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psychologickou poradna (PPP), školní zralost, individuální přístup, 
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Anotace: 

Diplomová práce představuje výchovně vzdělávací činnosti v přípravné třídě určené 

předškolním dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, v průběhu školního 

roku 2006 - 2007. Vznikala na základě vlastních pedagogických zkušeností 

s předškolními dětmi. 

Během své pedagogické praxe jsem vypozorovala, že nej výraznější problémy, se 

kterými se potýkáme, spadají do oblasti jazykové a do oblasti grafomotoriky a jemné 

motoriky. Právě tyto dvě oblasti jsem nejvíce sledovala. Popisuji, jak jsem s dětmi 

pracovala, co pozitivního získaly i co se nám naopak nepovedlo. 

Zařadila jsem také podrobnější sledování jednoho romského dítěte, jeho 

charakteristiku (rodinnou, osobní, sociální anamnézu) a individuální vzdělávací 

program, který byl pro ně připraven. Rozborem a evaluací realizace IVP zjišťovala, 

zdali mu pomohl překlenout jazykové problémy, nedostatky v oblasti grafomotoriky i 

jeho sociální zanedbanost v oblasti výchovy a vzdělání. 

Ve své práci jsem chtěla také zdůraznit a poukázat na nutnost vzájemné důvěry a 

tolerance mezi rodiči a pedagogy. 
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Annotation: 

The graduation theses presents educational_working at preparotary class, which is 

intended to preschool children from socially disadvantaged environment during the 

school year 2006-2007. Started on the basis own pedagogic experiences from preschool 

children. 

During my pedagogic experience I discovered, that most expressive problems which 

we battle with, fall within lenguage and grapho-motoric area. And soft motoric as well. 

I mostly observed just this two areas. I define how I worked with the children. What 

positive they got and what was unsuccessful. 

I inserted more detailed monitoring of one Romany child. His characteristic ( family, 

personal, social anamnesis) and individual educational program, which was ready for 

them. By the analysis and by the acquisition of dates of the IEP (individual education 

progamme) I made an inquiry if the IEP helped to him to arche over the lenguage 

problems, the absence in the grapho-motoric area and social neglectiulness in the area 

of the upbringing and the education. 

At my work I also wanted to accent and refer to necessity of bilateral trust and 

toleration between the pedagogues and the parents. 
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Úvod a cíle 

Pracuji jako učitelka přípravné třídy při Základní škole a Praktické škole, Kutná 

Hora. Učím již čtrnáct let, z toho devět let na zmíněné škole. Pedagogická práce s dětmi 

z romské komunity a její radosti i těžkosti jsou mi důvěrně známé. 

Přípravná třída zde byla zřízena v roce 1998 a je určena předškolním dětem ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí. Převážně ji navštěvují děti z romské 

komunity. 

Nelze popřít, že se způsob života romské menšiny, její kultura, myšlení i hodnotový 

žebříček v mnoha ohledech a často zásadně liší od životního stylu ostatních občanů 

společnosti. Rozdíly mezi oběma etniky jsou v mnoha případech výrazné a přirozené. 

Odpovídají různým historickým a kulturním kořenům, různému biologickému a možná i 

psychickému vybavení. Obě kultury se přesto navzájem ovlivňují a často dostávají do 

konfliktu. To, co je důležité pro Čechy, není důležité pro Romy a naopak. Nezbývá, než 

to respektovat. Zatím však o klidném multikulturním soužití nemáme příliš jasnou 

představu. Patrně také proto, že věcných diskusí o vzájemných odlišnostech se ve 

společnosti vede poskrovnu. Málo se známe, a tak se ani nemůžeme navzájem 

respektovat. 

Diplomová práce chce poukázat na význam rozvíjení grafomotoriky a verbálního 

projevu. Ty považuji u předškolních dětí přípravné třídy za nej důležitější a zpravidla 

nejvíce zanedbané. Proto budou některé aktivity sledovány, podrobně popsány a 

zhodnoceny. Právě široká oblast verbálního vyjadřování zahrnuje předávání nových 

poznatků a vědomostí v oblasti rozumové, rozšiřování a kultivaci slovní zásoby 

v českém jazyce, snahu o zdokonalování výslovnosti. Je nutné, aby děti uměly mezi 

sebou komunikovat, hrát si s kamarády, zřetelně a srozumitelně sdělovat vlastní 

myšlenky a přání. Právě v přípravné třídě je zahájena u mnoha dětí širší socializace, 

která vyžaduje od pedagogů mnoho trpělivosti, sociálního cítění a zájmu o tyto děti. 

Diplomová práce ukáže, jak probíhal individuální přístup к dítěti s odkladem školní 

docházky. Seznamuje s obsahem individuálního vzdělávacího programu, který byl 

vypracován pro dosažení potřebných kompetencí, které byly na začátku školního roku 

shledány jako značně zanedbané po stránce výchovy i vzdělání. Zmíním se také o 

příčinách nedostatků, důsledcích zanedbanosti a opožděného vývoje dětí. Zhodnocením 
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úrovně a kvality dosažených dovedností, znalostí, zkušeností chci ukázat pokrok, 

kterého bylo dosaženo i méně úspěšné výsledky sledovaných oblastí. 

Významným krokem, který posunuje snažení školy к pozitivním výsledkům a 

vytyčeným cílům, se jevil vzájemný respekt mezi rodiči a pedagogem. I tento bod bude 

v teoretické části diplomové práce zmíněn. 
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1. ROMOVÉ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI 

Od počátku mého působení ve speciální škole jsem pročítala a studovala literaturu, 

která mě blíže seznamovala s životním stylem romského etnika, hodnotovým 

žebříčkem, který uznává, historií, zvláštnostmi romské psychiky i se základními rozdíly 

mezi českým a romským předškolním dítětem. Nové poznatky, znalosti i praktické 

zkušenosti mi pomohly a napověděly, jaký postoj ke svěřeným předškolním dětem 

z romské komunity a ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zaujmout, jak 

přizpůsobit svá jednání i požadavky na ně, jak získat děti pro smysluplnou výchovně 

vzdělávací činnost a jak se shodnout s jejich rodiči a naučit se dovednosti pochopení 

jejich snah, radostí, potřeb, trápení i těžkostí. 

1.1. Romové v minulosti 

Druhá světová válka představovala nejkrutější období v historii Romů. V roce 1935 

byli Romové prohlášeni za občany druhé třídy a považováni za rasové nebezpečí. Cílem 

politiky vůči „rasově čistým cikánům" bylo, jednou provždy oddělit cikánstvo od 

národa, zamezit směšování ras a upravit životní podmínky Cikánů a cikánských menšin. 

V zemích Evropy obsazených nacisty bylo celkem zabito více než 500 000 Romů. 

V Čechách a na Moravě žilo před nacistickou okupací přibližně 7000 Romů. Po druhé 

světové válce se jich vrátilo pouze okolo 500. 

Od roku 1943 se diskriminace Romů stále více prohlubuje, např. bez lékařského 

potvrzení nesmějí cestovat veřejnými prostředky, do některých měst a obcí smějí 

vstupovat jen v určitý den a určitou hodinu. Romské obyvatelstvo se diferencovalo na 

kočující - olašské Romy a Romy žijící usedlým způsobem života (např. na Slovensku). 

Izolace vedla nejen к přerušení kontaktu s okolní majoritní společností, ale i mezi Romy 

samými. Projevila se ve ztrátě kladných sociálních a etických norem. 

Konec druhé světové války je historickým mezníkem ve vývoji a postavení Romů 

v naší společnosti. 

Po válce jsou Romové odmítáni v odškodnění, s poukázáním na jejich asociální 

vlastnosti a jejich nároky zapadly, stejně jako vzpomínka na jejich vraždění, 

pronásledování a deportace. 
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Roku 1951 dalo ministerstvo vnitra příkaz, podat zprávu o počtu Romů a o způsobu 

jejich života v jednotlivých krajích, okresech a obcích. 

Roku 1952 vydává směrnici „Úprava poměrů osob cikánského původu". Byl přijat 

osmibodový program převýchovy: 

1. zapojení do řádného pracovního poměru a zajištění ubytování 

2. kontrola správnosti vyplácení mezd 

3. dohled nad školní docházkou, umístění cikánských dětí do předškolních zařízení 

4. výchova ostatního obyvatelstva, odstranění zbytků rasové diskriminace 

5. odstranění diskriminace v úředním styku, veřejném životě 

6. uvědomělí občané Cikáni zapojeni do převýchovného procesu 

7. řádná evidence cikánského obyvatelstva 

8. usazování kočovných Cikánů 

Plnění tohoto programu bylo však naprosto nedůsledné. V roce 1954 pokračuje 

sekretariát Ú V KSČ v usnášení a vydávání dalších programů, které se omezují jen na 

některé postupy, pouze v rezortu školství. 

Rok 1958 přinesl významnou změnu v životě Romů. Prosadila se koncepce „sociální 

asimilace Romů", tj. násilné usazení olašských Romů a další potlačení specifických 

etnických projevů, např. dohledem národních výborů a veřejné bezpečnosti. 

Od roku 1976 je řešen tzv. „romský problém" bez aktivní účasti Romů a bez 

dostatečného poznání a pochopení jejich specifických odlišností. V průběhu uplynulých 

čtyřiceti let se stát snažil Romy asimilovat a integrovat. Ale to se nepodařilo a Romové 

naopak nadále žijí ve společenské izolaci, která brzdí jejich další potřebný rozvoj, a to 

ve všech sférách života. Stoupající podíl Romů na trestné činnosti vyplývá právě 

z nepříznivé a těžké životní situace, z nízké vzdělanosti (často i negramotnosti), tím 

nedostatečné kvalifikovanosti a z duchovní i fyzické chudoby. 

Romy dodnes nazýváme asociálními, jelikož se nechtějí přizpůsobit naší společnosti, 

jejíž základ spočívá v individuálním výkonu. Předsudek majoritní společnosti je 

odrazem nesociální formy života. Neshoda může být prolomena tehdy, pokud 

společnost přestane považovat vlastní způsob života za jakousi normu. 
XiU W v i 

Po 17.listopadu 1989 vznikla v Praze Romská občanská iniciativa, později vzniká 

Unie romské mládeže, Romská asociace mládeže a dětí nebo Kulturní svaz občanů 

romské národnosti. Všechny mají společný cíl, prosazovat zájmy romského 

11 



obyvatelstva. Je nutné vést stále nová a nová jednání, řešit regionální i celospolečenské 

problémy. 

1.2. Odlišnosti Romů z hlediska výchovy a vzdělání 

Rozdíly mezi oběma etniky jsou v mnoha případech výrazné a přirozené. 

Odpovídají různým historickým a kulturním kořenům, různému biologickému a možná 

psychickému vybavení. To, co je důležité pro Čechy, není důležité pro Romy, a naopak. 

Obě kultury se přesto vzájemně ovlivňují a často dostávají do konfliktu. Věcných 

diskuzí o vzájemných odlišnostech se vede ve společnosti poskrovnu, málo se známe, a 

tak se ani nemůžeme navzájem respektovat. 

Nej znatelnější rozdíly mezi romským etnikem a českou společností se projevují 

v odlišném přístupu ke vzdělání. Pro Romy je důležitější zaměření na rodinu, spojené 

s touhou získat pro ni co nejvíce peněz, než dávat přednost práci a školnímu vzdělávání. 

Příčinou je pravděpodobně silně zakořeněná kočovná minulost. Většina rodičů nemůže 

svým dětem, pokud nezvládají učivo, pomáhat, protože ho sami neznají. Rodiče často 

absolvovali zvláštní školy a školu neměli rádi. Představovala pro ně perzekuci a nutné 

zlo. 

Dalším výrazným znakem romské rodiny a charakterových vlastností jejích členů je 

orientace na kolektivního ducha rodiny. Vede ke ztrátě osobní zodpovědnosti a ke 

snížení schopnosti samostatně určovat svůj život. To ani nikdy nebylo cílem či 

obsahem života Romů. Program vzájemného soužití musí (měl by) respektovat právě 

tuto hodnotovou orientaci Romů na rodinu. Za poslední generace romská rodina 

zeslábla. Především jí nesvědčí vytržení z tradiční velkorodiny a ze soudržné obce, 

která často fungovala i v té nejchudší a nejnuznčjší obci. 

Silnou stránkou romské kultury byla tradičně hudba a ovšem s ní spojený tanec. 

Slogan „co Rom - to muzikant" již v současnosti neplatí doslova, spíše se jeho 

pravdivost vytrácí. Přesto vynikající hudební projevy romských umělců patří nesporně 

к největším přínosům romské kultury a úspěchy romských hudebníků v Evropě se řadí 

к vrcholným okamžikům jejich historie. 

Další znaky a zvláštnosti romské psychiky: citová spontánnost, živý temperament, 

potřeba těsné tělesné blízkosti (bydlí namačkáni v malé místnosti), z toho pramenící 
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nesamostatnost. Ochota dělit se, orientace na přítomnost (spojená s minimálním zájmem 

o budoucnost), orientace na změnu (cestovat, stěhovat se, vysoká fluktuace 

v zaměstnání). Ale také nespolehlivost, slabá schopnost zobecňovat a abstraktně myslet, 

vnímání času (nehraje pro ně roli), slabá vůle. 

Jinak se projevuje i láska к dětem. Bývala pro Romy příslovečná. Je v ní zastoupena 

výrazně pudová složka, zatím co sebekázeň a obětavost jsou méně znatelné a viditelné. 

Děti v rodinách nemají žádné povinnosti (pouze pečují o sourozence), mohou si vše 

dovolit a nejsou vůbec vychovávány v našem slova smyslu. Jedí, když mají hlad, 

vstávají, až se samy probudí, jdou spát, když se jim chce (třeba o půlnoci). Romské 

matky milují své děti nekriticky. Častokrát k tomu přispívá psychická nezralost matek. 

Mnoho dětí romského původu (až 60 %) se dostává do dětských domovů, a téměř 

polovina jsou děti svobodných matek. U dětí je častá mentální i fyzická retardace. 

