetření vychází z kvalitativního výzkumného designu. Kvalitativní 

výzkum vyplývá z již předem stanovených výzkumných otázek. Tyto otázky se mohou 

během výzkumu modifikovat, či doplnit. Často také bývá označován, díky jeho 

možnostem modifikace, za pružný výzkumný přistup.  Výzkumník sbírá data přímo ve 

zkoumaném prostředí a je také v konfrontaci s osobami, kterých se daná problematika 

dotýká.  Díky přímé práci v terénu může být kvalitativní výzkum subjektivně ovlivněn na 

základě citového zabarvení. Výzkum využívá kombinaci několik forem pro 

shromažďování dat, kterými mohou být: rozhovor, pozorování, poznámky, fotografie, 

audio záznamy, či jiná forma dokumentace (Hendl, 2008). 

 

4.2.2. Polostrukturovaný rozhovor s otevřenými otázkami 

 Pro získání potřebných dat byl zvolen polostrukturovaný rozhovor s otevřenými 

otázkami. Skládá se z pečlivě připravených otázek s možností jejich variability. 

Rozhovor nebyl plně vázán na předem připravenou strukturu a umožnil tak respondentům 

více se otevřít. Také umožnil vytvoření doplňkových otázek, které vyplynuly na povrch 

v průběhu jednotlivých rozhovorů. Přesto, všechny předem zpracované otázky musely 

být zodpovězeny, ačkoli častokrát v jiné souslednosti.  

 S rozhovorem je také úzce spjato pozorování. Zejména v souvislosti se 

zaznamenáním způsobu vyjadřování, jazykových schopností, ale také emočních projevů 

a dalšího chování (Vágnerová, Klégrová, 2008). 

 Pro vytvoření důvěry bychom měli dbát na oční kontakt.  

 Rozhovory byly vedeny s pěti rodiči dětí se specifickými poruchami učení. Ve 

dvou případech se rozhovor odehrával přímo v prostorách pracoviště jednotlivých rodičů, 

jednou v domácím prostředí respondenta a dvakrát v prostorách školy, kde také probíhal 

rozhovor s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a některými učiteli.   

 Celý rozhovor byl nahráván na mobilní zařízení s tím, že obě strany byly 

obeznámeny s pozdějším formou zpracování dat. Všechny tyto nahrávky a jejich přepisy 

byly po dokončení výzkumu vymazány.    
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4.2.3.  Otevřené kódování 

 Získaná data byla analyzována prostřednictvím otevřeného kódování, které je 

založeno na strukturování dat na určitá témata. Tato témata si stanovujeme v prvním kole 

analyzování dat, kterými jsou v našem případě přepisy rozhovorů a poznámky získané 

v průběhu získávání dat.  Stanovené okruhy mají vztah k výzkumným otázkám a předem 

stanovenému cíli výzkumu. Tyto okruhy je důležité si pevně stanovit a za jejich pomoci 

postupně odhalovat daná diskuzní témata (Hendl, 2008). 

  

4.3. Výzkumný vzorek 

 Výzkum je postavený na rozhovorech s pěti rodiči dětí se specifickými poruchami 

učení. Kontakty na jednotlivé rodiče mi zprostředkovala zástupkyně ředitele, která je 

zároveň výchovnou poradkyní na jedné základní škole v Pardubicích. Rodiče byli 

vybíráni záměrně na základě zkušeností paní zástupkyně. Předem se snažila kontaktovat 

ty, u kterých očekávala spolupráci. Je také nutno zmínit, že čtyři z pěti rodičů jsou 

vysokoškolsky vzdělaní a z toho tři mají zkušenosti s SPU, ale nejen z pohledu rodiče, 

ale i z pohledu odborníka.  

 Pro zvýšení objektivity výzkumu jsem dotazovala i jednotlivé pedagogické 

pracovníky, a to konktrétně výchovnou poradkyni, školní psycholožku a dvě učitelky 

prvního stupně.  

Jednotliví respondenti:  

R1 = respondent 1, žena, povoláním policistka, dcera - Alice 

R2 = respondent 2, žena, povoláním klinický psycholog, dcera – Amálie 

R3 = respondent 3, žena, povoláním učitelka, syn – Kvído 

R4 = respondent 4, žena, povoláním učitelka, dcery – Jasmína a Darja 

R5 = respondent 5, žena, povoláním prodavačka, dcera -  Eliška 

ŠP = školní psycholog  

VP = výchovný poradce 

U1 = učitelka 1, třídní učitelka z prvního stupně Alice a Amálie  

U2 = učitelka 2, třídní učitelka Elišky 

  

 Jednotliví žáci mají různý stupeň a druh specifických poruch učení. V některých 

případech mi byly poskytnuty i zprávy z PPP, takže jsem si mohla vytvořit komplexní 

pohled na žáka. Základní charakteristiky jsou uvedeny v tabulce č. 1 
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Tabulka č. 1 

ŽÁK VĚK ROČNÍK SPU Stupeň PO 

ALICE 12 let 6.třída dyskalkulie 2.stupeň 

AMÁLIE 12 let 6.třída 
dyslexie, 

dysortografie 
2.stupeň 

KVÍDO 14 let 8.třida dysgrafie 2.stupeň 

JASMÍNA 11 let 5.třída 

dyslexie, 

dysortografie, 

dyskalkulie 

3.stupeň + asistent 

pedagoga  

DARJA 10 let 4.třída dyslexie 2.stupeň 

ELIŠKA 8 let 2.třída dysortografie 
2.stupeň + asistent 

pedagoga 

 

4.4. Etické aspekty výzkumu 

 Všichni, kteří spolupracovali na výzkumné části, byli předem obeznámeni 

s etickými aspekty. Na základě legislativních předpisů o ochraně osobních údajů byl 

vypracován formulář informovaného souhlasu, který potvrzuje, že veškerá data budou 

prezentována zcela anonymně. Tento souhlas byl stvrzen podpisem respondenta.  

 Jak jsem již zmiňovala po vypracovaní bakalářské práce budou všechna 

poskytnutá data odstraněna, a to včetně dokumentace z PPP.  

Pro zvýšení anonymity nejsou uváděna žádná pravá jména. Jména jednotlivých 

žáku jsou zcela smyšlená.  

  

5. Analýza a interpretace dat 

 V závěrečné části bakalářské práce je provedena analýza a interpretace získaných 

dat z jednotlivých rozhovorů. Analýza povede k zodpovězení výzkumných otázek: 

Jaké informace a jakou formou předává škola rodičům dětí s SPU v souvislosti 

s jejich vzděláváním a realizovanou podporou? 
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Jaké informace získávají rodiče dětí s SPU v pedagogicko-psychologické poradně 

ve vztahu k jejich podpoře v domácím prostředí? 

