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Příloha č. 1  

Scénář polostrukturovaného rozhovoru s učiteli: 

1. Jak dlouho učíte spojené ročníky na málotřídní škole? Učil/a jste někdy na běžné ZŠ? 

Máte možnost porovnat výuky jednoho ročníku a spojených ročníků? Uveďte podle Vás 

nejvýraznější rozdíly ve zmíněných typech výuky. 

2. které kombinace spojení ročníků máte ve škole zavedeno a z jakých důvodů? Kolik je 

ročníků v jedné třídě? Navazují na sebe spojené ročníky nebo jsou ve třídách ročníky 

prostřídané? Pokud ano, jakým způsobem? Vyhovuje Vám toto spojení ve výuce? 

3. Jaké formy výuky volíte pro vyučování nové látky a které metody nejčastěji praktikujete 

pro upevňování učiva? Používáte vrstevnické učení? Jaké s ním máte zkušenosti? Které 

metody, postupy či didaktické pomůcky se Vám osvědčily nejvíce? Vysvětlete podrobněji. 

4. Máte ve škole asistenty pedagoga? Pokud ano, jakým způsobem je u vás nastavena 

spolupráce s asistentem pedagoga. Jaká je náplň práce asistenta? Jak je nastavena 

spolupráce mezi asistentem a pedagogem, funguje to tak? Organizace před výukou? Máte 

pravidelné porady před výukou nebo se domlouváte v rámci hodiny? Jak je organizována 

práce asistenta pedagoga ve třídě při výuce? 

5. Jaké je klima ve školní třídě? Hodnotíte jej? Jak pracujete s klimatem ve třídě? Jakým 

způsobem jsou ve škole ošetřeny třídnické hodiny? 

 6. Jaké máte zkušenosti se spoluprací a s komunikací s rodiči? 

7. V čem vidíte výhody, ve kterých aspektech naopak spatřujete nevýhody málotřídní školy 

(konkrétně ve výuce)? 

8. Jak je nastavena práce s dětmi s SPU? (Žáci s SPU – procentuální poměr ve škole, 

práce s nimi?) Jak je řešena pedagogická intervence? Jaké je personální složení ve Vašem 

školním poradenském pracovišti? 
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9. V souvislosti s přijetím vyhlášky č. 27/2020, jak je ve Vaší škole postupovánu u žáků, 

kteří jsou vyučování dle  IVP či dle PLPP? Zůstáváte u IVP nebo je již nebude 

vypracovávat? 

10. Jak je nastavena spolupráce s PPP? Jak máte vyřešenu intervenci se speciálním 

pedagogem a školním psychologem? 

11. Jakým způsobem je na Vaší škole podporováno a realizováno vzdělávání pedagogů 

v oblasti inkluzivního vzdělávání? (speciální pedagogika, kurzy…)  

12. Jaký je Váš osobní názor na inkluzi v současném českém školství? 

13. Jaký je Váš osobní názor na perspektivu málotřídních škol v současné době? Jak vidíte 

budoucnost málotřídního vyučování?  

14. Které činy by podle Vás mohly situaci ovlivnit pozitivně? Které aspekty podle Vás 

přispívají spíše k negativnímu vnímaní výuky veřejností na málotřídních školách? 

 

 

 