2. ROMSKÉ DĚTI V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ A JEJICH KOMPETENCE 

Předškolní pedagog, který pracuje v mateřské škole či v přípravné třídě, musí znát a 

respektovat vývojové zvláštnosti předškolního období, musí umět porovnat a vyhodnotit 

úroveň schopností, dosažených dovedností, zkušeností a znalostí předškolního dítěte. 

Musí si umět poradit se sestavením vhodného výchovně vzdělávacího programu pro 

všechny předškolní děti, a to i pro předškolní děti z romské komunity, ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí i mentálně či tělesně postižené a opožděné. 

V období dítěte od tří let do zahájení povinné školní docházky se v průběhu vývoje 

jeho základních dovedností a schopností zpravidla zdokonaluje motorický vývoj, 

pohybová koordinace a obratnost, sebeobsluha (při jídle, osobní hygieně, oblékání, 

obouvání - popř. s menší pomocí) a dítě se snaží a chce být více samostatné. Předškolní 

dítě rozvíjí svou zručnost, jejíž kvalitu, odpovídající vývojovému stupni dítěte, je 

možné zaznamenat např. během her s pískem, sestavování různých stavebnic, tvoření 

s plastelínou i jiných pracovních činnostech (vystřihování, nalepování, vytrhávání), ale 

především ji rozpoznáme v kresbě. Právě prostřednictvím kresby dokáže dítě 

neuvědoměle vyjádřit úroveň vlastního rozumového chápání skutečné reality, 

odpovídající jeho věkovému zrání. Vytváří a formuje se i schopnost nakreslit či 

namalovat vlastní představu. 
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Další vývoj a zdokonalování řeči a mluvního projevu. Od tzv. „dětské patlavosti" 

к téměř přesné výslovnosti nebo к výslovnosti s drobnými přetrvávajícími nedostatky. 

Ty se zpravidla spontánně či s malou logopedickou pomocí upraví během vývoje 

základních schopností a dovedností dítěte. Pokroky ve větné stavbě - tvoří souřadná 

souvětí, od tří let se snaží využívat ve svém mluvním projevu souvětí podřadných. Dítě 

se již dokáže soustředit delší dobu (až 30 minut), zvyká si pozorně naslouchat mluvené 

řeči učitelky a má o ni zájem. Tím získává větší množství poznatků a zkušeností. 

Využívá postupně řeči к ovládání a regulaci vlastního chování. Má zájem pomáhat při 

jednoduchých specificky lidských činnostech, vyhledává a vytváří nové vztahy mimo 

rámec rodiny. 

Kognitivní vývoj: kolem čtyř let přechází zpravidla inteligenční vývoj dítěte 

z období předpojmového (symbolického), kdy užívalo slov nebo jiných symbolů, do 

období názorového (intuitivního) myšlení, kdy uvažuje v celostních pojmech, které se 

vytváří na základě podstatných podobností. Ještě však stále dítě nemyslí logicky, podle 

logických operací, ale tzv. „prelogicky", předoperačně, po krocích, které se mohou 

v jeho mysli opakovat či porovnávat. Ve svých úsudcích a závěrech je stále ještě závislé 

na názorech, na vnímaném (především vizuálním tvaru) či představovaném. V tomto 

období je myšlení tříletého i čtyřletého dítěte zaměřeno stále ještě egocentricky, 

antropomorficky (polidšťování) a magicky (skutečnost mění dle vlastních přání). 

Emoční vývoj a socializace: rodina zůstává pro dítě v předškolním období 

nej důležitější a má základní význam v probíhající primární socializaci, kdy se snaží 

včleňovat a uvádět dítě do společenství lidí, které ho obklopuje. Socializační tlak na dítě 

by měl probíhat a je realizován pozvolna a postupně, po celou dobu předškolního 

období. Formuje se schopnost seberegulace, usměrňování vnějšího chování, vyvíjí se 

vlastní svědomí (vnitřní sociální kontroly), sebepojetí i regulace skutečného prožívání a 

vyjadřování emocí. To, jak rodiče odpovídají či jaké stanovisko zaujímají к emocím 

dítěte, ovlivňuje komunikaci mezi nimi, informovanost rodičů o prožívání jejich dítěte a 

patří k nej významnějším prostředkům socializace. 

Význam hry v životě předškolního dítěte: hra patří mezi nej základnější potřeby 

zdravého dítěte a přispívá к jeho příznivému i přirozenému psychickému vývoji. Právě 

kolem třetího roku života se dítě snaží vstoupit do určité role podle dospělého člověka. 

Symbolicky napodobuje toho, koho odpozorovalo. Jako hlavní roli a činnost si vybírá 
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tu, která ho zaujala nejvíce a je pro něj nej důležitější. Konkrétní skutečnost si spontánně 

upravuje podle svého. Většinou je k tomu pobízen silou vnitřní energie, motivací 

nadšení, ale i podporou a povzbuzením členů rodiny. Tak se začíná u dítěte vyvíjet 

tvořivost, dochází к tvůrčímu rozvoji a tím к vytváření a využívání fantazie. S rozvojem 

hry souvisí i provázaný vývoj myšlení a řeči. Dítě svou hru komentuje a ukazuje 

rodičům. Přechází postupně od hry individuální ke společné, jako prostředku nejlepšího 

sociálního učení. V průběhu společné hry se dítě učí sociálním dovednostem -

vzájemné pomoci a spolupráci, umět se správně rozhodnout, dorozumět, vyjádřit, řešit 

problémy či konflikty v herním kolektivu, zvládat schopnost podřídit se či ustoupit 

přání většiny. V předškolním období se uplatňuje hra konstruktivní, napodobivá -

později námětová, pohybová, spojená s prostorovým cítěním, podřízením se určitým 

pravidlům, hra sociální a kooperativní. 

U většiny dětí, které nastupují do přípravné třídy, jsou zpravidla základní schopnosti 

potlačené a dovednosti zanedbané, neznámé. Jejich rozvoji nebyla věnována potřebná 

pozornost, jelikož prostředí, ve kterém vyrůstaly je značně nepodnětné. Chybí zde 

příhodné podmínky a podpora tvůrčího rozvoje předškolního dítěte, a to v mnoha 

výchovně vzdělávacích směrech. V období jednoho či dvou školních let usilujeme o to, 

aby předškolní dítě v přípravné třídě získalo co nejvíce potřebných dovedností, 

zkušeností a znalostí, které budou mít možnost se dostatečně rozvinout a zafixovat. 

Naším cílem je, aby byly děti připravené na vstup do 1.třídy základní školy. Velmi často 

u těchto dětí následuje, po absolvování jednoho přípravného školního roku, odklad 

školní docházky. Zdravým dětem, z běžných rodinných poměrů, vhodného a 

vyhovujícího výchovného prostředí, jsou poskytnuty v převážně většině zpravidla dva 

až tři kalendářní roky к přirozenému vývoji i к budoucí přípravě na plnění školních 

povinností. Děti v přípravné třídě toho potřebují zvládnout o mnoho více, a to pouze 

během jednoho školního roku. Proto musí být v mnoha případech časová délka této 

přípravy na školu prodloužena o jeden školní rok, a to právě odkladem školní docházky. 

Jaké charakteristické rysy a vlastnosti objevuji a nacházím ve hře předškolních dětí 

přípravné třídy a na co se musím přednostně zaměřit? К čemu děti vést a co je naučit? 

Během pozorování volné hry dětí v přípravné třídě (společné či individuální) zjišťuji, 

jak velmi dětem schází schopnost soustředění se a zaujetí. Neumí si připravit vhodné 

vyhovující prostředí pro hru, popř. překonávat vzniklé překážky. Výběr hraček je 
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omezený a neznají náležitý způsob jejich využití při hře. Cizí a neznámý je pro ně 

pojem spolupráce a vzájemné pomoci v průběhu hry (zvláště při hře konstruktivní či 

námětové). Míra fantazie, představivosti a nápaditosti, stejně tak i konstrukční vyspělost 

hry, jsou značně nízké. Hře mezi vrstevníky schází potřebná komunikace, dochází 

pouze к neustálému strkání, okřikování, překřikování, tahání se o hračky. Hru nikdy 

samy nedovedou к určitému cíli, zakončení ani ke klidnému a vyhovujícímu průběhu. 

Velké nesnáze mají děti s akceptováním a pochopením stanovených pravidel při hře 

(nutnost názorné ukázky a vysvětlení) i s přijetím herních rolí. Nápadnou překážkou při 

hře je nedostatečný mluvní projev, neschopnost vyjádřit svůj názor, přání, na něco se 

zeptat, něco navrhnout, a to souvisí s neznalostí a chybějícím přehledem o běžných 

situacích a dějích okolního reálného světa. Většina těchto dětí nepoznala a nesetkala se 

s tím, když chodí dospělý pravidelně do zaměstnání, když má o něco zájem a věnuje se 

své zálibě, neumí si zdůvodnit, proč chodí lidé do divadel, na výstavy, proč navštěvují 

knihovny, čítárny, využívají internety, služby restaurací, fotoateliérů, kadeřnictví, 

různých sportovních zařízení apod.. A právě proto jsou úkoly a cíle, týkající se právě 

zmíněné oblasti, zahrnuty ve školním vzdělávacím programu předškolního vzdělávání. 

2.1. Význam přípravné třídy 

V přípravné třídě by se měly předškolní děti adaptovat na nové, doposud úplně 

neznámé prostředí a na školní režim. Přípravné třídy se zřizují při mateřských nebo 

základních (speciálních) školách (z usnesení vlády z28.dubna 1993) a měly by 

především napomáhat při odstraňování jazykového handicapu romských dětí a připravit 

je na plynulé a bezproblémové zahájení povinné školní docházky. Přihlíží se zde ke 

zvláštnostem dětí odlišného kulturního a národnostního původu. Přípravné třídy také 

navštěvují předškolní děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a získávají zde 

základní sociální dovednosti. Je nutné, aby i pedagogové, kteří pracují s těmito dětmi, 

zvyšovali svou profesní připravenost. 

Nezanedbatelnou úlohu v přípravných třídách má též romský pedagogický asistent. 

Jeho pracovní náplň stanoví ředitel školy, na základě konkrétních potřeb v přípravné 

třídě. Jedná se o pomocného pedagoga, který pod vedením třídního učitele individuálně 

pracuje s dětmi, zprostředkovává spolupráci s romskou komunitou a školou, zejména 
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s rodiči. Pomáhá při mimotřídních i mimoškolních aktivitách a též je nápomocen během 

překonávání jazykové bariéry (výhoda přítomnosti romského asistenta) či jiných 

vzdělávacích obtížích. 

(Přípravná třída se zřizuje na základě Metodického pokynu č.j. 25 484 / 2000-22 ke 

zřizování přípravných tříd а к ustanovení vychovatele - asistenta učitele, a to pro děti se 

sociálním znevýhodněním.) 

2.2. Plnění cílů RVP PV, jejich přínos 

Výchovně vzdělávací program, organizace činností v přípravné třídě a cíle obsažené 

ve školském vzdělávacím programu pro přípravnou třídu při Základní škole a Praktické 

škole^ Kutná Hora odpovídá požadavkům a doporučením RVP PV, jako obecně 

platnému a závaznému dokumentu pro předškolní vzdělávání i obecně právním 

předpisům. 

Předškolní výchova a vzdělávání by měly ovlivňovat rozvoj předškolního dítěte a 

přispívat к formování celé jeho osobnosti (oblasti fyzické, psychické i sociální). 

Úkolem pedagoga je vnímat celou osobnost dítěte, získat je ke spolupráci, přesvědčit je 

a dovést к citovému prožívání bezprostředních vztahů к okolí (význam přímých zážitků 

dítěte, interakce s okolím a vlastních prožitých zkušeností). Učitel se musí snažit 

přizpůsobovat předškolní vzdělávání vývojovým kognitivním, sociálním a 

emocionálním potřebám každého jedince této věkové skupiny. Vývojová specifika musí 

být v průběhu předškolního vzdělávání vždy, a to za všech podmínek a okolností, 

respektována (např. při snížené sociální adaptabilitě, zvýšené potřebě výchovy a 

vzdělání v určité oblasti, zaměřování se na rozvojově stimulační stránky osobnosti 

dítěte). Charakteristickým rysem současného předškolního vzdělávání by měla být úzká 

vazba na rodinu. Hlavním a především podstatným cílem RVP PV je probouzet v dítěti 

zájem o poznávání nového, podporovat proces naslouchání, umožnit mu objevování a 

experimentování, poskytnout mu dostatečný prostor к vlastní tvořivé práci a vzbudit 

v něm odvahu ukázat, co všechno už samo zvládne, umí a dokáže. 

Tyto cíle jsou uvedeny a rozpracovány ve školním, třídním i individuálním programu. 

(VÚP, RPPV, 2001) 
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2.3. SVP PV zpracovaný pro výchovně vzdělávací práci v přípravné třídě 

' i s-

Náplň školského vzdělávacího programu pro předškolní děti ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí i pro děti s lehkým mentálním postižením odpovídá 

požadavkům a doporučením RVP PV, skutečným možnostem a podmínkám školy, které 

jsou pro jeho realizaci podstatné. Je funkční a zpracován tak, aby maximálně vyhovoval 

předškolním dětem, pro které je určen, jejich zvláštnostem, individuálním potřebám a 

schopnostem. 

Program přípravné třídy přináší vlastní autonomii (samosprávu - právo rozhodovat 

samostatně a nezávisle o vnitřní organizaci a chodu třídy), která by měla být plně a 

správným směrem využita. Dostatečně a srozumitelně vypovídá a informuje o 

poskytovaném vzdělání a výchově. 