 Díky využití polostrukturovaného rozhovoru byl prostor pro doplňující otázky 

z mé strany a možnost obsáhlých odpovědí ze strany respondentů. Také díky značné míře 

pružnosti jednotlivých rozhovorů byly poskytnuty informace vzdálenější od tématu, které 

nám umožnily komplexněji pochopit řešenou problematiku.  

 Ačkoli analýza je rozdělena do jednotlivých kódů, témata jsou si velice blízká a je 

možné, že se v některých případech lehce prolínají.  

 

5.1. Doba zjištění SPU 

 Prvním zkoumaným okruhem jsou okolnosti týkající se doby zjištění SPU žáka. 

Kdo a kdy přišel na specifické poruchy žáka a jaká opatření poskytla škola do doby 

diagnostiky v PPP jednotlivým žákům a jejich rodičům.  

 Z výpovědí rodičů je zcela evidentní, že prvotní podezření přicházela různorodě. 

V případě našeho výzkumného vzorku můžeme potvrdit, že u všech dětí bylo zjištěno 

podezření nejdéle na začátku druhé třídy. Na základě prvotního podezření na přítomnost 

SPU bylo žákům zprostředkováno vyšetření v PPP.    

 R3: „Na vyšetření jsme byli, když byl ve třetí třídě. To znamená devět, ale jasný to 

bylo už u předškoláka.“ V případě Kvída, ačkoli prvotní příznaky byly identifikovány již 

v předškolním věku, proběhla diagnostika až ve třetí třídě. Matka zvládla problematiku 

rozpoznat na základě nerovnoměrné kresby. Je nutno podotknout, že je sama výchovným 

poradcem na jiné základní škole. Po domluvě s třídní učitelkou odmítala dřívější 

diagnostiku a i po diagnostice nechce pro Kvída žádná podpůrná opatření. Uvádí, že 

Kvído školu plně zvládá, tak nesouhlasí s tím, aby mu bylo poskytováno více času, nebo 

jakékoliv jiné „úlevy“, jak říká respondentka.   

 Zcela odlišnou situaci popisuje výchovná poradkyně u Elišky. Eliška šla do PPP 

na základě výchovných problémů, které se vyskytovaly ve škole již od prvního dne. Škola 

požadovala k Elišce osobního asistenta. VP: „V případě Elišky se výchovné problémy 

táhly už od školky. Ona byla vyšetřena už 21. září, to znamená po měsíci v první třídě. 

Tam byly problémy už ve školce, tam jsme měli nějaké indície, a proto jsme urychleně 

žádali o schůzku v PPP.“  Škola jednala velice rychle. Výchovné poradkyni se podařilo 

zajistit termín v pedagogicko-psychologické poradně v enormně krátkém čase. Při 
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prvním vyšetření nebyly diagnostikovány žádné poruchy chování ani učení, přesto 

pedagogicko-psychologická poradna k Elišce doporučila asistenta pedagoga. Tím, že 

třídní učitelka Elišky vyžadovala doporučení i na následující rok, vyšetření proběhlo 

znovu na začátku druhé třídy a zde byly odhaleny specifické poruchy učení.  

 Škola, jejíž pracovníci byli zapojeni do výzkumu, při prvotním podezření na 

přítomnost SPU jedná následujícím způsobem. Intenzivnější pozorování je hlavně u žáků, 

kteří nastupují do první třídy a také u těch, jež přestoupili z jiné školy. Na základě 

podezření pedagogů, kteří zaznamenají jakousi nápadnost, kterou může být pomalé tempo 

práce, výrazná chybovost ve psaní atd., učitelé osloví školní psycholožku, která provede 

orientační diagnostiku. Na základě výsledků této diagnostiky jde školní psycholožka za 

výchovnou poradkyní a společně navrhnou vyučujícímu vypracovat Plán pedagogické 

podpory. Jakmile žák nadále nedosahuje zlepšení je objednán do pedagogicko-

psychologické poradny. ŠP: „Ale napřed se snažíme ze strany školy udělat maximum. 

Není to tak, že něco postřehneme a hned objednáváme poradnu.“ Paní psycholožka také 

potvrzuje, že prvotní podezření přicházejí jak ze strany školy, tak od rodičů. V případě 

podezření ze strany pedagogického pracovníka jsou rodiče pozváni přímo do školy. 

Pokud si škola pozve rodiče z důvodu podezření na SPU, vždy tomu předchází orientační 

diagnostika žáka, aby byly rodičům podávány relevantní informace. Nadále škola 

informuje rodiče, jak budou v blízké době postupovat. Také zdůrazňuje důležitost jejich 

spolupráce.  

 Všichni respondenti na otázku týkající se objednání do PPP vypovídali stejně. 

Škola všechny potřebné dokumenty zařídila a rodiče se vším obeznámila. R2: „Vše 

zařizovala škola. My jsme věděli, že tam je na týhle škole výborná osoba, která vlastně, 

jako tohle všechno registruje a v momentě, kdy tam je nějaký podezření, tak ona reaguje 

a vlastně veškerý věci nám vyřizovala, že nám to vyplnili za školu ten formulář a zařídili 

nám to, že nás poradna vzala, že nám dala termín.“ 

 Také na základě výpovědi respondentky 2 vyplývá, že se škola snaží vyhnout 

dlouhým čekacím dobám na schůzky v pedagogicko-psychologické poradně, které jsou 

zde velkým problémem. Dotazovaní rodiče uvádějí čekací dobu mezi třemi až čtyřmi 

měsíci. Jak se tento problém snaží řešit škola? R2: „Já si úplně nevybavuju, ale dali to 

s takovým předstihem, že vlastně se počítalo s tím, jaká je čekací doba, tak vlastně to 

naplánovala někdy koncem roku, aby v druhý třídě tam byla hned na začátku.“  
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 Výchovná poradkyně také uvádí, že jakmile si je škola jistá přítomností SPU 

u žáka, vytváří se Plán pedagogické podpory, ale zároveň je dítě rovnou objednáno do 

pedagogicko-psychologické poradny z důvodu již zmíněných dlouhých čekacích dob. 

Doba vyhodnocení plánu pedagogické podpory tak většinou vychází těsně před schůzkou 

v pedagogicko-psychologické poradně.  