2.4. Význam spolupráce pedagoga s rodiči 

Spolupráce s rodiči, zájem o jejich problémy a vstřícnost při vysvětlování.ěi 

zodpovídání stále se opakujících dotazů, vyžaduje od učitelky trpělivost, často 

shovívavost i dostatek pedagogicko psychologických zkušeností. A právě kvalitní 

spolupráce a vytvoření kladného a důvěrného vztahu mezi učitelkou a rodiči je jedním 

z prvních kroků, které mohou být základním předpokladem budoucího úspěchu a 

umožní naplňovaní výchovně vzdělávacích cílů Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Kromě toho, že se s rodiči setkáváme ve škole, také je navštěvujeme 

v rodinách, osobně. A to například, když jsou děti dlouhodoběji nemocné nebo vznikne 

jiný problém, který můžeme pomoci řešit. 

Právě v letošním školním roce se výborně podařilo takového potřebného kontaktu 

mezi rodiči a učitelkou navázat. Pravidelně se setkáváme při krátkých třídních 

schůzkách v přípravné třídě a vzájemně si vyměňujeme názory, které se týkají další 

činnosti, aktivit a výchovně vzdělávací práce. Maminky hovoří o vlastních radostech i 

starostech, vyjadřují svá přání, ale i to, s čím nejsou spokojené, co se jim nelíbí a proč. 

Hodnotíme docházku dětí, opakovaně si připomeneme význam předškolní výchovy, 

vzdělávání a přípravy na školní docházku. Těm, kteří dbají na vzornou docházku svých 

dětí a každou nepřítomnost řádně omlouvají, vyslovuji přede všemi rodiči pochvalu. 
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Snažím se chválit co nejvíce a u každého najít a pozvednout určitou kvalitu. Seznamuji 

rodiče s plány do blízké budoucnosti, ukazuji jim práce dětí. Zdůrazním, jak se zlepšují 

a co již umí. Umožňuji jim shlédnout výsledky práce jejich dětí, zvu je do hodin, aby je 

měli možnost sledovat přímo při hře či práci ve třídě. Ve škole pořádáme Dny 

otevřených dveří. Společně si povídáme, děti maminkám a tatínkům zazpívají, 

prohlížíme si fotografie nebo videozáznamy z besídky, akademie a různých dětských 

akcí pořádaných školou. Rodičovské „komunitní kroužky" probíhají vždy v příjemné 

atmosféře (podařilo se v letošním roce!). 

Vždy však nebyly rozmluvy s rodiči úplně klidné a neprobíhaly v příjemné 

atmosféře. Je to důkazem snadno vznětlivé povahy romských občanů. V situacích, se 

kterými nesouhlasí nebo je považují v dané chvíli za nesprávné či výrazně 

nespravedlivé, se dokáží velmi snadno a rychle rozčílit. Čas od času se stává, že se 

maminky či oba rodiče rozčilují a zlobí nad „problémy", které by se v běžných 

podmínkách jevily jako banální, zbytečné, někdy až směšné. Pro ně však zpravidla 

představují podstatné a v určitém okamžiku neřešitelné překážky, které si romští rodiče 

vysvětlují po svém. Na tyto problémy, vzniklé situace a jejich řešení pohlížejí ze svého 

osobního hlediska. Hlasitě a agresivně křičí, vyhrožují, používají různá nevhodná gesta 

a mnohdy i vulgární výrazy. Jak postupovat a jak se zachovat, mě naučila až 

dlouhodobější praxe na této škole. Velmi důležité je neoponovat, vydržet být zticha, 

vyčkat, zachovat absolutní klid. Nehádat se a nikoho se nesnažit překřikovat. Zcela jistě 

bych svými hlasovými dispozicemi romské rodiče neutišila. Pokud zachovám pohodu, 

pomine nej větší vztek a rozčílení, potom mohu s rozvahou, cíleně a důsledně určitý 

„problém" řešit. Nyní již rodiče naslouchají, mohu vysvětlovat, argumentovat, utišovat 

a opatrně přesvědčovat. Nikdo mě už neruší (rodiče se zpravidla zcela zklidní). 

Společně, téměř vždy, najdeme vhodné a přijatelné řešení pro obě strany. 

Spolupráce s romskými rodiči je příznivá a vstřícná za těch podmínek, pokud s nimi 

jednáme jako s rovnocennými partnery. Dokážeme je vyslechnout, vcítit se a pohovořit 

o tom, co je tíží, jaký problém musí řešit nebo s čím si nevědí rady. Nikdy se nad nimi 

nesmí učitel vyvyšovat či dokonce něco přikazovat. V první řadě se chci poradit, zeptat, 

zdali by se o tom dalo uvažovat, zda mi může rodič pomoci a společně pak můžeme 

něco změnit a vyřešit. 
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3. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRÁCE V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ 

Předškolní děti přicházejí přímo z Kutné Hory, některé z blízké Čáslavi a z okolních 

vesnic ( Neškaredice, Třebešice, Ovčáry ). A právě tady nebývají podmínky bydlení 

zrovna nej lepší. Z nízké životní úrovně zdejších rodin následně vyplývá nejen 

nedostatečná výchovná péče, ale i samotné domácí prostředí je, v převážné většině, po 

stránce výchovy a vzdělání značně nepodnětné. Vyrůstá zde hodně dětí, žije mnoho 

dospělých a zástupci několika generací. Rodina mnohdy nezajistí dětem ani základní 

biologické potřeby (jídlo, ošacení, teplo, hygiena, zdravotní péče). Děti jsou sociálně 

zanedbané, u některých se setkáváme s mentálním postižením (příbuzenské sňatky). 

Neznají a nerozumí českým slovům a výrazům, jako je slušnost, zdvořilost. Znají 

zpravidla jen ty nevhodné, hrubé, vulgární, které v rodinách značnou měrou používají. 

Mnohokrát shledáváme, že schází základní hygienické návyky (v jejich domovech 

chybí vodovody, kanalizace, toalety, často elektřina, z důvodu neplnění pravidelných 

měsíčních splátek), neumějí se orientovat v běžných situacích praktického a reálného 

světa a svého okolí (dopravní prostředek, obchod, divadlo, školní jídelna - chybí návyk 

pravidelného stravování, apod.). Dětem často v rodině chybí vhodný vzor chování, 

mnoho z nich vyrůstá v neúplných a problémových rodinách. Z domova nejsou zvyklé 

poslouchat, reagovat na jakýkoliv příkaz. Poslechnou, jen když na ně rodiče zakřičí 

(„zařvou"). Každý pokyn, během výchovně vzdělávacího působení, musím ve třídě 

několikrát opakovat. 

Charakteristickým rysem většiny dětí z romské komunity i ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí je, že velmi často nemluví pravdu, téměř promyšleně, beze 

studu a přímo do očí dospělého si vymýšlí a lžou. Od útlého dětského věku jsou vedeny 

к tomu, že lež je ochrání před tělesným trestem za přestupek, protože rodiče jim slepě 

věří. 

Jednou z nej výraznějších těžkostí, se kterou se potýkáme, je neznalost českého 

jazyka. V některých rodinách, do doby nástupu do přípravné třídy, slyšely děti pouze 

jazyk romský. Ty, které do přípravné třídy nedochází, slyší češtinu až v první třídě. Co 

se týká porozumění češtině, rozvíjení a upevňování její znalosti, používání v běžné 

komunikaci, velice dětem schází podpora rodinného prostředí, jelikož jim neposkytuje 

správný a příkladný mluvní vzor. Jak jsem zmínila v úvodu, oblasti jazykové a oblasti 
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rozvoje grafomotoriky jsem se ve své diplomové práci věnovala a zaměřovala se na ně 

nejvíce, protože je považuji za velmi důležité. Jazykové vyjadřování za stěžejní. Po celý 

školní rok jsem sledovala postupný vývoj, změny a dosažené kompetence. Které úkoly 

se nám dařily lépe, kde nastaly těžkosti, co představovalo nej větší problém 

к překonávání. 

V začátcích, ale i v následném průběhu školního roku, neudrží děti během výchovně 

vzdělávacího působení pozornost, neumí se soustředit, naslouchat druhému. Jedná se o 

děti hyperaktivní a s poruchami chování. Vždyť doma jsou většinou odstrkovány a 

okřikovány, a to nejrůznějšími nevhodnými výrazy. Nerozumí předčítané pohádce, 

z osobních údajů si nejsou mnohdy jisti ani svým jménem, příjmením, znalostí bydliště i 

jmény otce, matky a sourozenců. 

Rodiče většiny dětí jsou zpravidla negramotní nebo pologramotní. Nepracují a pokud 

chtějí získat zaměstnání, tak jen s velkými obtížemi, neboť nedosahují dostatečné 

kvalifikace a potřebného vzdělání. Setkáváme se však i s tím, že nabízená zaměstnání, a 

to především u žen, nechtějí z nejrůznějších důvodů přijmout (např.žehlení prádla 

v nemocnici, práce v kuchyni - úklid a mytí nádobí apod.). Není výjimkou, že některý 

z rodičů či členů rodiny je ve výkonu trestu. Učitelé, vychovatelé i asistenti pomáhají 

dospělým se vším, s čím si sami nevědí rady. Např. objednání u odborného lékaře, 

zajištění vyšetření dítěte v pedagogicko psychologické poradně či speciálním centru, 

veškerá jednání na úřadech a často i u soudu, při vyplňování různých dokumentů, 

žádostí, při telefonování apod. Z výše zmiňovaných důvodů vyplývají finanční těžkosti 

jednotlivých rodin. To pociťujeme především z hlediska různých školních aktivit. Např. 

pokud chceme navštívit některá kulturní zařízení, uskutečnit a zorganizovat společný 

školní výlet. Mou snahou je, abych dětem umožnila shlédnutí kreslené pohádky v kině 

či hudebního představení v divadle, prohlédnout si zajímavou výstavu, zkusit si 

zabruslit na zimním stadionu a jet společně parníkem po Labi na výlet. Vždyť většina 

z nich nikde nebyla, nic podobného neviděla a s rodiči zřejmě ani v budoucnu nikam 

nepojede. 

V přípravné třídě se alespoň částečně snažím nahrazovat a zastupovat to, co v jejich 

domovech velmi často chybí, co nemají a o čem se domnívám, že je pro ně správné, 

potřebné nebo motivující. A co jim vlastně schází? V mnoha případech úplná rodina, 

hezký vztah mámy a táty, vlastní hračky, zájem rodičů o ně samotné, častokrát i pravá 
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mateřská láska a bezpečí. Ale také vstřícná pomoc, když se chtějí a potřebují na něco 

zeptat, vysvětlit, s něčím poradit a právě ten dobrý a příkladný vzor. Mají možnost 

napodobování, ale většinou jen v záporném slova smyslu. V přípravné třídě mohou 

získat jenom zlomek toho všeho, co postrádají. Všichni pedagogičtí pracovníci i ostatní 

zaměstnanci naší školy mají dobrou vůli jim k tomu napomáhat. 

3.1. Zajištění pomůcek pro přípravnou třídu 

Děti v přípravné třídě dostávají pastelky, vodové barvy, štětce, modelovací hmotu, 

veškerý papírový materiál к výtvarným činnostem, lepidla, tuše, barevné křídy. Je to 

pro rodiče velmi výhodné. Jako třídní učitelka mám možnost předběžně si vybrat a 

objednat vhodné pracovní sešity, omalovánky, které budou dětem co nejlépe vyhovovat. 

Zároveň je rodičům předložen seznam dalších potřebných věcí pro jejich děti, které 

by jim měly během měsíce září zakoupit. 

Děti musí mít v přípravné třídě cvičební úbor, vlastní ručník i potřebné hygienické a 

toaletní potřeby (tak jako v běžné MŠ). Žáci z praktických tříd (15-20 let) dětem 

z přípravné třídy jejich náhradní oblečení, ručníky i látkové svačinové ubrousky podle 

potřeby vyperou i vyžehlí. Tak ušetříme práci maminkám. 

3.2. Zařízení a uspořádání přípravné třídy 

Prostory přípravné třídy by měly být vkusně a zároveň účelně zařízené, tak, aby 

přispívaly к příjemné náladě i klidné atmosféře během pobytu dětí v přípravné třídě a 

zároveň kladně působily na rozvoj jejich estetického cítění. 

Domnívám se, že naše přípravná třída tyto požadavky splňuje, neboť veškeré 

vybavení je nové, moderní, barevně sladěné, působí teple a útulně. Jedna polovina třídy 

slouží jako pracovní prostor (příloha č.l) - výtvarné a pracovní činnosti, grafomotorická 

průprava, stolování dětí při svačině apod.. Druhá polovina je využívána к herní, 

pohybové nebo odpočinkové činnosti (příloha č.2-A,B). Zde je velký koberec 

s námětem dopravních situací. Plní svůj úkol nejen při dopravní výchově, ale též v 

průběhu tělovýchovných chvilek, během zdravotního cvičení, odpočinku či relaxaci v 

autogenním tréninku (sebeuvolnění). 
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Nábytek by měl vyhovovat svými rozměry, aby odpovídaly velikosti třídy a 

potřebám i vzrůstu předškolních dětí. Tvarem, aby se mohl různě skládat, kombinovat a 

popř. proměňovat dle momentální potřeby. 

Nám se osvědčily stolky lichoběžníkových a obdélníkových tvarů, umožňující různé 

proměny v jejich sestavení, které vyhovují právě provozované činnosti. Můžeme tak 

zajistit jak individuální nerušenou práci, tak vzájemnou spolupráci dvou i tří dětí (menší 

skupinky), např. během výtvarných a pracovních činností. Zároveň však i společnou 

komunikaci (besedu) všech dětí ve třídě, tak, aby na sebe všechny dobře viděly a 

vzájemně si při rozhovoru nebo během zadané či zvolené práce pomáhaly. 

Zajištění odpočinku pro předškolní děti je též samozřejmostí v náplni programu 

výchovy a vzdělání. 

My máme pro děti к dispozici molitanová lehátka, kterých využíváme při sledování 

či poslechu pohádek (příloha č.3), к odpočinku a v odpolední době, pokud některé děti 

zůstanou déle ve škole (rodiče potřebují dítě pohlídat, něco neodkladně zařídit 

a učitelku o to požádají). 

Velmi důležité je, aby děti měly dostatečný prostor к pohybu a tělovýchovným 

aktivitám. К předškolnímu věku neodmyslitelně patří rozvoj radosti z pohybu, utváření 

návyku pravidelného sportování, upevňování a zlepšování obratnosti, rychlosti, odvahy, 

síly. 

V naší přípravné třídě na to nezapomínáme. V přízemí školní budovy pravidelně 

využíváme krásný tělocvičný sál, kde děti cvičí, učí se různým tělovýchovným 

dovednostem, společným hrám a soutěžím, při kterých se děti vždy dostatečně vyběhají, 

vykřičí, vydovádějí a odreagují (příloha č.4). Chvíle strávené v tělocvičně patří к těm, 

na které se děti nejvíce těší a každý den se na ně od rána vyptávají. Tělocvičnu máme 

možnost užívat třikrát v týdnu - spolu s první třídou a pokud je pěkné počasí, chodíme 

cvičit ven, na zahradu. Často také vycházíme za město do přírody 

Finanční prostředky na nákup potřebných pomůcek к výuce, hraček, knih, veškerého 

zařízení třídy, různých doplňků, které dotvářejí celkový vzhled prostoru či 

audiovizuálního vybavení lze získat z nabízených projektů od Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy České republiky. Zmiňuji je z toho důvodu, neboť i my se 

snažíme do jednotlivých výběrových řízení zařazovat, a to vypracováním nabízených 

projektů. Jeden z posledních přijatých projektů (duben 2006) v tématickém okruhu 
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„Předškolní příprava romských dětí", s názvem „Hudba pomáhá dětem", pomohl získat 

finanční prostředky na nákup pomůcek pro kvalitní rozvoj hudebních dovedností, 

jednoduché rytmizace, povzbuzování muzikálnosti dětí a jejich pohybové kultury. 

Nabídl dětem vyzkoušet si nácvik hry na zobcovou sopránovou flétnu. Dostatečné 

množství doprovodných hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře obohacuje 

pozitivně dětské „muzicírování". Též jazykové dovednosti se formují a zlepšují 

v průběhu hudebních i hudebně pohybových aktivit (příloha č.5). 

Významným přínosem bylo též vypracování projektu „Podpora vybavení 

přípravných tříd" (září 2002), který se týkal oblasti vybavení přípravné třídy nábytkem a 

ostatními bytovými doplňky. 

Základem a výraznou součástí dobře prosperující školy je práce vedení školy, a to 

jak po stránce pedagogické, manažerské i lidského přístupu a spolupráce s kolegy. 

V naší škole máme to štěstí, že ředitelka školy, Mgr. Ludmila Janoušková, se vždy 

snažila, aby předškolní děti nacházely v přípravné třídě příjemné prostředí, které jim po 

všech stránkách vyhovuje a přispívá к jejich všestrannému harmonickému rozvoji. 

S každým novým školním rokem nabízí přípravná třída něco nového, perspektivního, 

moderního, co pomáhá к rozvoji a využívání nejen dětem, ale také pedagogovi, ke 

zkvalitnění jeho povolání. 

3.3. Organizace činností a denní rozvrh v přípravné třídě 

Děti přicházejí do školy v doprovodu rodičů či starších sourozenců v 7.45 hod.. 

Přezují a svléknou se v šatně a v 8.00 hod. začíná program společného dopoledne 

předškolních dětí v přípravné třídě. Dodržování učebních celků a přestávek je pouze 

přibližné. Časové rozvržení a délku výchovně vzdělávacích, herních i volních činností, 

odpočinku, přizpůsobuji aktuálnímu stavu, individuálním potřebám dětí a též aktuální 

situaci. Přesto se snažím, abych uspořádáním dopoledních činností připravovala děti na 

běžný školní režim. 
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4. NÁPLŇ A PRŮBĚH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE PRO 

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ V OBLASTI JAZYKOVÉ, 

KOMUNIKATIVNÍ A ROZUMOVÉ 

Se školním rokem 2006 - 2007 nastoupilo do přípravné třídy patnáct předškolních 

dětí, deset chlapců a pět dívek. Jeden chlapec prostředí přípravné třídy dobře znal 

(Marek), neboť ji bude navštěvovat již druhým rokem (OŠD - školní nezralost, sociální 

zanedbanost, jazyková bariéra), šest dětí s OŠD, které doposud dětský kolektiv a žádné 

školní zařízení nenavštěvovaly, (tři chlapci a dvě dívky). Zbývajících osm dětí je 

pětiletých. Všechny děti pochází z romské komunity. Vyšetřením těchto dětí 

v pedagogicko psychologické poradně byla u převážné většiny z nich zjištěna snížená 

úroveň rozumových schopností nebo opoždění rozumového vývoje, (příloha ě.6-A,B,C) 

Veškerá výchovně vzdělávací práce v přípravné třídě směřuje k tomu, aby dítě na 

konci předškolního období, bylo dostatečně připraveno na vstup do 1.třídy základní 

školy. 

Během vlastní pedagogické praxe jsem zjistila, že nej výraznější nedostatky a potíže 

předškolních dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí se týkají oblasti jazykové, 

a to slovní zásoby, dovednosti přesného a srozumitelného vyjadřování, artikulace, 

vzájemné komunikace. Zároveň se v začátcích školního roku u předškolních dětí 

ukazují a projevují problémy v oblasti rozvoje grafomotoriky a jemné motoriky. Jejich 

předchozí zkušenosti jsou zpravidla minimální. 

Právě jazykový rozvoj a utváření grafomotorických dovedností jsem se rozhodla 

sledovat. Tuto část vzdělávání předškolních dětí považuji za jednu z nej důležitějších a 

u dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí nejvíce zanedbanou. 

Popisuji, jakým způsobem jsem s dětmi pracovala a jaké metody a formy práce jsem 

využívala. Uvádím, co pozitivního v průběhu jazykových a grafomotorických aktivit 

děti získaly, ale i méně úspěšné výsledky sledovaných oblastí. 

V části uvedené pod názvem „Průběh školního roku v přípravné třídě, míra zlepšení 

jazykových a grafomotorických kompetencí" hodnotím a porovnávám výsledky 

výchovně vzdělávací práce v přípravné třídě ve školním roce 2006-07. 
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4.1. Oblast jazyková, komunikativní a rozumová 

Hlavní kompetence: mezi nej podstatnější a nej důležitější jazykové dovednosti pro 

přípravnou třídu s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí považuji: 

zdokonalení a obohacení těchto dětí ve výslovnosti, porozumění českému jazyku a 

pomoci jim, aby byly schopné jej, v co nej širší míře, využívat к vlastní srozumitelné a 

plynulé komunikaci (vyjádřit vlastní prožívání, pocity, přání, a to v rozvitějších větách, 

se zřetelnou artikulací). Vytvořit a upevnit jazykovou dovednost vnímání a naslouchání 

mluvenému slovu, aby děti během společných rozhovorů chápaly, na co jsou tázány, 

vystihly, к čemu jsou vyzývány, o co byly požádány. 

Od počátku školního roku se snažím věnovat nejvíce času jazykovému rozvoji dětí. 

V jazykovém rozvoji a nápravě začínáme tak, že mluvím pomalu, co nejsrozumitelněji, 

aby děti porozuměly základním pokynům, jednoduchým větám, slovním projevům, se 

kterými se budou každodenně setkávat v průběhu svého pobytu v přípravné třídě. 

Opakovaně se přesvědčuji, zdali děti mé prosbě, radě, otázce či příkazu dobře 

porozuměly a pochopily jeho význam. Kladu otázky: „Co budeš dělat?", „Kam 

půjdeme? ", „ Co si máš připravit? " apod.. 

Mnohému se děti zpočátku učí povídáním nad obrázky. Na tabuli je umístěn velký 

nástěnný obraz a popisujeme jeho obsah. Začínáme pojmenovávat osoby, zvířata a věci. 

Již v této základní a prvotní části mají děti značné problémy. Určité rysy romského 

jazyka ztěžují dětem schopnost zvládání češtiny. Např. se v romštině zřídka používají 

obecné pojmy jako ovoce, zelenina, nábytek atd.. V některých případech ani neexistují. 

Ještě navíc má romština, na rozdíl od češtiny, osm pádů, takže dětem činí potíže správné 

vyjadřování i po této stránce. Např. místo „šel jsem к doktorovi" řeknou „šel jsem u 

doktora". 

Každý den přistupuji к jednotlivým dětem, které potřebují více času к jazykovému 

vnímání i vyjadřování, individuálně (přibližně 1 0 - 1 5 minut), věnuji jim pozornost, 

podle jejich osobnostního a rozumového rozvoje. Dítě dostane vlastní obrázek, opakuje 

a procvičuje, co jsme říkaly a vyslovovaly již společně. Zvýrazňujeme artikulaci, to, co 

se mu ještě příliš nedaří. 
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Děti také rozděluji do malých skupin (po třech až čtyřech dětech), dle výkonnosti a 

dle potřeby procvičování zanedbaných, opožděných a doposud neosvojených 

kompetenci. ^ ' " X t t ^ 

S pomocí čtení obrázků postupně přecházíme к nácviku správného používání slov, 

vyjadřujících děj, pohyb, změnu. Zde jsme narazily na další problém. V romštině se 

často užívá totéž slovo pro dvě nebo více českých. Např. „nosit", „vozit" i „vodit" se 

řekne stejně. Využívání sloves ve větách činí dětem i další výrazné potíže. Pokud je do 

věty zařadí, zpravidla v chybném čísle, osobě a s nesprávným časováním. Často 

používají infinitiv. Např. „Máma být doma.", „Pavel byla dům.", „Jana přijede, už 

doma." apod.. 

Velké těžkosti nastávají, když chceme vyjádřit vlastnosti osob, zvířat a věcí. Opět 

stejným slovem se překládá české „velký", „dlouhý", „hluboký" i „vysoký". Dítě se 

musí naučit, že délku vlasů a velikost jablka je třeba vyjádřit různými slovy. Připravila 

jsem názorné obrázky. Např. velký a malý dům, holčička s dlouhými vlasy a chlapec 

s krátkými, vysoká věž a nízká věž apod.. Poté zkouší děti kreslit podobné obrázky. Na 

tabuli, na čtvrtku a opakovaně procvičujeme, a to i samozřejmě individuálně (opět 

přibližně 10-15 minut). 

Vždy pracujeme jen chvíli (asi 15 minut), děti jsou snadno unavitelné, vnímání je 

krátkodobé, neudrží pozornost. Jsou hodně živé, nikdy nebyly к podobné aktivitě 

vedeny. Schází jim schopnost umět se zklidnit. Postupně se musí i těmto dovednostem 

učit a přivykat jim. 

V prvních týdnech využívám pomoci asistentky pedagoga. Je Romka, studentka 

3.ročníku Speciální pedagogiky. Dle potřeb dětí, u kterých to okolnosti vyžadují, se 

dorozumívá a vše srozumitelně vysvětluje v romském jazyce. Pomalu a trpělivě pomáhá 

dětem s prvními krůčky v češtině. 

Když děti absolvují základní průpravu, začínám připravovat různé jazykové aktivity, 

kterými chci děti motivovat к verbálnímu i neverbálnímu projevu, zaujmout je a 

nabídnout jim pestré, prostřídávající se činnosti. Např. zařazuji analýzu slov na slabiky 

- vytleskáváním, izolaci první slabiky ve slově, syntézu slabik. Později se seznamujeme 

s pojmem hláska a s tím souvisí další úkoly, např. analýza slov na hlásky. Zpočátku 

rozeznávají děti hlásky ve slabice, pak v jednoslabičném slově (les, kos, zeď, luk aj.) a 

nakonec i v delších slovech. Pokud děti porozumí a pochopí, co jsou to hlásky, 
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můžeme začít řešit těžší úkoly typu izolace první či poslední hlásky. Již к dosti 

obtížným patří též syntéza hlásek, analýza slov na hlásky, uvědomování rýmů či 

dokonce produkce rýmů. Začínáme si též všímat a rozlišovat měkké a tvrdé slabiky. Na 

jazykovou průpravu si připravuji vlastní pracovní listy s obrázky, které děti znají a umí 

je pojmenovat. Obrázky jsou nakreslené v řádcích a děti je přesně „čtou". Fixují si tak 

dovednost, postupovat při „čtení" vždy zleva doprava. Při tomto cvičení si děti, které 

udrží pozornost, ukazují, kde čteme, ostatním pomáhám já i asistentka. Kromě jazykové 

průpravy, výslovnosti, přípravy na budoucí čtení písmen, mohou děti zároveň určovat 

počet stejných obrázků a na závěr si je dle vlastní volby vybarví. Velkou práci dá 

zpravidla dětem naučit se vymýšlet slova na zvolenou hlásku. 

Seznamujeme se mimo jiné s antonymy (slova opačná), homonymy (slova stejně 

znějící, ale jiného významu) a slovy nadřazenými a podřazenými. 

Často také zařazuji cvičení typu: dokonči větu, vymysli něco zajímavého, co nás 

překvapí, zeptej se, rozlob se a důrazně něco rozkaž kamarádovi. Tímto zároveň 

nezapomínáme na ovládání dechu, tempa a intonaci řeči. 

Rozvíjíme a upevňujeme kompetence přednesu, recitace, zpěvu. Nestydět a nebát se 

předvést to, co jsem se naučil, věřit si a spoléhat na sebe samotného. Všechny tyto body 

jsou pro děti docházející do přípravné třídy dominantní, zpravidla jsou velmi 

zanedbané, opožděné nebo i absolutně nerozvinuté. 

Obsah zadaných cílů, aktivit a činností v oblasti komunikace a jazykového 

vyjadřování je rozsáhlý a zpravidla většině dětí к jejich zvládnutí a splnění jeden školní 

rok nestačí. 