  

5.2.  Přístup PPP a podané informace rodičům 

 Na základě výpovědí respondentů můžeme potvrdit, že diagnostika v PPP u všech 

probíhala stejným způsobem. Nejdříve speciální pedagog, či psycholog problematiku 

prokonzultoval s rodiči bez dítěte. R1: „Napoprvé byl pohovor se mnou bez dítěte, tam 

v podstatě se mě zeptali, co já vidím za problém. Pak si tam teda vzali Alici a vlastně 

zprvu ji udělali nejdřív takovej jakoby všeobecnej test beze mě, a potom ten specifický test 

na tu češtinu, nebo matiku. Pak na závěr zase bez Alice a i s Alicí a pak jakoby ten 

výsledek.“ Model, který mi popsala respondentka 1, byl totožný s ostatními výpověďmi. 

Vždy nejdříve proběhlo lehké uvedení do problematiky z pohledu rodiče, všeobecný test 

(test intelektu), test zaměřený na danou problematiku a na závěr sezení jak s žákem, tak 

rodičem. 

 Všichni respondenti mi potvrdili, že byli obeznámeni s celou problematikou 

a také jim byla doporučena literatura. Respondentka 2 dokonce uváděla, že jim byly 

doporučené nějaké edukační počítačové hry.  

Snažila jsem se také zjistit, jestli rodiče rozumí dané problematice a jsou schopni 

mi ji vysvětlit. Jako vzorovou odpověď jsem si vybrala respondentku, která problematiku 

nezná ze strany pedagogického odborníka. R5: „Je to porucha v českém jazyce, třeba se 

jí přehazují písmenka, plete si je, ale je to čím dál lepší. Dostali jsme nějaký rady, jak s ní 

zacházet, co s ní trénovat, docela to funguje.“ Rodiče byli obeznámeni se specifickou 

poruchou učení jejich dítěte a jak s ní nadále pracovat.  

Bohužel nejsem schopna stanovit jaké zásluhy, co se týče informovanosti 

respondentů, má pedagogicko-psychologická poradna a jaké škola. Jelikož nejeden rodič 

odcházel z PPP s pocitem, že pracovník PPP nemá předpoklady pro práci s dětmi. R1: 

„Pan XY vůbec neumí dělat s dětma. Ty by byly úplně vypsychlý. Alice brečela a když 

jsme tam šli podruhé, tak jsem řekla, že k němu nejdeme, takže nás vzala jiná psycholožka. 

Jak říkám napoprvé to bylo teda strašidelný setkání. Já jsem odtamtaď odcházela a už 

jsem si pomalu myslela, že mám dítě dementní.“  Zprvu jsem si myslela, že je to ojedinělý 
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případ, ale po rozhovoru s dalšími respondenty a výchovnou poradkyní jsem zjistila, že 

se jedná o dlouhodobý problém.  

 Způsob komunikace v PPP je zcela individuální a záleží na jednotlivých 

zaměstnancích. Výchovná poradkyně bohužel zmiňovala, že inkriminovaný pracovník 

většinou bývá jediný, který má volný termíny, což znamená, že většina dětí jde napoprvé 

k němu. Také uváděla, že velká část rodičů po prvním setkání s tímto pracovníkem, 

k němu odmítá jít znovu. Respondentka 4 potvrdila, že s tímto pracovníkem má 

zkušenosti, jak ze strany rodiče, tak ze strany učitele. R4: „Začala jsem mu odpovídat 

jeho odbornou řečí, kdy se zarazil, potom zjistil, že jsem učitelka, a začal se mnou mluvit 

úplně jinak. Jakmile mu nerozumíte, dělá z lidí blbce.“ Potvrdila mi, že většina rodičů 

s tímto pracovníkem PPP má velký problém a často mu ani nerozumí.  

  Jak jsem již zmiňovala každý speciální pedagog a psycholog má zcela odlišný 

přístup jak k dětem, tak k rodičům. Zcela odlišnou zkušenost měla respondentka 2. Ačkoli 

je sama psycholog, požádala pracovníky v pedagogicko-psychologické poradně, aby s ní 

jednali jako s jakýmkoliv jiným rodičem. R2: „Paní psycholožka Amálii ukazovala, kde 

přesně má chyby a že se jedná o SPU. Celé to hezky vysvětlila i tý Amálce. Měli jsme 

i úžasnou speciální pedagožku. Strašně pěkná péče.“  

 

 

5.3. Opatření školy po obdržení doporučení školského poradenského 

zařízení 

 Na základě obdržení doporučeni z pedagogicko-psychologické poradny si škola 

zve rodiče do školy. Výchovná poradkyně si s rodiči celou zprávu pročte a případně jim 

i dovysvětlí informace, kterým daný rodič nerozumí. VP: „Já jim vždycky říkám, ještě si 

to doma pozorně pročtěte a kdykoliv přijďte.“ Rodič je povinen všechna doporučení 

podepsat, jakmile by nebyly podepsány, škola by neměla oprávnění k jejich realizaci. 

Výchovná poradkyně také rodiče upozorňuje na možnost kontaktu, kdyby měli 

s čímkoliv problém, nebo jak již bylo zmíněno něčemu nerozuměli.  Což znamená, že 

jsou obeznámeni s možností kontaktování jakéhokoliv pracovníka školy.  

Po obdržení doporučení škola také obeznamuje všechny pedagogy s danou 

problematikou. Předání informací o obsahu doporučení musí být stvrzeno podpisy 

jednotlivých vyučujících.  
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Poté na základě doporučení z PPP jsou vypracovány případné IVP a nakoupeny 

didaktické a podpůrné pomůcky. Na procesu vypracování podpůrných opatření se podílí 

výchovný poradce, školní psycholog a třídní učitel žáka, popřípadě jedná-li se o žáka 

druhého stupně, místo třídního učitele je přizván vyučující daného předmětu, kterého se 

podpůrná opatření týkají. 

 

5.4. Komunikace v rámci školy, informovanost učitelů  

 Kvalitní komunikace a spolupráce v rámci školy je hlavním pilířem pro 

informovanost všech učitelů, bez které by nemohla započít a nadále fungovat reedukace 

jednotlivých žáků.  

 Po obdržení doporučení z pedagogicko-psychologické poradny musí být 

informováni nejen rodiče, ale i všichni pedagogové, kteří daného žáka vyučují. Výchovná 

poradkyně udělá kopie daného doporučení, s tím že originál musí podepsat třídní učitel, 

který musí zajistit, že všichni vyučující, jež daného žáka učí, jsou obeznámeni s tímto 

doporučením. 