( 

4.1.1. Realizace rozvoje jazykových kompetencí s využitím literárního textu 

Rozvoj kompetencí: myšlenkové operace - úvaha, zamyšlení na základě dosavadních 

zkušeností a znalostí, vytváření logických struktur, rozvoj tvořivého myšlení - fantazie, 

představivosti, nápaditosti. 

Rozvoj smyslu pro spolupráci, kolektivní činnost, vzájemnou pomoc, toleranci, umět 

se podřídit zájmu kolektivu. Jak správně zacházet s knihou. Utváření dovednosti 

zklidnit se, věnovat pozornost společnému rozhovoru, pozorného vnímání a naslouchání 

předčítané pohádce. 
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Využila jsem pohádku z knihy Příběhy z měsíční houpačky, od Elsy Miillerové. 

Pohádka se jmenuje Mráček záchranář. Osvědčilo se mi, že jsem pohádku upravila, 

zjednodušila, aby její text byl více přizpůsoben vnímání a chápání dětí. (příloha č.7) 

Motivace: ,Již jsme spolu byly v pohádce a ta další nás zavede do tmavé noci, vysoko 

na hvězdnou oblohu ". Děti se posadí do půlkruhu na koberec, každý si к sobě vezme 

svůj malý polštářek. 

Průběh zaměstnání, projevy a reakce dětí: Četbu pohádky uvedeme společným 

povídáním o přírodě, dějích a přírodních úkazech, které v ní můžeme pozorovat. 

Zmíníme se o vzdálených zemích, zdali o nich děti něco vědí či o nich někdy slyšely. 

Připomeneme si typy počasí - déšť {„Když je déšť, co se vlastně děje? Co padá 

z oblohy?Jak se oblékneme, když prší, co si s sebou vezmeme do ruky a proč? "), sněžení 

(„ Ve kterém ročním období sněží? Co padá z oblohy? Kdo ví, co je to sníh?"), bouřka, 

vichřice, krupobití apod.. Povídáme si o počasí, které odpovídá určité roční době. 

Uvědomíme si, že všechny typy počasí jsou důležité, mají svůj význam a toto tvrzení 

dětem vysvětluji uvedením různých příkladů, popř. ukázkami na vhodných obrázkových 

materiálech. 

Zpočátku rozhovor děti pozorně vnímají a spolupracují. Jejich znalosti jsou velmi 

omezené. Vše slovně i názorně komentuji (pomocí připravených obrázků). Opět se 

setkáváme s pojmy, které děti neznají, např.vichřice, krupobití, nedovedou vyjádřit, co 

způsobí mráz, nevědí, čím je charakteristická bouřka. Neumí to říci, vyslovují různé 

zkomoleniny, např. „bouřka - mračit se". Po 1 5 - 2 0 minutách klesá pozornost dětí. 

Položíme se na koberec, hlavu položíme na polštářek a posloucháme předčítanou 

pohádku. 

Čtení pohádky: v průběhu četby se snažím doplňujícími otázkami udržet pozornost dětí. 

Po přečtení pohádky, vyslovuji otázku: „ O čem byla pohádka? " 

Zhodnocení realizace rozvoje jazykových a rozumových kompetencí: Literární chvíle 

proběhly v klidné atmosféře. Čtyři děti, které nastoupily do přípravné třídy, s dobře 

zvládnutým jazykovým projevem, spolupracovaly velmi pozitivně, o vybrané téma 

měly zájem, na otázky pěkně odpovídaly a pohádka se jim líbila. Když jsem se zeptala, 

„proč se jim líbila", uměly vysvětlit a zdůvodnit („Mráček byl hodný, byl dobrý 

kamarád, líbilo by se mi bydlet s rodiči na obloze " apod.,). Ostatní děti, přesto, že 

pozorně naslouchaly společným rozhovorům, pohádku v tichosti a pozorně vyslechly, 
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neuměly odpovídat, nepochopily, co se v pohádce událo, nedokázaly vybrat to 

nej důležitější, nepamatovaly si jména hlavních hrdinů. Některé děti bylo velmi těžké 

zaujmout, udržet jejich pozornost. (Problémy dětí během poslechu - poruchy 

soustředěnosti, nevyzrálost v naslouchání a zaměření pozornosti, mnohdy chybí zájem a 

schopnost zklidnit se. Domnívám se, že důvodem je především slovní bariéra, 

nerozvinutá fantazie a představivost.) Tyto děti odpovídaly většinou jednoslovně, 

nepřesně a nesprávně. Již byly hodně unavené, chtěly si hrát a některé se ptaly, kdy 

půjdou domů. Nej slabší děti byly nepozorné, nevěděly, o čem si povídáme, věnovaly 

pozornost jiným činnostem (tkaničce na rukávu, zipu u svetru, prohlížely si prsty u 

rukou, malovaly prstem na koberci apod.). 

Po skončení zaměstnání následovala změna aktivit. Po odreagování, potřebném 

odpočinku, svačině, většina dětí s asistentkou kreslí mraky, hvězdy, slunce, měsíc. Já, s 

nej slabšími dětmi, pracuji s pastelkami a pohádku o Mráčku Záchranáři kreslím. 

Používám přímou řeč, výrazové prostředky - gestikulace, pantomima, mimika, různých 

dramatických vyjádření. Obrázky jsou nakreslené a začínáme znovu s čistým papírem. 

Chci zapojit děti. Jak pohádka probíhala - časová posloupnost (co bylo nejdřív, co 

později)? Děti se velmi špatně orientují. Kreslím, co spolu s dětmi vypravujeme a 

tvoříme. Práce je to těžkopádná, pomalá a nejvíce mluvím já. Ale doufám, že jim to 

alespoň trochu pomohlo v pochopení podstaty pohádky. 

Jak pracují děti s dostatečným verbálním projevem: učí se jednoduchým říkankám, 

zlepšují své pamětní osvojování, přednáší nové dětské básničky a zpívají písničky. 

Slovní zásobu si rozšiřují snahou a pokusy o vypravování různých příběhů, vlastních 

zážitků, jednoduchých pohádek a výstižné popisování obrázků. Pověřuji je vyřízením 

jednoduchého vzkazu (zvládání běžné dorozumívací situace), motivuji j e k tvorbě a 

využívání rozvitějších , tázacích a rozkazovacích vět. 

4.1.2. Realizace rozvoje jazykových kompetencí s využitím výtvarných činností 

Rozvoj kompetencí: myšlenkové operace - vybavování si známého, naučeného, 

utváření logických struktur, rozvoj tvořivosti a fantazie, jak během úvahy, tak při 

realizaci praktických činností. 

Rozvoj jazykových dovedností, obohacení slovní zásoby. 
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Připomenutí a dodržování pravidel při práci s vodovými barvami, správné používání 

barev, účelné využití plochy čtvrtky A4, práce s plochým i menším štětcem. 

Motivace dětí к soustředěnosti, pozornému vnímání, prohlubovat u dětí a vést je 

к upevňování dovednosti umět se zklidnit, volně ovládnout vlastní jednání (uvědomit si, 

jak se mám chovat), nerušit ostatní. 

Motivace: „Kdo si pamatuje jakou pohádku jsme četli?, Společně si ji připomeneme a 

potom si připravíme barvy a budeme ji malovat" Obrázky si vystavíme na chodbu, aby si 

je mohly prohlédnout i ostatní děti a rodiče. " Děti sedí na židličkách, které jsme si 

sestavily do kruhu. 

Průběh zaměstnání, projevy a reakce dětí: děj pohádky vypravuji a začleňuji děti do 

dokončování vět v příběhu, který již znají - substituční metoda. (Zapojují se opět ti 

aktivnější, u ostatních vyžaduji, aby alespoň slovo či slovní spojení po kamarádovi 

zopakovaly.) „ Všimly jste si, že tato pohádka je trochu jiná než většina pohádek, které 

znáte?" Děti nevědí. „Koho můžeme v ostatních pohádkách třeba potkat?" Napovídám 

názvy známých pohádek, které děti dobře znají i z televize. První dvě děti správně 

odpovědí, čarodějnice, vodník, čert a postupně se přidávají ostatní a dokážeme 

vyjmenovat plno nadpřirozených bytostí. Pokud se někdo splete (vlk, babička, nevěsta), 

hned si vysvětlíme, koho můžeme potkat pouze v pohádce a koho ve skutečnosti. „Kdo 

se v pohádce projevil jako kladný hrdina a kdo naopak jako záporný?" Musíme 

vysvětlit nový neznámý výraz. Kladný je ten hodný, záporný ten špatný, zlý, zlobivý. 

Společně, aby děti novému slovu lépe porozuměly, vymýšlíme výrazy, které nejlépe 

vystihují povahu malého Mráčka záchranáře. Vyslovuji první slova: nebojácný („co to 

znamená "), statečný - opět musíme slovo vysvětlit, poslušný (poslechl rodiče a nedělal, 

co neměl). Děti vymyslely hodný, dobrý kamarád, veselý. Vysvětluji, co to znamená, 

když je někdo zodpovědný, vstřícný, rozvážný a moudrý. 

Pozornost začíná klesat, a tak se s dětmi protáhneme. Židličky uklidíme ke 

stolečkům, každý si najde místečko a protáhne se jako ráno na posteli, když se probudí. 

Vstaneme z postele a procvičíme hlavu, ramena, paže, trup (tělo), nohy i chodidla. 

Jdeme do koupelny a umyjeme si obličej, krk a vyčistíme zuby (pohybové ztvárnění). 

Zpustíme příjemnou hudbu chvíli tančíme. Můžeme se jít na palouk proběhnout, tak 

jako to dělaly mráčky na obloze. 
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Výtvarné činnosti: stolečky jsou uspořádány pro práci třech skupin dětí, dvě po čtyřech 

a jedna po pěti dětech. Následuje příprava potřebných pomůcek, které si každý 

přichystá sám (kelímek, vodové barvy, plochý i malý štětec, hadřík na otírání štětců). 

Pak si oblékne svou zástěrku a bude připraven, aby si poslechl, co budeme dělat. 

(Nezapomeneme si připomenout, jak držíme štětec, že do výkresu nesaháme, pokud 

chceme změnit barvu, musíme štětec dobře vyprat, nepoužíváme mnoho vody apod..) 

„ První skupina natře celou plochu čtvrtky šedivou barvou, s využitím plochého 

štětce. Představíte si, že je obloha zatažená a chystá se к bouřce a silnému dešti. " (ještě 

připomeneme, jak správně pracovat s plochým štětcem) „Druhá skupina natře plochu 

čtvrtky světle modrou barvou a představí si, že je krásný letní den. " a „ Třetí skupina 

bude natírat tmavě modrou barvou, aby si tak připravily temnou noční oblohu. " Děti 

pracují, pokud se potřebují o něčem poradit, pomáhám já i asistentka. Všechny mají 

natřeno, vyperou a odloží plochý štětec (už ho nebudeme potřebovat). Prohlížíme si 

práce. „Namalovaly jste si základ pro vaši oblohu. Zamyslete se a řekněte mi, jakou 

náladu nebo pocit ve vás barva vaší oblohy vyvolává. " Opět musím děti na jejich 

odpovědi navést. „Když vidíte tu zamračenou oblohu, je vám veselo?" Rozporuplné 

jsou pocity dětí s noční oblohou. Představy však vyvolávám svým komentářem. Někdo 

se bojí, cítí se nepříjemně, že není vidět a někdo si představuje, jak si budou veselé 

mráčky hrát na obloze Na honěnou a hned se mu jeví veselejší a bližší světu dětí. Děti 

mi dávají za pravdu a souhlasí. „Nyní musíme naše obrázky dokončit. " 

„ Budeme pracovat menším štětcem. Děti, které malovaly deštivou oblohu, nakreslí 

černé bouřkové mraky a pokusí se znázornit i blesky. Děti, které si připravily letní 

oblohu, kreslí světle modré mraky a slunce a děti s noční oblohou kreslí hvězdy a 

měsíc. " Asistentka s učitelkou radí, kam mráčky, slunce či hvězdy nejlépe nakreslit, jak 

jednotlivé prvky rozmístit. 

Když děti dokončí práci, každé si uklízí své pracovní místo, pomůcky, pracovní 

oblečení. Z obrázků mají radost a vzájemně si je hodnotí (příloha č.8-A,B,C) 

Zhodnocení realizace rozvoje jazykových a výtvarných kompetencí: V úvodu, během 

připomínání si pohádkového příběhu, jsem zaznamenávala, u velké většiny dětí, značné 

těžkosti ve vybavování minulých informací. Děti odpovídaly těžkopádně, nebyly si 

jisté, ti s největšími jazykovými nedostatky opakovaně nevnímaly mluvené slovo, 

věnovaly pozornost jiným aktivitám. Spolupracují děti s dostatečným verbálním 
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projevem. Chtějí na každou otázku odpovídat, ale snažím se je vést к trpělivosti. Musí 

dát příležitost ostatním dětem, které potřebují к odpovědi více času, a to i к zamyšlení a 

soustředění. 

Odreagování v podobě pohybových aktivit bylo příjemné a splnilo svůj účel. Ke 

konci však už někteří divoce běhají po třídě, začínají vrážet do druhých dětí, 

nebezpečně padají po zemi. 

Začínáme připravovat pomůcky к výtvarným činnostem. Děti již vědí, kde jsou které 

věci uložené, že nesmí na nic zapomenout, aby potom nemusely od práce odbíhat, 

rozptylovat se a rušit ostatní v tvoření. Po sdělení prvních instrukcí začínají s nadšením 

pracovat. Malují rády, práce s vodovými barvami je těší. Výsledek je u většiny dětí 

velmi pěkný a zdařilý. Hmatatelný důkaz jejich snažení jim přináší dobrý pocit ze 

svědomitě vykonané práce. Pochválíme výkony všech dětí. Právě v rozvoji jemné 

motoriky zaznamenávám u dětí výrazné pokroky. 

4.1.3. Stimulace řeči 

Rozvoj kompetencí: prohlubování slovní zásoby, bližší poznávání jednotlivých slov a 

vět, zřetelná artikulace, výrazné opakování slov i jednoduchých vět, rozvoj komunikace, 

rozvoj představivosti a fantazie. 

Vzájemně se tolerujeme, rozvíjíme a rozšiřujeme socializaci, zaměřujeme se opět na 

udržení koncentrace, upevňování dovednosti zklidnit se a nerušit ostatní. 

Rozvíjení jemné motoriky při vybarvování obrázků pastelkami (úchop tužky, ne 

křečovitý, na tužku netlačit, rovnoměrné vybarvování). 

Motivace: „Dnes si budeme hrát se slovy. Poznáte, co všechno s nimi můžeme dělat, 

jak si je můžeme rozkládat, rozdělovat, která jsou dlouhá a která krátká. Slova, tzn. 

věci, zvířata, lidi, děje, které vyjadřují a se kterými si budeme hrát, najdeme potom na 

obrázku, který si na závěr vybarvíte. " 

Průběh zaměstnání, projevy a reakce dětí: začínáme mluvní gymnastikou (rozhýbáme 

jazyk - do stran, nahoru, dolů, zkusíme si dosáhnout až na špičku nosu, špulení rtů -

můžeme si pomoci úchopem tváří pomocí palce a ukazováku, náznak pískání, široké 

rozevření úst a těsné uzavření - rty intenzivně tlačíme к sobě, stisknutí zubů a 

uvolnění). Děti sledují učitelku a snaží se co nejpřesněji její obličejová gesta 
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napodobovat. Některé děti provádějí zpočátku hlouposti, ale když cvičení opakujeme 

dvakrát až třikrát, postupně se zklidní. 

Dále budeme napodobovat různé zvuky (dopravní prostředky, ptáky, zvířata, zvony 

aj.). Během tohoto cvičení se některé děti trochu stydí, jiné nevědí, jak ho plnit. Když ti 

nápaditější a odvážnější předvádí nastartování a rozjezd osobního auta, postupně se 

přidávají všichni (opět jsou zde i tací, kteří sice zvuky napodobují, ale jsou hluční a 

výuku narušují). 

Opakujeme slabiky, slova, jednoduché věty - výrazná a zřetelná artikulace 

(přeháníme). Děti baví a také se jim velmi dobře daří analýza slov na slabiky 

(vytleskávání jednotlivých slabik). Vytleskáme vlastní jméno a příjmení, jména rodičů, 

název města či vesnice, kde děti bydlí. 

Pokouším se s dětmi o izolaci první slabiky. К vysvětlení využívám barevných 

kostek (každá kostka zastupuje určitou slabiku), vymýšlím si pohádky. „ V sešitě byla 

napsána tři krásná slova - květina, maminka, kamarád. Najednou se objevil zlý 

kouzelník, přečetl si ta slova a rozhodl se, že je pokazí, aby byla neúplná a nikdo jim 

nerozuměl. Od každého slova odebral první slabiku. Co zbylo z každého slova? " Úkolu 

porozuměly a plní jej děti s dostatečným verbálním projevem. Po chvíli se přidávají i 

některé ostatní děti, které pochopily, co děláme a u nichž zaznamenávám určitý pokrok 

v jazykovém rozvoji. Pro většinu dětí je však tento úkol složitý a nezvládnou ho splnit. 

Děti začínají být unavené, přestávají spolupracovat, začínají věnovat pozornost 

jiným aktivitám. Ptají se, kdy budeme kreslit. Měním zabarvení hlasu a vesele děti 

vyzývám, aby si připravily pastelky. Ruch a hemžení ve třídě napomohou 

к odreagování, děti se mezi sebou domlouvají, co budou asi vybarvovat. Obrázky jsou 

rozdány a popisujeme, co je na nich předkresleno. Používáme slova, s nimiž jsme 

pracovaly při poznávání slabik (tatínek, maminka, zahrádka, děti si hrají apod.). 

Připravujeme zápěstí a prsty uvolněním a procvičením, připomeneme si, jak správně 

uchopit pastelku a děti začínají vybarvovat. Často se ptají, jakou barvu mají v určité 

části obrázku použít. Musíme děti upozorňovat, aby byly pečlivější a nepřetahovaly 

barvy. Kazí jim výsledek jejich snažení. Některé děti vybarvily celý obrázek, některé si 

jej odložily na druhý den. Svolila jsem, že si jej ve vhodné chvíli postupně dokončí. 

(Ukázky výtvarných prací předškolních dětí - příloha č.9, A-F) 
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Zhodnocení realizace rozvoje jazykových kompetencí i dovedností jemné motoriky: 

některé úkoly byly pro děti povzbuzující, motivující (gymnastika mluvidel, opakování 

slabik či předvádění různých zvuků). Vytleskávat slabiky se naučily všechny. Izolaci 

první slabiky porozuměly pouze čtyři děti. Velké problémy, alespoň polovině dětí, 

činilo opakování neznámých českých slov (neznalost, nedostatečné či žádné 

porozumění, nedostatečná koncentrace a aktuálně využitelná sluchová paměť), a 

jednoduchých vět (tři až čtyři slova ve větě velký problém). Buď je děti neumí správně 

vyslovit nebo si je nepamatují ani jak jdou za sebou. Přesto, že jim větu několikrát 

pomalu opakuji.). 

U popisu obrázku shledávám značné těžkosti s vyjádřením myšlenky, vlastního 

názoru. Děti neumí položit dotaz (vytvořit srozumitelnou větu tázací). 

Z odevzdaných obrázků jsem měla radost. Většina svědčila o prostři dávání barev, 

využívání a zařazování reálně odpovídajících barev (co děti nevěděly, tak se zeptaly), 

obrázky byly čisté, nepomačkané. Tři obrázky, které se od těch zmíněných lišily, patřily 

dětem neklidným, s nadměrnou roztěkaností, s nedostatkem trpělivosti, jejichž výkony 

svou úrovní odpovídají pásmu lehké mentální retardace. 

4.1.4. Realizace hudebních a hudebně pohybových aktivit, napomáhajících 

rozvoji jazykových dovedností 

Rozvoj kompetencí: osvojování hudebně pohybových dovedností, nápodoby, 

koordinace pohybů, rozvoj hudebního vnímání, estetického cítění, rytmizace, 

prohlubování rozumových a poznávacích schopností, zlepšování výslovnosti, rozšíření 

slovní zásoby (vysvětlení textu písně, porozumění), pochopení podstaty sdělení, 

zklidnění, záměrná pozornost a soustředěnost, spolupráce s ostatními. 

Motivace:., Dnes vám přečtu další pohádku z „POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE". 

Ukážeme si během čtení obrázky, naučíme se novou říkanku, kterou budete moci doma 

předvést rodičů. Na závěr budeme hodně zpívat i hrát na doprovodné hudební nástroje, 

a to písničky především o zvířátkách. " 

Průběh zaměstnání, projevy a reakce dětí: společně si připomeneme, jak máme správně 

zacházet s knihou. Vypravuji dětem, kdo pro nás píše pohádky či dětské příběhy 

(spisovatel) a několikrát vyslovuji jméno spisovatele, který napsal pohádku „Jak našli 

panenku, která tence plakala" (Josef Čapek). Děti se položily na koberci a pod hlavu si 
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vložily polštářek. Čekáme na úplné zklidnění všech dětí a navození příjemné a klidné 

atmosféry к předčítání pohádky. V průběhu čtení, vždy po určité době, vkládám dvě až 

tři otázky, vztahující se к předčítanému textu. Děti jsou tak více motivovány, pobízeny 

к soustředění a popř. je jim text lépe zpřístupněn. V knize prohlížíme a komentujeme 

obrázky к pohádce. 

Následuje společný rozhovor. Porovnání pohádkového vztahu kočky a psa se 

skutečným. Děti vědí, že je jiný a že v pohádce dělají kočka se psem vše, jako lidé. 

Zeptala jsem se: „Má někdo z vás zážitek se psem a s kočkou? Co si prováděli, jak se 

honili?" Děti vypravují: „ ...viděl jsem, jak kočka uháněla po zahradě a utekla mu, na 

strom. " Učitelka: „Aha, kočka utíkala zahradou před psem a utekla mu. Vyzrála na něj 

tak, že vyšplhala na strom a to pes nedovede. ""Proč to pes nedovede a kočka ano?" 

Děti správně odpovídají. 

Povídání o hračkách, které mají děti doma, má velký úspěch a nemá konce. „Copak 

smutného a co naopak pěkného se v pohádkovém příběhu přihodilo? " S odpovědí 

к těmto otázkám mají děti problémy. Ti nejbystřejší po chvíli nachází správnou 

odpověď. 

Únava mysli se hlásí, mezi dětmi začíná být dost rušno. Je nutné, abychom změnily 

aktivity. „Děti, budeme trochu cvičit, učit se krátkou říkanku a zpívat!" 

Propojení hudebních aktivit s jazykovým rozvojem: chvíle zpěvu, hudebně pohybových 

ztvárnění písní i dětských tanečků mají děti rády a vždy se na ně těší. Poznávají různé 

hudební doprovodné nástroje, kterých potom využívají к doprovodu písní. Učí se i 

různým typům hry na tělo, a tak rozvíjejí své rytmické cítění. К rozvoji pamětního 

osvojování a jazykových dovedností přispíváme nácvikem přednesu textu i zpěvu 

jednoduchých písní. Význam a obsah textů písní si nejdříve vysvětlujeme, aby byly 

dětem srozumitelné a věděly, o čem vlastně zpívají. Rozvoj hudebního a estetického 

cítění souvisí s prohlubováním pěveckých, rytmických i pohybových dovedností. 

Průběh zaměstnání: zaměřujeme se na pamětní osvojení, výslovnost, přednes, 

procvičení jednoduchých pohybů paží, hlavy, trupu. Jsme všichni na koberci. Nejdříve 

dětem říkanku předvedu, přednes i pohybové ztvárnění dohromady. „ Teď se trochu 

rozcvičíme, abychom byly připraveny na říkanku a uměly ji doplnit pohybem!" Děti 

cvičí, napodobují pohyby podle učitelky. Zopakovaly jsme polohy těla (ležíme na 

zádech, na břiše, sedíme, klečíme, stojíme, sedíme, ležíme na boku apod.) i názvy částí 
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těla (orientace a seznamování se s vlastním tělem). Vydýcháme, usadíme se na koberci 

a učíme se přednášet říkanku. Panenka je jako živá, 

ručičkami, hlavou kývá, 

kymácí se, kymácí, 

až usnula při práci. 

„ O kom je říkanka? ", „ Co dělala panenka? " a „ Copak se jí přihodilo? " Většina dětí 

na mé otázky správně odpovídá. 

„Vytvoříme kruh!" Děti stojí v kruhu, učitelka v jeho středu, názorně pohyby 

ukazuje a děti ji napodobují. Pohybem těla vyjadřují obsah říkanky (pohyby paží, 

kývání hlavou, úklony trupu, dřep). Zkoušíme si zahrát i druhou variantu. Potřebujeme 

panenku (hračku). Děti sedí v kruhu, v tureckém sedu, vybrané dítě obchází vně, kolem 

vytvořeného kruhu, s panenkou v ruce a předříkává říkanku. Když ji dopoví, předá 

panenku nejbližšímu dítěti a hra se opakuje (rozvoj prostorové orientace, plnění 

pravidel). 

Pokračujeme hudebními aktivitami. „Známe písničky o pejskovi a kočičce?" Píseň 

„Kočka leze dírou" napadla více dětí, ale dále už mají těžkosti. Přemýšlejí a několikrát 

jmenují píseň, ve které se o žádné kočce ani psovi nezpívá. Vzpomenou si na „Skákal 

pes" a já připomenu písničky „Mámo, táto, v komoře je myš" a „Sněží, mráz kolem 

běží, zima je kočičce...". Písničky si zazpíváme za doprovodu kytary. Pokud jsme u 

některé pozapomněly text, zopakujeme si ho, a to vyšeptáváním (zvýrazněná 

artikulace). Melodii známých písní zpíváme na různé slabiky (vždy kousek písně). 

„Které písničky, o jiných zvířatech či ptácích, známe?" Děti jmenují „Já mám koně", 

„Když jsem husy pásala", „Tancovala žížala" Zpíváme, vytleskáváme rytmus, 

rozdělujeme si dětské doprovodné nástroje (jejich pojmenování - připomenutí názvu 

hudebního nástroje), chvíli hrají pouze ozvučná dřívka, chvíli jen bubínky nebo jen 

triangly. Děti si vzpomněly na „Pásla ovečky", tak můžeme připomenout taneček, který 

již děti znají. Drží se v kruhu za ruce a tančí valčíkovým krokem. V některých písních 

oddělujeme zpěv děvčat od zpěvu chlapců. Děti potom hodnotí, která skupina zazpívala 

lépe. 

Na závěr dětem pokládám otázku: „Kdo pro nás napsal tu krásnou pohádku o 

pejskovi a kočičce a jak našli panenku?", „Jak se říká lidem, kteří píšou pohádky a 

dětské příběhy do knih?" Dvě děti odpovídají: „spisovatel". „A kdo pro nás píše ty 
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krásné písničky a hudbu к nim?" Jedna holčička volá „hudebník!", zaslechnu také 

slovo zpěvák. „Písně a muziku (hudbu, melodii) skládají hudební skladatelé. " 

Děti se již těší na svačinu a jdou si prostírat ke stolování. Během svačiny si děti 

poslechnou známou píseň J. Šlitra a J. Suchého „Malé kotě". 

Námětová hra: Po svačině nabízím dětem hru „Na domácnost". Zájem mají všechny 

děti. Vyberou panenku, vymyslí jí jméno a pečují o ni. Jedna z panenek dostává jméno 

Járinka (jako v pohádce). Role si rozdělí s pomocí učitelky. Vaří, vysvětlují, co vaří, jak 

to dělají, kdo bude mýt nádobí. Děvčata perou a žehlí oblečení pro panenku, vozí ji 

v kočárku, přinášejí ji různé hračky na hraní. 