Výchovná poradkyně má také vypracované podpisové listiny pro jednotlivé třídní 

učitele, kde jsou uvedeni všichni žáci s SPU. U každého žáka jsou rozepsáni jednotliví 

učitelé a v kterém předmětě s konkrétním žákem pracují. Všechny tyto pedagogy musí 

třídní učitel obejít a vyžádat si od nich podpis stvrzující, že byli s informacemi o žákovi 

seznámeni. Listiny jsou poté odevzdány zpět výchovné poradkyni. Podepisování těchto 

listin probíhá pouze po obdržení doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.   

 Dalším opatřením, která na škole probíhají, aby eliminovali neinformovanost 

pedagogů, jsou formuláře, kde jsou vypsány všechny děti, které mají nějaké speciální 

potřeby. Jsou na stejném principu jako předchozí podpisové listiny, jenom v tuto chvíli 

zde nejsou přiložena doporučení. Tyto formuláře musí všichni učitelé na škole podepsat, 

a to na každé pedagogické radě, což znamená čtyřikrát za školní rok.  

 V neposlední řadě jsou všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

označeny v elektronickém systému Bakalář, což znamená, že při každém zapisování 

známek učitel musí žáka zaregistrovat. 

 Jak jsem již zmiňovala výchovná poradkyně, školní psycholožka a celé vedení 

školy chodí pravidelně na hospitace do hodin.  

 Poslední má otázka byla mířena na vzdělání pedagogů v oboru SPU. Zdali 

realizují nějaké doplňující semináře, přednášky, či kurzy. VP: „Ne, ale to má 
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pedagogicko-psychologická poradna, kde si učitelky dělají kurz dyslektické asistentky.“ 

Školní psycholožka uváděla, že na prvním stupni tento kurz má velká většina pedagogů. 

Bohužel na druhém kurz dyslektické asistentky má pouze zlomek učitelů jazyků. Ostatní 

tento kurz nemají.  

 

5.5. Komunikace školy s rodiči a její formy  

Jak již bylo několikrát zmíněno, kvalita komunikace je stěžejní pro efektivní 

reedukaci žáka. Nás teď zajímá, jakým způsobem tato interakce probíhá v praxi. 

Také bych ráda dodala, ačkoli výzkum je prováděn převážně na jedné škole, jedna 

z respondentek má své dcery na škole jiné.  

Hlavní škola, na níž je výzkum veden, je se sportovním zaměřením a má kolem 

šesti set žáků, oproti tomu škola, na kterou chodí dcery již zmíněné respondentky, je 

malotřídní škola.   

Komunikace přichází z obou stran. Výchovná poradkyně uvádí, že převážně 

kontaktuje rodiče pouze po obdržení doporučení a pak v ojedinělých případech, když se 

vyskytne nějaký konkrétní problém, který je třeba řešit. Jak již bylo zmíněno výše, všichni 

rodiče jsou obeznámeni s možností se obrátit na školu. Ve chvíli, kdy komunikace 

s jednotlivými pedagogy nefunguje, mají možnost se obrátit na vedení školy. Škola se 

také snaží rodičům vysvětlit, že kvalita reedukace závisí i na jejich spolupráci. VP: „Oni 

ti rodiče mají někdy pocit, že to budeme dělat jenom my, a to není pravda. Ty děti, co mají 

poruchu učení, tak ty rodiče s nima tu základku vlastně absolvujou jakoby podruhý. Furt 

s nima musí pracovat. Mám tady děti, kde je domácí příprava super, ale vím, že tady jsou 

rodiče, který neudělaj nic a chtěj jenom úlevy ve škole.“ Z výpovědi usuzujeme, že 

podpora ze strany rodičů je individuální. Výchovná poradkyně také uváděla, že i každá 

učitelka má odlišný přístup, z tohoto důvodu je rodičům sdělována možnost jakékoliv 

stížnosti, jelikož komunikace probíhá hlavně přímo s jednotlivými vyučujícími, a to 

především s třídními učiteli.  

Jednotliví pedagogové se snaží uplatňovat různé vyučovací metody. Měla jsem 

rozhovor s třídní učitelkou prvního stupně, která vede jak výuku, tak komunikaci spíše se 

blížící metodám alternativního školství než běžným vzdělávacím metodám.   

Komunikace učitelky 1 je založena na individuálních konzultačních hodinách, na 

které se rodiče s dětmi předem přihlásí prostřednictvím google systému, a to na konkrétní 

čas. Učitelka má na každého žáka a rodiče vyhrazenou půl hodinu. Většinou si pro 
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konzultace musí vyhradit celý týden s tím, že ji celou vede dítě na základě dotazníku, 

který má předem vypracovaný. Třídní učitelka má na každé konzultace vypracované nové 

dotazníky, které si žáci vypracovávají ve škole. Což znamená, že žák ví předem, o čem 

bude mluvit, což v dětech vzbuzuje pocit bezpečí. Učitelka je zde spíše v roli 

pozorovatele a opory pro dítě. Jakmile mu nejde se vyjádřit, učitelka pak zasahuje pouze 

formou jinak položené otázky. Rodiče jsou zde v roli posluchače s možností se na cokoliv 

zeptat svého dítěte. Cílem celé konzultace je, aby dítě za pomoci učitelky samo popsalo, 

co mu nejde, v čem se zlepšilo a na čem by mělo zapracovat. Učitelka 1 mi potvrdila, že 

v případě problému si s rodiči domlouvá konzultace navíc a nejednou konzultace 

probíhala i mimo školu.   

Respondenti, kteří mají děti již na druhém stupni, uvádí velký rozdíl v komunikaci 

a celkovém přístupu k žákům. Po téměř učebnicovém přístupu na prvním stupni, 

v případě Alice nastal pro rodiče velký šok. R1: „Tak to bych řekla, že byl velký rozdíl 

první stupeň a druhý stupeň, protože na tom prvním stupni, tím že byla jedna paní třídní 

učitelka, tak vlastně to věděla a dávala ji delší čas a možnost využívat pomůcek, takže na 

to hleděla. To bych řekla, že bylo dobrý a teď na tom druhým stupni na to učitelé nehledí.“ 

Alice má dyskalkulii a její matka uváděla, že je největší problém v matematice, kde jí 

vyučující nedává dostatek času na vypracování zadání. V ostatních předmětech údajně 

žádné problémy nejsou. Ptala jsem se matky, zdali problém již nějak řešila. Bohužel se jí 

konzultace konkrétní učitelky kříží s prací. 

S Alicí do třídy chodí Amálie, která má dyslexii a dysortografii. U Amálky prý 

v českém jazyce není žádný problém. Učitelka českého jazyka na Amálky SPU bere 

ohled, má zkrácené diktáty a když to jde, je ústně zkoušena. Jiné předměty matka údajně 

moc neřeší, ale poté co jsem se na to zeptala, říkala, že Amálka párkrát také přišla s tím, 

že nestíhá matematiku. Bohužel ani jedna z respondentek tento problém neřešila. Tím 

pádem se škola nic nedozvěděla. Také bych ráda dodala, že škola má na webových 

stránkách uvedeny pracovní emaily na všechny učitele. Což znamená, že rodič má 

možnost kteréhokoliv pedagoga kontaktovat i mimo konzultační hodiny, což v tomto 

případě ani jednou neproběhlo.    

 Respondentka 5 v komunikaci uvádí iniciativu z její strany, kdy pravidelně 

dochází zjišťovat, co se zlepšilo a na čem mohou zapracovat. Tuto komunikaci považuje 

za klíčovou. R5: ,,Je hodně potřeba to řešit, je potřeba řešit, jak se chová ve škole a nějak 

se prostě přizpůsobit.“ Jak již bylo zmíněno v případě Elišky prvotní interakce přišla ze 
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strany školy. Třídní učitelka Elišky hovoří takto: „Ze začátku jsem si musela maminku 

párkrát pozvat, ale v tuhle chvíli chodí pravidelně sama, takže není třeba, abych volala. 

Opravdu se snaží. Navíc Eliška, co se týče SPU, je bezproblémová.“  

 V případě respondentky 4 se jedná o již zmíněnou druhou školu. Zde jsem musela 

vycházet pouze z výpovědí rodiny. Ředitelkou na této škole je speciální pedagožka, což 

se podle sdělení matky Darji a Jasmíny velice odráží na přístupu nejen k dětem se 

speciálními potřebami, ale také k jejich rodičům.  

Škola již dvakrát pořádala pro rodiče seminář s psycholožkou z pedagogicko-

psychologické poradny. Bohužel dle výpovědi respondentky 4 na první přednášce byla 

velice nízká účast, tak druhé sezení škola uvedla jako třídní schůzky, aby se zúčastnilo co 

nejvíce rodičů. Celé to probíhalo jako diskuze, které měla pomoci všem. Paní ředitelka 

seminář považovala za velice důležitý, a jelikož na poprvé nevzbudila dostatečný zájem, 

rozhodla se využít alternativních metod.  

Třídní učitelka Darji komunikuje velmi pravidelně. Informuje matku a konzultuje 

s ní vše týkající se úpravy podpůrných opatření. Jedním z uvedených příkladů byla 

konzultace týkající se zkracování zadání. Matka měla pocit, že když byla zadání Darje 

zkracována, vycítila úlevu a přestala se snažit. Poté se s třídní učitelkou dohodly, že 

případně raději navýší čas. Třídní učitelka si také rodinu volala do školy ohledně 

vypracování individuálního vzdělávacího plánu, který byl doporučen z pedagogicko-

psychologické poradny. Na základě rozhovoru se speciální pedagožkou, která s oběma 

dcerami pracuje pravidelně, se domluvily, že pro Darju individuální vzdělávací plán 

vypracovávat nebudou. Třídní učitelka také matku pravidelně informuje formou SMS 

zpráv.  

Speciální pedagožka na této škole si děti se speciálními potřebami bere jednotlivě 

z hodin a jednou týdně s nimi pracuje. Díky malému počtu žáků na škole a pravidelné 

spolupráci s žáky ví o problematice jednotlivých žáků téměř všechno.  

Jasmínina třídní učitelka komunikuje velmi podobným způsobem jako třídní 

učitelka Darji. U Jasmíny to ale je trochu složitější, jelikož má PO 3, individuální 

vzdělávací plán a asistenta pedagoga. Škola jim poskytla předmět speciálně pedagogické 

péče, kdy, jak jsem již zmiňovala, mají jedno sezení týdně v rámci hodinové dotace 

a druhé nad rámec. Darja také byla až do čtvrté třídy v některých předmětech hodnocena 

slovně. Vyučující často místo 5 hodnotila N, pod které dopisovala, kde byl přesně 
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problém. Jakmile se v něčem zlepšila, dostávala o stupeň lepší známku, pod kterou bylo 

dopsáno s tolerancí. 

  

6. Diskuze 

 Cílem této práce bylo zjistit, jakým způsobem a jaké informace jsou poskytovány 

rodičům žáků se specifickými poruchami učení. Naše dvě cílové skupiny byli pracovníci 

pedagogicko-psychologických poraden a škol. Tyto informace byly získávány 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s rodiči dětí se specifickými poruchami 

učení a s pedagogy jedné základní školy. 

 Pomocí kódování byl obsah rozhovorů a celá problematiky rozdělen do pěti 

stěžejních okruhů.  

 V prvním okruhu jsem se zabývala dobou zjištění SPU. Na základě odpovědí 

respondentů jsme získali možnost pohledu na celou problematiku ze strany 

pedagogického pracovníka, ale i ze strany rodiče. V našem výzkumném vzorku se 

nevyskytla opožděná diagnostika. Byla jsem velice překvapená, jakým způsobem má 

škola zorganizovaná prvotní opatření. Školní psycholožka a výchovná poradkyně 

pravidelně realizují náslechy v hodinách, a jakmile zpozorují jakákoliv podezření, 

kontaktují učitele a vše řádně prošetří. Jediné, co lze považovat za nevýhodu je 

skutečnost, že školní psycholožka navštěvuje pouze hodiny výuky na prvním stupni.  

Také nás velice překvapilo, jak se škola snaží vypořádat s dlouhou čekací dobou 

na vyšetření pedagogicko-psychologické poradny. Dle výchovného poradce škola vytváří 

Plán pedagogické podpory a po jeho vyhodnocení odesílá přihlášku do pedagogicko-

psychologické poradny. Pokud jsou zjištěny náznaky SPU je žák objednán okamžitě, aby 

byla zkrácena dlouhá čekací doba v PPP.  