Hoši pro ni z kostek staví domečky, zahrádky, vozí ji auty do mateřské školky. 

Během hry i po jejím skončení si s dětmi povídám o jejich domovech a rozdělení úloh 

v rodinách některých, kteří si se mnou chtějí povídat. Vypravuji jim, jak to děláme u nás 

doma. 

Zhodnocení realizace hudebních a hudebně pohybových aktivit, napomáhajících rozvoji 

jazykových dovedností: soustředěné naslouchání pohádce činí dětem problémy, nutnost 

průběžného objasňování textu pohádky. Hyperaktivní chování se ubírá většinou jiným 

směrem, mezi dětmi existují rozdílné individuální potřeby, poruchy pozornosti, 

rozptýlenost. 

V průběhu společného rozhovoru, když se učitelka ptá, opět se projevují značné 

těžkosti s vytvářením vět v odpovědích, neschopnost souvislého vypravování, 

nedostatečné vyjadřovací schopnosti, velké a zpravidla neúspěšné úsilí к vyslovení 

vlastní myšlenky, vyjadřující prožívání a vnímání. Věty tvořím já a děti je doplňují a 

dokončují (tuto dovednost zvládá přibližně polovina dětí přípravné třídy). 

Na osvojení říkanky s pohybovým ztvárněním musím dětem poskytnout dostatečně 

dlouhý časový úsek. Když hrajeme hru v kruhu s předáváním panenky, dokáží říkanku 

přednést, úplně samostatně, pouze dvě děti. Ty nastupují po letních prázdninách do 

běžné základní školy. 

Přesto, že jsou pravidla hry velmi jednoduchá, jsou některé z dětí zmatené, neví, jak 

a kudy kruh obcházet, komu dát panenku, kam se potom zařadit a slovní projev s textem 

říkanky už nezvládají vůbec. Přes všechny potíže přijímají pohybové i hudební činnosti 

(oproti verbálním i neverbálním) spontánně, radostně a očividně je baví. 
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Koncentrace dětí je zase na aktivnější úrovni. Během hudebních činností jsou děti 

spokojené. Pokud zapomenou text písně, vytváří si svůj vlastní (i když nemá smysl) 

nebo se přidávají prozpěvováním a vyslovováním pro ně příjemné slabiky, houkáním a 

vyluzováním podobné melodie. 

Vybavování osvojených písní o zvířatech a ptácích činilo takové potíže proto, že si 

děti stále nedostatečně uvědomují význam jazykových výrazů, prostředků a nadále 

nechápou smysl slov a slovních obratů. Nerozumí a neumí používat věty tázací a 

rozkazovací. 

4.2. Oblast grafomotoriky, propojení s utvářením jemné motoriky během 

výtvarných a pracovních činností 

V přípravné třídě pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí zařazuji 

v oblasti pro rozvoj grafomotoriky základní úkoly, směřující к upevnění a zdokonalení 

pohybů ruky, a to prostřednictvím průpravných a uvolňovacích cviků (jak uvolnit 

zápěstí a prsty), při kresbě a malování. Odstranění topornosti v písemném i kresebném 

projevu, naučit děti pevnému, ale ne křečovitému úchopu, omezit tlačení na pastelku při 

vybarvování. Dokázat udržet rovný tah, zafixovat si zachovávání pravolevé orientace 

v odpovídajících cvicích. Cviky a kresby v řádcích provádět zleva doprava. Sama 

připravuji pracovní listy, tak, aby vyhovovaly individuálním potřebám dětí v přípravné 

třídě a rozvíjely jejich zanedbané či opožděné kompetence. Prvotní grafomotorické 

cviky jsem v celém jejich tvaru vytečkovávala a děti se učily tahem tužky tečky 

spojovat, až dokázaly provést celý cvik v plynulém pohybu (příloha č.10, A-E). 

Realizací výtvarných a pracovních činností probíhá u předškolních dětí nejen rozvoj 

jemné motoriky, rozvinutí základních výtvarných a pracovních dovedností, ale též 

poznávání možností dětské tvorby, s doposud neznámými pomůckami a materiály. 

Smyslová zkušenost na základě konkrétních činností napomůže dětem v přípravné 

třídě porozumět vztahům a vyvozovat závěry. Tvořivý projev, otevírá cestu к rozvoji 

nápaditosti, fantazie, experimentování a kreativnosti. Dostatečný prostor 

к sebevyjádření, následnému okomentování (spojení jazykového projevu s výtvarným), 

a to v duševní pohodě, podporuje psychickou zdatnost a vyrovnanost. Nezanedbatelnou 

součástí je prožití dobrého pocitu z viditelného a hmatatelného výsledku vlastní práce, 
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píle a snahy. Domnívám se, že zpravidla ty děti, které pěkně kreslí, nemají problémy 

s grafomotorickým projevem. Existuje tady určitá návaznost těchto činností. 

4.2.1. Realizace rozvoje grafomotorických cvičení, průpravných cviků i jemné 

motoriky v průběhu výtvarných a pracovních činností 

Rozvoj kompetencí: dovednost uvolnit zápěstí, uvolňovací cviky ve volném prostoru, 

na velkém archu papíru - umístěném na stěně či tabuli, při grafomotorických aktivitách 

upřednostňování nácviku dominantní ruky (pravé, levé), nácvik průpravných cviků 

к budoucímu psaní, nápodoba vhodného psacího vzoru při výtvarném i písemném 

projevu. 

Motivace: „ Dnes budeme psát jako větší děti ve škole. Budeme připravovat ruku, aby 

nás dobře poslouchala v první třídě, až se bude učit psát opravdová písmena. Potom, až 

ji důkladně procvičíme, budete na tabuli soutěžit v psaní i v kreslení. " 

Průběh zaměstnání, projevy a reakce dětí: děti sedí u stolečků, tak, aby všechny viděly 

na tabuli. Nejdříve děti nacvičují průpravný pohyb před sebou ve volném prostoru, 

pouze ukazovákem, a to pohybem celé paže, potom pohybem ruky od uvolněného 

zápěstí (paže je v klidu). Teprve pak uchopí správně trojbokou tužku „Jak letí ptáček? ", 

„ Žabka přeskakuje z kamínku na kamínek. ", „ Mravenec prolézá chodbičkou, kterou 

prohrabal krtek. " Každý pohyb několikrát opakujeme. S asistentkou dohlížíme, aby 

všechny děti prováděly pohyb zleva doprava. „Motáme babičce klubíčko. ", „Malujeme 

pravidelná kolečka. "„Z komína se valí dlouhý dým. " (pravolevá orientace) Teprve teď 

začneme naučené pohyby kreslit, a to každé dítě individuálně, na připravené archy 

papíru na stěnách. Některým dětem se daří velmi dobře, někteří drží tužku křečovitě, 

grafomotorický projev a pohyb je toporný, někdo se dokonce ostýchá a s úkolem si 

téměř neví rady. Pak nezbývá, než uchopit dětskou ruku a opakovaně s ní žádaný pohyb 

provést a nacvičit. U stěn děti dále zkouší svislé čáry (seshora dolů), vodorovné čáry 

(zleva doprava), přerušované a tečkované čáry. To, co se děti naučily u tabule, zkouší 

na stolcích připravených papírech. S asistentkou procházíme mezi dětmi, pomáháme, 

radíme. 

Děti začínají být unavené. Kreslím jim na tabuli říkanku „Šla babička do městečka, 

..." Hned mě chce většina dětí napodobovat a zkusit si nakreslit říkanku. Ukazuji ještě 

jednu, těžší - „Byl jeden domeček, " 
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Nastává chvíle pro odreagování, změnu činností a aktivit. Zopakujeme známé 

písničky a říkanky s pohybovým ztvárněním. Když si děti odpočinou, vybírám první 

trojici z nich к soutěži v kreslení na tabuli. Hlásí se všechny, chtějí se zúčastnit. 

Vysvětluji, že se určitě dostane na každého. Zadávám úkoly, tak jak jsme je 

procvičovaly volným pohybem, potom na velký arch papíru a u stolu na vlastním 

papíře. Děti se snaží, nadšeně kreslí a někteří si nové dovednosti opravdu dobře 

osvojily. Kdo si neví rady, tak mu některé z dětí ochotně pomůže. Odměněny jsou 

všechny. Ocenila jsem u všech především snahu a zájem, něco nového se naučit. 

Po skončení si děti volí hry a věnují se individuálně zvolené činnosti (stavebnice, 

vymalovánky, vystřihování obrázků, kuchyňka, kostky a auta aj.). 

Po určité době si některé děti již nehrají, tak připravím ke stolečku modelovací 

hmotu a podložky. Začínáme spolu modelovat. „ Víte, jak můžeme vymodelovat šneka? " 

Děti jsou zvědavé, netrpělivě očekávají, co vymodeluji a jak to budu dělat. Snaživě mou 

práci napodobují. 

Využívání modelovací hmoty, vymačkávání, využití práce prstů i dlaní napomáhá 

dětem při formování a zlepšování jemné motoriky. 

Děti snaživě mou práci napodobují, postupujeme krok za krokem. Někdy musíme 

něco poopravit, s něčím pomoci. Postupně se к nám přidávají ostatní děti. Zkoušíme 

kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Nakonec jsme šnečky i vymodelované 

geometrické tvary vystavily na chodbě, aby šije mohli prohlédnout rodiče i ostatní děti. 

Když ještě děti modelují, já už připravuji barevné papíry. „A co budeme dělat teď?" 

, ptají se děti. „ Teď tyto tvary zkusíme vytrhat z papíru" a předkreslila jsem je tužkou 

v dostatečné velikosti. Ukazuje se, že tento úkol je pro děti hodně těžký. Správně a 

šikovně poskládat prstíky ke zvolenému pracovnímu úkonu, je opravdu velmi složité. 

Děti povzbuzuji, chválím, pomáhám jim, ale po chvíli samotné odkládají potrhané 

papíry, že už vytrhávat nechtějí a že se jim „to" nedaří! К zamýšlené pracovní aktivitě 

se vrátíme zase jindy, (příloha č. 11-A,B) 

Zhodnocení realizace grafomotorických a průpravných cviků k rozvoji grafomotoriky i 

navazujících pracovních aktivit: během těchto činností udržely děti pozornost, vnímání 

a zájem delší dobu (25 -30 minut) než se jim daří v průběhu komunikace, rozumového 

poznávání a slovního vyjadřování. Zájem a pozitivní motivace jsou vyvolány 

41 



hmatatelnými výsledky jejich úsilí, pochvalou za něj. Zajímavé bylo i zápolení u tabule. 

Děti se bavily, smály a vzájemně si opravovaly, co se jim příliš nezdařilo. 

Modelování také patří к činnostem, které se děti rády věnují. Téměř pravidelně však 

zapomínají na správný postup, tzn. začít vždy důkladným hnětením a mačkáním 

(zahříváním) modelovací hmoty v rukou, aby byla tvárná a poddajná. Děti většinou 

pospíchají a hned modelují. Pak se jim práce tak dobře nedaří. 

Vytrháváním tvarů z barevného papíru jsem způsobila ztrátu chuti dětí к jakékoli 

další podobné činnosti. Ale budeme se к ní muset vracet častěji. Vytrhávání z papíru 

považuji za přínosnou a nezbytnou dovednost. Důkladně procvičuje prsty a ty se tak 

stávají obratnými, šikovnými a tím vede к vytváření potřebných kompetencí v oblasti 

jemné motoriky. 

4.3. Využití možností práce na počítači к rozvoji a upevňování jazykových 

dovedností 

Již třetím rokem můžeme ve škole využívat počítačovou učebnu. I v ní spatřuji 

částečnou pomoc při rozvoji jazykových dovedností (příloha č.12). V říjnu jsme s dětmi 

navštívili počítačovou učebnu poprvé. Je zde к dispozici deset počítačových stanic. Děti 

si vše prohlédly, poučila jsem je, co se smí a co ne, jak se mají v učebně chovat. 

К osvojení základů zacházení s počítačem a správného ovládání myši, jsme využívaly 

programu „Uklízení", z internetové adresy www. adders. or g./freeware. Tuto hru děti 

rády hrály a byla jim při ní též poskytnuta možnost mluvního projevu. Popisovaly jsme, 

ve které části domu se nacházíme, co právě uklízíme nebo kam určitou věc ukládáme. 

Rozvoji jazykových dovedností výborně slouží program „Brepta" (Rozvoj 

komunikativních dovedností), ve kterém se nabízí 1200 zvukových podnětů (zvuků, 

citoslovcí, slov a vět). Jedná se o činnosti sluchové. S každým zvukovým podnětem je 

spojen barevný obrázek. Zaměřuje se na sluchové vnímání, fonematický sluch, 

jazykový cit a samostatný slovní projev. Součástí jsou i hry se slovy a větami, fonační a 

rytmická cvičení. Rozvíjí zároveň sluchovou i vizuální paměť. Tohoto programu jsme 

využívaly až koncem I. pololetí, jeho úkoly plnily již zdatnější a pokročilejší děti. 
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Pro ostatní jsem úkoly a konkrétní sluchové podněty vybírala tak, aby odpovídaly 

úrovni schopností, znalostí a dovedností každého jednotlivého dítěte. Tak byl naplňován 

i individuální přístup к dětem. 

Z CD „Dětské koutky", využívám omalovánky (pomoc při ovládání ruky - jemná 

motorika, částečně i oblast grafomotoriky, spojeno s poznáváním základních barev), 

kreslené pohádky i písničky. 

Vybranou pohádku nejdříve děti shlédnou, potom stáhnu zvuk a děti se snaží 

pohádku samy vypravovat a správně reagovat na obrázky z monitoru (s pomocí 

učitelky). Vypravování pohádky tak pomáhá rozvíjet slovní zásobu, děti slyší nové 

slovní výrazy a obraty. 