Dalším okruhem byla komunikace pedagogicko-psychologické poradny s rodiči 

žáků s SPU. Zde respondenti uváděli, že jim byly sděleny všechny potřebné informace 

o SPU jejich dítěte. Mnohem větším problémem byla forma, jakou byly tyto informace 

podávány. Toto je samozřejmě zcela individuální a jak uvádějí Krejčová, Bodnárová 

a kol. (2014) ve své publikaci, že rodiče i dítě mohou narazit na špatného učitele, tak 

stejně je tomu i u pracovníků školských poradenských zařízení. Z tohoto důvodu by měla 

být rodičům zdůrazněna možnost změny pracovníka pedagogicko-psychologické 

poradny a také poskytnuta možnost zpětné vazby hodnocení těchto pracovníků, která by 

byla ve prospěch všem.  
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Díky rozhovoru s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou mi bylo detailně 

popsáno, jak škola postupuje po obdržení doporučení z pedagogicko-psychologické 

poradny. Tyto dva rozhovory probíhaly přímo v prostředí jejich kanceláře. Z toho, co 

jsem viděla a do čeho jsem mohla nahlédnout, můžu usoudit, že jak výchovná poradkyně, 

tak školní psycholožka měly o žácích s SPU přehled. Bohužel na takto velké škole je 

těžké kontrolovat každého učitele zvlášť. Výchovná poradkyně také uváděla: „Když nás 

seznamovali s inkluzí, říkali, jak na každé škole bude speciální pedagog a jak je to 

všechno dobře vymyšlené, ale ty lidi stále nejsou. Je těžké sehnat schopného učitele, natož 

speciálního pedagoga.“   

V tom bych viděla veliký problém. Učitelé nejsou dostatečně připraveni. Jak již 

bylo řečeno, spousta učitelů z prvního stupně si dodělává kurzy zaměřené na SPU, 

bohužel na druhém stupni tomu tak není. Stejný názor na to má Krejčová, Bodnárová 

(2014) ve své publikaci. Specifické poruchy učení stále nejsou povinným předmětem na 

pedagogických fakultách, ačkoli se s touto problematikou v praxi učitelé setkávají dnes 

a denně. Z tohoto důvodu by škola měla zajistit povinné semináře či přednášky pro 

pedagogické pracovníky.  

Posledním probíraným tématem je hlavní téma mé bakalářské práce. Bohužel 

komunikace pedagogických pracovníků s rodiči dětí se specifickými poruchami učení je 

velice málo probíraným tématem v odborné literatuře. Vždy je tomuto tématu vyhrazen 

počet stran pohybující se v počtu jednotek. Z toho důvodu jsem se musela opírat 

o všeobecnou komunikaci mezi učitelem a rodiči žáka.  

Pokorná (2001) ve své publikaci uvádí, jak je důležité pochopení ze strany učitele. 

Uvědomit si v jaké situaci se rodiče nacházejí. Častokrát je pro rodiče i komunikace 

o problematice nepříjemná, z toho důvodu by měly být poskytnuty individuální 

konzultace. Osobně si také myslím, že by se těchto konzultací měl účastnit i žák a měl by 

mu být poskytnut prostor pro vlastní vyjádření. Proto bych ještě jednou ráda vyzdvihla 

model, který aplikuje učitelka 1. S každou rodinou pracuje individuálně a nechává dítě, 

aby se pod vedením hodnotilo samo.  Je zapotřebí si uvědomit, že žák, rodiče a učitel 

nejsou tři samostatné jednotky, ale naopak spolupracovníci, kterým jde o to samé.   

V případě našeho výzkumného vzorku jsme se dozvěděli, že rodičům je sdělena 

možnost kdykoliv školu kontaktovat a ve většině případech probíhala i kvalitní a velmi 

podnětná interakce z obou stran. Také by škola rodiče měla obeznámit s možností je 
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kontaktovat prostřednictvím emailových adres v případě, že rodič nebude mít možnost se 

do školy dostavit osobně.  

Z mého pohledu je velkým problémem rozdílný přístup na prvním a druhém 

stupni. Učitelé by stále měli akceptovat SPU žáka a být i odbornou oporou pro jejich 

rodiče.  

Dalším důležitým faktorem je i samotné vzdělávání v oblasti komunikace. Na 

vysokých školách bývá často detailně vyučována teorie, ale ne to, jak nabyté znalosti 

uplatnit v praxi. Celkově komunikaci nejen s rodiči, ale také s žáky, bychom měli věnovat 

větší pozornost. 

 

Závěr 

 Závěrem bych ráda připomněla, jak je komunikace mezi pedagogickými 

pracovníky a rodiči dětí s SPU složitá a na kolika dílčích složkách stojí. Bez komunikace 

v rámci školy a komunikace mezi jednotlivými pedagogickými pracovišti, nemůže 

fungovat komunikace s rodiči. Specifické poruchy učení by se měly stát povinným 

základem pro všechny pedagogické pracovníky. Také problematika komunikace by měla 

být více probíraným tématem, a to nejen v literatuře, ale i na akademické půdě.  
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Příloha č. 1 – otázky k výzkumnému rozhovoru s rodiči  

- Od koho a v jakém věku dítěte jste se dozvěděli o SPU vašeho dítěte? 

- Co poté následovalo? 

o Jaké byly první informace, které se jste se dozvěděli od školy?  

o Po jak dlouhé době následovala první schůzka v pedagogicko-

psychologické poradně? 

o Jakým způsobem Vám škola zprostředkovala vyšetření, či kontakty na 

PPP?  

- Jakým způsobem probíhala návštěva v PPP? 

o Dozvěděli jste se z vašeho ohledu dostatečné informace o problematice 

SPU?  

o Byla vám doporučena nějaká literatura, či semináře, na kterých byste se 

toho dozvěděl více?  

o Poskytla vám PPP informace, jak dále pracovat s dítětem doma? Pokud 

ne, kde jste informace získali? 

- Jaká opatření poskytla vašemu dítěti škola? 

o (více času na testy, při diktátu psaní každé druhé věty, tištěné výpisky, 

mírnější hodnocení, výjimka z čtení nahlas před celou třídou…)  

o Poskytuje školy kroužek či reedukaci pro děti s SPU?  

o Poskytla škola podporu až na základě vyšetření v PPP, nebo poskytla 

nějakou podporu vašemu dítěti ještě před tím? 

- Jakým způsobem s vámi škola komunikuje o vašem dítěti?  

o Jak předává informace o dítěti, jeho podpoře a studijních výsledcích?  

o Jak často probíhá případná konzultace?  

o Poskytuje škola reedukaci i mimo školu? 

▪ Poskytování pracovních listů.  
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▪ Dostatečná informovanost rodiče ze strany učitele.   

 

Příloha č. 2 – otázky k výzkumnému rozhovoru 

- Probíhá v rámci školy depistáž žáků s SPU?  

- Chodíte na náslechy do hodin? 

- Máte pocit, že učitelé vědí, jak pracovat s žáky s SPU?  

- V případě podezření na SPU vytváří škola podpůrná opatření ještě před 

diagnostikou v PPP? 

- Registrujete zhoršení výsledků žáků s SPU po přestupu z prvního stupně na 

druhý? 

o Pokud ano, čím si myslíte, že to je zapříčiněno? 

- Jsou informováni všichni učitelé o žácích s SPU? Vědí, o které žáky se 

konktrétně jedná, a jak s nimi pracovat? 

o Chodíte někdy upozorňovat učitele, že je třeba s konkrétním žákem 

jednat jiným způsobem?  

- Jakým způsobem probíhá komunikace s rodiči? 

o S jakou pravidelností tato komunikace probíhá? 

o Od koho bývá komunikace iniciována? 

o Probíhá komunikace mimo rodičovské schůzky? 

 

 

Příloha č. 3 -  Rozhovor: Respondent 1 

Já: „Kdo a v jakém věku dítěte jste na SPU přišli?“ 

R 1: „To jsem si myslela asi já a šla jsem pak za třídní, která mi říkala, že má výkyvy. 

Chvilku to je dobrý, chvilku to je špatný, takže si to neuměla sama vyhodnotit a domluvili 

jsme se, že ji teda přihlásíme do té poradny.“ 

Já: „Kdy tedy šla do poradny?“ 

R1: „Poprvé šla do poradny v roce 2015, takže ve druhé třídě.“ 

Já: „Poradnu vám zprostředkovala škola?“ 

R1: „Ano.“ 

Já: „Po jak dlouhé době následovalo vyšetření v PPP?“ 

R1: „Jak dlouho jsme čekali, než nás vezmou?“ 
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Já: „Ano.“ 

R1: „Já nevím, několik měsíců.“ 

R1: „Čeká se dlouho! Myslím, tak tři až čtyři měsíce.“ 

Já: „Jakým způsobem probíhala diagnostika v pedagogicko-psychologické poradně?“ 

R1: „Napoprvé byl pohovor se mnou bez dítěte, tam v podstatě se mě zeptali, co já vidím 

za problém. Pak si tam teda vzali Alici a vlastně zprvu ji udělali nejdřív takovej jakoby 

všeobecnej test, beze mě, a potom ten specifický test na tu češtinu, nebo matiku. Pak na 

závěr zase bez Alice a i s Alicí a pak jakoby ten výsledek.“ 

Já: „Máte pocit, že jste dostala dostatečné informace o problematice, abyste mohli doma 

pracovat?“ 

R1: „Myslím, že jo. Dostali jsme literaturu a nějaký knížky, který jsme si museli zaplatit, 

na procvičování doma. a výsledek toho dostala i škola, která ji nakoupila k tomu 

pomůcky a další učebnice. Vlastně věci, který si mohla procvičovat ve škole, nebo si je 

mohla vzít domů“ 

Já: „Takže vás zaučili, jak pracovat doma?“ 

R1: „V podstatě ano. Řekli mi, co a jak. Řekli mi, že když budeme dělat cvičení v tý 

knížce, tak ji to povede samo.“ 

Já: „Jaké opatření poskytla škola? Má Anežka prodlouženou dobu na testy…“ 

R1: „Tak to bych řekla, že byl velký rozdíl první stupeň a druhý stupeň, protože na tom 

prvním stupni tím, že byla jedna paní třídní učitelka, tak vlastně to věděla a dávala jí delší 

čas a možnost využívat pomůcek, takže na to hleděla. To bych řekla, že bylo dobrý a teď 

na tom druhým stupni na to učitelé nehledí.“ 

Já: „Nehledí?“ 

R1: „Ne, myslím si, že ne. Říká mi, že vůbec nestíhá matiku.“ 

Já: „A v ostatních předmětech?“ 

R1: „Čeština dobrý, ale v matice říká, že vůbec nestíhá a že jí vůbec nedává víc času, 

nic.“ 

Já: „A řešila jste to nějak?“ 

R1: „Zatím ne. Budu se muset stavit ve škole, ale nevím kdy. Ta učitelka má konzultace 

vždycky, když jsem ještě v práci.“  

Já: „Jakým způsobem škola komunikuje s vámi? Jak vám dává vědět co s Alicí 

procvičovat…“ 
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R1: „Už nijak. Jim přijde zpráva, tak to si řekneme ano, škola zajistí nějaký pomůcky, 

dostanou tam, jak mají oni s Alicí pracovat, a tím to končí. Žádná další spolupráce se 

školou už není. Škola mě určitě nekontaktuje. Já bych musela kontaktovat školu, nebo 

v rámci třídních schůzky se zeptat, jak to vypadá. Když jsme byli na prvním stupni, tak 

jsem s paní učitelkou byli v kontaktu a ona mi říkala, co se zlepšilo, ale na tom druhým 

stupni ne. Musela bych to sama vyhledávat ty učitele.“ 

Já: „Poskytla vám škola hodiny navíc, kde by s dětmi pracovali na jejich SPU?“ 

R1: „Ne, to vůbec nevím.“ 

Já: „Napomáhá vám škola s reedukací doma?“ 

R1: „Ne.“ 

Já: „ Ani vám neposkytuje nějaké pracovní listy?“ 

R1: „To jo. Oni ji to na začátku nakoupili. a ona si to teď vzala domů, takže si to 

procvičuje doma.“ 

Já: „A dřív to nedělala doma?“ 

R1: „Myslím, že říkala, že si něco mohla dělat i ve škole, když byl čas, nebo to bylo nějak 

jako jinej program, nevím, jak to tam bylo. S paní učitelkou třídní na prvním stupni byla 

taková dobrá domluva.“ 

Já: „A víte s čím má konkrétně Alice problém?“ 

R1: „Třeba, už hrozně dlouho opakujeme převody a prostě vidím, že ji to ta hlava 

nepobírá a včera najedou přišla, mami já jsem to pochopila. Občas to jen tak najednou 

naskočí. Taky dříve měla problém, že v češtině neviděla první písmenka a v matice to 

samí. Ona neumí číselnou řadu. Ona si prostě neumí představit číselnou řadu. Všechno si 

to musí hrozně těžce počítat. Neumí si představit, co je tak a co je zpátky do mínusu. 

Vůbec to nechápala ze začátku. Ale paní učitelka z prvního stupně měla dobrý pomůcky, 

říkala ji, můžeš si počítat na prstech, takže ona si to počítala a udělala si nějaký pomůcky 

jakoby na prstech, já jsem to nechápala, jakoby i kalkulačku a podívala se na prsty 

a věděla to. a v tý poradně, tam byl tenkrát nějakej pan XY a byl teda šílenej a ten mě řek, 

že vůbec nesmí používat žádný pomůcky, že to musí mít naučený nazpaměť a že…, takže 

s tím jsem tam tenkrát měla trochu rozepři, takže jsem neposlechla jeho rady a nechala 

jsem to na paní učitelce a tý Alici to hrozně pomáhalo. Pan XY vůbec neumí dělat 

s dětma. Ty by byly úplně vypsychlý. Alice brečela a když jsme tam šli podruhé, tak jsem 

řekla, že k němu nejdeme, takže nás vzala jiná psycholožka. Jak říkám, na poprvé to bylo 
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teda strašidelný setkaní. Já jsem odtamtaď odcházela a už jsem si pomalu myslela, že 

mám dítě dementní.“   

 

Příloha č. 4 – vzor dotazníku ke konzultačním hodinám 

 

DOTAZNÍK       Jméno: 

_________________________________ 

 

U všech otázek, u kterých dopovídáš ANO – NE, napiš, PROČ si to myslíš. 

 

PRÁCE VE DVOJICÍCH 

1. Pracuji rád/a ve dvojici ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

2. Když nerozumím tomu, co mi kamarád říká, tak 

_________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

3. Když mi kamarád řekne, že nerozumí tomu, co říkám, tak 

_________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 
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______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

4. Když jsem ve dvojici (losovací karty) s někým, s kým nekamarádím, tak 

______________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

 

PRÁCE VE SKUPINĚ 

1. Pracuji rád/a ve skupině ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

2. Při práci ve skupině jsem aktivní (zapojuji se)  ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

3. Při práci ve skupině pouze naslouchám  ANO  -  NE 
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______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

4. Při práci ve skupině „vypnu mozek“  ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

5. Při práci ve skupině umím přijmout názor druhých  ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

6. Při práci ve skupině si umím prosadit svůj názor ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE 
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1. Pracuji rád/a samostatně  ANO  -  NE 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

2. Snažím se udržet pozornost po celou dobu samostatné práce  ANO  -  NE 

-

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

3. Když mě samostatná práce baví, tak 

__________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

4. Když mě samostatná práce nebaví, tak 

________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

 

Zakroužkuj:   
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Nejvíce mě baví:   práce ve dvojicích    - práce ve skupině          -         

samostatná práce 

 

 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

HODNOCENÍ 

ČESKÝ  JAZYK 

Zakřížkuj podle svého rozhodnutí 

 

učivo 

Zvládám 

samostatně 

bez pomoci 

Zvládám 

samostatně 

 

Zvládám s 

pomocí 

Potřebuji 

pomoc 

 

Nezvládám 
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s občasnou 

pomocí 

a delší čas ke 

zvládnutí 

VYJMENOVANÁ 

SLOVA PO B, L, M, P, 

S - VYJMENUJI 

     

POUŽIJI 

VYJMENOVANÁ 

SLOVA PO B, L, M, P, 

S 

     

POZNÁM 

PODSTATNÁ JMÉNA 

a URČÍM 

MLUVNICKÉ 

KATEGORIE 

     

POZNÁM SLOVESA 

a URČÍM 

MLUVNICKÉ 

KATEGORIE 

     

ČTU a VÍM, O ČEM 

ČTU – ČTENÍ S 

POROZUMĚNÍM 

     

ODPOVÍM NA 

OTÁZKY 

K DANÉMU TEXTU 

     

KRASOPIS      

VYTVOŘÍM VĚTY 

NA DANÉ TÉMA 

S DANÝMI SLOVY 

     

VYPRAVUJI 

ZÁŽITKY 

a VYJÁDŘÍM 

PÍSEMNĚ 
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NAPÍŠI TEST      

 

Z českého jazyka se hodnotím známkou: _______________ 

 

 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

MATEMATIKA 

Zakřížkuj podle svého rozhodnutí 

 

učivo 

Zvládám 

samostatně 

bez pomoci 

Zvládám 

samostatně 

s občasnou 

pomocí 

 

Zvládám s 

pomocí 

Potřebuji 

pomoc 

a delší čas ke 

zvládnutí 

 

Nezvládám 

NÁSOBILKA      

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ 

a ODČÍTÁNÍ 

     

PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ 

a ODČÍTÁNÍ 

     

DĚLENÍ SE 

ZBYTKEM 
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SLOVNÍ ÚLOHY – 

VYŘEŠÍM 

a VYPOČÍTÁM 

     

PŘÍKLADY SE 

ZÁVORKOU 

     

RÝSOVÁNÍ, MĚŘENÍ      

NAPÍŠI TEST      

 

Z matematiky se hodnotím známkou: ___________ 

 

 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

 

 

 

ANGLIČTINA 

Zakřížkuj podle svého rozhodnutí 
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učivo 

Zvládám 

samostatně 

bez pomoci 

Zvládám 

samostatně 

s občasnou 

pomocí 

 

Zvládám s 

pomocí 

Potřebuji 

pomoc 

a delší čas ke 

zvládnutí 

 

Nezvládám 

ROZHOVOR      

SLOVNÍ ZÁSOBA      

PSANÍ S POMOCÍ 

UČEBNICE 

     

POSLECH 

a POROZUMĚNÍ 

     

PÍSNIČKY      

PLAKÁTY a JEJICH 

PREZENTACE 

     

NAPÍŠI TEST      

 

Z angličtiny se hodnotím známkou: _______________ 

 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 
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PRVOUKA 

Zakřížkuj podle svého rozhodnutí 

 

 

učivo 

Zvládám 

samostatně 

bez pomoci 

Zvládám 

samostatně 

s občasnou 

pomocí 

 

Zvládám s 

pomocí 

Potřebuji 

pomoc 

a delší čas ke 

zvládnutí 

 

Nezvládám 

VYHLEDÁVÁNÍ 

INFORMACÍ 

a JEJICH 

PREZENTACE 

     

ROZDĚLENÍ 

PŘÍRODY 

     

DĚLENÍ a POPIS 

ROSTLIN 

     

PRÁCE S 

ENCYKLOPEDIÍ 

     

DĚLENÍ a POPIS 

ŽIVOČICHŮ 

     

NAPÍŠI TEST      

 

Z prvouky se hodnotím známkou: _____________ 

 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 

______________________________________________________________________

____________ 
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______________________________________________________________________

____________ 

 

Napiš, jaké aktivity tě baví při: 

Tělesné výchově: 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

Výtvarné výchově: 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

Pracovních činnostech: 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

Hudební výchově: 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

BONUSOVÉ OTÁZKY: 

 

Jak si nepřeji, aby mě dospělí oslovovali: 

_________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

Nejvíce mě z dotazníku bavilo: 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 
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Nejméně mě z dotazníku bavilo: 

________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

____________ 

 

Chtěl/a bych ještě sdělit (napsat nebo namalovat): 

 

 

 

 