Správně vybraná výuka a hry, odpovídající věku a úrovni vědomostí dítěte, splňují 

nápaditost, kreativnost, pestrost, tvořivost a nové poznávání. Během práce dětí na 

počítači mohu zjistit, z reakcí, zájmu, soustředěnosti, záměrné pozornosti, výsledků 

dosažených při řešení úkolů, na jakou oblast výuky se budeme nadále zaměřovat, které 

se musíme ještě více věnovat, co je zapotřebí nadále procvičovat, nebo co musím ještě 

vysvětlit. Zjistím i to, co již děti lépe pochopily, kterým tématům porozuměly a již je 

zvládají. 

Velice příjemným zjištěním je, že pokud posadím к počítači dítě hyperaktivní, tak se 

zklidní, začne věnovat pozornost vyřešení zadaného úkolu, soustředí se. U těchto 

jedinců, například při hře v kolektivu a během běžného provozu ve třídě, toho 

dosahujeme těžko a nebo s opakovanými problémy. 

Příjemnou součástí času, stráveného s předškolními dětmi u počítače, je zpěv 

lidových písní. Děti před sebou vidí obrázky s příběhem, o kterém zpívají. Do uší jim 

zaznívá a při jejich zpěvu je doprovází muzika orchestru. 

4.4. Aktivity, projektové dny a celoroční plán akcí, kterých se účastní i 

předškolní děti z přípravné třídy. 

Během školního roku připravuje pedagogický sbor rozličné akce. Domnívám se, že 

řada z nich významně přispívá к rozvoji dětí, poskytuje jim podnětné náměty a motivuje 

je к zařazení do her, zábavy, školních výstav i besídek či akademií. Zmíním jenom 

některé. 
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Velmi dobře se zapsal projekt „Barevný rok s Pastelkou", který proběhl již v měsíci 

říjnu. Třídní učitelé si na úplném začátku školního roku vybrali pro svou třídu barvu, 

která ji bude, po dobu letošního školního roku, reprezentovat. V den, kdy měl být 

připravený projekt realizován, pracovala každá třída samostatně. Hlavním úkolem bylo 

vytvořit strom, barevně odpovídající vlastní třídní barvě, a to různé velikosti, různě 

zvolenou technikou a s využitím vhodného či originálního materiálu, dle vlastních 

nápadů a představ. Výsledkem byla výstava, určená i veřejnosti, v přízemí školní 

budovy (příloha Č.13-A,B). 

Mezi zdařilé akce patřil 4. ročník školní soutěže Super Star, ve které přípravná třída, 

v kategorii zpěvu jednotlivých třídních kolektivů, získala první místo. Ale i v ostatních 

kategoriích (jednotlivců, dvojic, trojic i skupin) dosáhly děti přípravné třídy velmi 

dobrých umístění (příloha Č.14-A,B).). 

Mikulášská nadílka, kterou pro nás připravili žáci z praktických tříd, znamenala pro 

předškolní děti nečekaná překvapení, zážitky, napjatá očekávání, nezapomenutelné 

setkání s Mikulášem, čerty a andělem. Po obdarování sladkostmi a ovocem veškeré 

obavy dětí zmizely a zůstala jen radost a úsměvná nadšení (příloha č.15). 

Vánoční besídka navodila atmosféru blížících se Vánoc nejen rodičům, ale i všem, 

kteří se přišli na jednotlivá dětská vystoupení podívat a snahu všech oceňovali 

mohutným potleskem. Na závěr dětem zazpívaly paní učitelky, které si pro děti a ostatní 

v obecenstvu připravily známé vánoční koledy s doprovodem na různé hudební nástroje 

(příloha č.16). 

Velký ohlas zaznamenal Dětský karneval. Některé děti si donesly masky z domova a 

se zbývajícími je vyrobily a nazdobily paní učitelky. Děti si nejen zasoutěžily, 

zazpívaly, ale především hodně zatančily, jelikož právě tanec náleží k nej oblíbenějším 

aktivitám dětí z romským menšin (příloha Č.17-A,B). 

V jarních měsících se většinou připravujeme na vystoupení pro maminky, u 

příležitosti oslav Dne matek. Tentokrát nacvičila přípravná třída spolu se žáky 1 .třídy 

pódiové vystoupení - cvičení při hudbě s využitím laviček. Naučily jsme se básničky, 

písničky doplněné pohybovým ztvárněním a tanečkem (příloha č.18, A-zpívání, B-

cvičení při hudbě s využitím laviček). 

Mezi zdařilé patřil týdenní projekt, probíhající ve dnech od 10.5. do 16.5., s názvem 

EVROPANÉ A MY. Vypravovaly jsme si o hlavním městě České republiky, o vlajce 
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jako státním symbolu, o české státní hymně, kterou si děti vyslechly. Při vycházce 

v historické části Kutné Hory si děti všímaly turistů z různých koutů Evropy i celého 

světa. Ve škole pak zkoušely kreslit lidi černé pleti, z Indie či dalekého Japonska. 

Všichni lidé jsou stejní a přesto se určitými rysy a atributy liší. V průběhu všech 

projektových dnů jsme se s dětmi zaměřovaly především na poznávání České republiky, 

její krajiny, zvěře i ptactva, zvyky a tradice. Tento projekt úzce souvisel s uplatňováním 

a realizací multikulturní výchovy na naší škole, tak, jak je zahrnuta v ŠVP. Pedagogové 

na naší škole se snaží tvořit programy a projektové plány, jejichž cílem a hlavním 

záměrem jsou maximalizace a optimalizace vzájemných kontaktů mezi dětmi různých 

skupin, etnik a národnostních menšin. Chceme je realizovat a věnovat se jim v průběhu 

školní práce i zábavy. Pedagogové záměrně dbají o předcházení všem konfliktům, které 

by tady mohly vznikat (dle pedagogické praxe). Vytváří prostory a nabízejí podmínky a 

možnosti nejen к vzájemnému kulturnímu obohacování, ale i přináší, poskytují a 

vysvětlují dostatek informací o menšinách, jiných národech a kulturách (příloha č.19-

A,B). 

Na přelomu měsíce května a června (podle počasí) pravidelně organizujeme Den 

plný pohybu. Snažíme se zařazovat vždy novější a pro děti zajímavé aktivity v rámci 

pohybu (příloha č.20-A,B). 

Výlet vlakem do lázní Poděbrady, vyjížďka parníkem po řece Labi, prohlídka krásné 

kolonády, spojená s návštěvou cukrárny, určitě zanechá v dětech hluboké vzpomínky na 

příjemně prožitý den, kdy viděly a poznaly mnoho nového a zajímavého (příloha č.21). 

5. PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ, MÍRA ZLEPŠENÍ 

JAZYKOVÝCH A GRAFOMOTORICKÝCH KOMPETENCÍ 

Všechny předškolní děti přivykly v přípravné třídě novému způsobu práce, režimu i 

plnění povinností v průběhu dopoledne. Vzájemně se poznaly a skamarádily. 

Pravidelná docházka, píle a snaha dětí byly oceněny vysvědčením. Hodnoceny byly 

za první i za druhé pololetí (příloha č.22). Vysvědčení jsem se snažila vytvořit tak, aby 

se dětem líbilo a měly z něj radost. 

V průběhu jazykového i grafomotorického rozvoje byly děti rozdělovány do skupin 

(podle výkonů, dovedností, znalostí) a musely přivykat i na individuální práci (nekřičet, 
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nerušit, soustředit se na vlastní aktivitu). Zpočátku pozorovaly a všímaly si, co který 

kamarád dělá, co se učí, o čem si s paní učitelkou povídá. Postupem doby tomuto stylu 

práce přivykly a již mu nevěnovaly větší pozornost. 

Můj hlavní záměr, ke kterému jsem chtěla dospět v rámci předškolního výchovně 

vzdělávacího působení, a to v co nejkvalitnějším podobě (rozvoj jazykových 

dovedností), byl splněn pouze částečně. Vzhledem к možnostem a současné úrovni 

rozvoje schopností a dovedností dětí. Přetrvávají problémy s porozuměním českým 

slovům. Často se doposud stává, že děti nerozumí mým pokynům, příkazům, rozkazům, 

otázkám - nechápou, na co se ptám. S pozorným vyslechnutím a následným 

pochopením mluvního projevu či přednesu, např. při předčítání pohádky, máme stále 

potíže, protože se děti dokáží soustředit pouze krátkodobě a nedostatečně. Hyperaktivita 

přetrvává. Dalším problémem, se kterým se potýkáme každodenně, je opakované 

vstupování dětí do řeči druhému (samozřejmě i dospělému), i když byly několikrát 

důrazně napomenuty. U některých pozoruji nezvladatelnost vlastního projevu a 

nevhodného chování. Doposud je pro děti nepřekonatelným problémem popsat 

jednoduchý obrázek, vypravovat, co jsem dělal v neděli, jednoduchou a známou 

pohádku převyprávět (a to i s pomocí obrázkové osnovy) a zachovat časovou 

posloupnost. Vždy je děj chaotický, nesrozumitelný, nedává smysl. Veškeré úkoly 

týkající se jazykového vyjadřování, s využitím vlastní slovní zásoby, s dodržením 

základního jednoduchého slovosledu, jsou zpravidla pro většinu dětí neřešitelným 

úkolem. Komunitní kruh, v ranních chvilkách, stále neprobíhá tak, jak bych si 

představovala. Nesrozumitelnost řeči, neschopnost vyjádřit správně to, co chci říct, 

chudá slovní zásoba. Slova komolí, v dětském slovním projevu je znatelná patlavost i 

huhlání. 

Radost mám z pozitivního vývoje grafomotoriky, a to u každého jednotlivého dítěte 

(samozřejmě individuálně). Všechny děti umí správně uchopit tužku (ve třídě máme 

pouze jednoho leváka), upevnily a zdokonalily pohyb ruky a zápěstí, pěkné výsledky 

dosahují i v obtížnějších grafomotorických cvičeních a při zdokonalování jemné 

motoriky. Hezky a přesně vybarvují, malují (různými výtvarnými technikami), rády 

modelují, většina se naučila účelně ovládat práci s nůžkami i lepidlem. Dokonce se 

téměř všechny děti naučily ovládat prsty při vytrhávání tvarů z papíru (dvě děti 
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nezvládají - dítě s Downovou nemocí a dítě s atypickým autismem). Na začátku roku 

jsem nevěřila, že si tuto činnost děti tak dobře osvojí. 

Během celého školního roku jsme se naučily mnoho písniček, básniček, říkanek, 

tanečků. 

Závěry z výsledků pedagogického působení v oblasti jazykové a grafomotoriky: 

problémy a nedostatky v oblasti řeči zasahují do všech výchovně vzdělávacích činností 

v přípravné třídě. Jen s obtížemi je děti překonávají a vyrovnají se svým vrstevníkům. 

Zasahují a ovlivňují i běžný život malého školáčka. Je to způsobeno především 

nedostatečnou návazností školního a rodinného prostředí a vlivem chybného mluvního 

vzoru v domovech dětí. Jsem přesvědčena o významu přítomnosti a pedagogického 

působení romského pedagoga v přípravné třídě. Během své pedagogické práce jsem se 

nejednou přesvědčila, že je velmi často, především v prvních měsících školního roku, 

jediným účinným spojovacím článkem v komunikaci mezi učitelkou a předškolním 

dítětem. Je to právě on, který dětem napomáhá při jejich prvních krůčcích školním 

prostředí i v dětském kolektivu. Čas ve škole nestačí к rozvoji a formování jazykových 

dovedností, tak, jak bychom si představovali. 

Dvanáct dětí bude pokračovat ve školním roce 2007 - 08 v Základní škole a 

Praktické škole, Kutná Hora. K tomu je nutné rozhodnutí rodičů, PPP a doporučení 

předškolního pedagoga. Mělo by přispět к jejich dalšímu rozvoji a prospívání. Pět dětí 

postoupí do 1.třídy, v již zmíněné škole a jeden chlapec, absolvoval vyšetření ve 

Speciálním centru Kolín, a bylo doporučeno jeho zařazení do pomocné třídy. (Chlapec 

narozený 11.2.2000 - s odkladem školní docházky, navštěvoval pravidelně přípravný 

ročník po dobu dvou let. Marek do současné doby špatně rozumí českému jazyku, 

některé pokyny a slovní zadání dodnes nechápe. Jeho rodinné prostředí je značně 

nepodnětné. Přetrvávají grafomotorické nedostatky, nezvládá prostorovou orientaci na 

ploše, kresbu postavy, úchop tužky je nesprávný, křečovitý, neumí se orientovat na 

vlastním těle. Dle vyšetření SPC se jedná o kombinaci těžkého zanedbání vývoje a 

lehké mentální retardace.) 

К odkladu školní docházky jsem doporučila čtyři děti, dva chlapce a dvě dívky, 

z důvodu školní nezralosti, nedostatečné vybavenosti jazykové, sociální, psychické, 

intelektuální. 
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Dvě děti zůstávají v přípravné třídě z důvodu především zdravotního. Matka dívky 

s Downovou nemocí zažádala na základě doporučení pediatra, odborného lékaře a PPP 

o odklad školní docházky a podobně tomu je i u chlapce s atypickým autismem, 

s projevy agresivity a celkovou školní nezralostí. 

V letošním školním roce se zúčastnily zápisu do 1.třídy základní školy tři děti 

z přípravné třídy, chlapec (narozen 19.12.1999 - s odkladem školní docházky) a dvě 

dívky (jedna narozená 2.1.2001 a druhá 18.12.1999 - též s odkladem školní docházky). 

Školní docházku zahájí v září 2007 na jedné z nejlepších základních škol v Kutné Hoře, 

a to Základní škole Žižkov a na Základní škole Kamenná stezka. 

5.1. Vstup dětí do 1 .třídy běžné základní školy a integrace v českém školství 

Ráda bych se krátce zmínila o odchodu, přestupu či nástupu předškolního dítěte 

z přípravné třídy Základní školy a Praktické školy, Kutná Hora do běžné školy základní. 

Čas od času se setkávám s názorem (veřejnost, rozhlas, televize, tisk), že si děti 

z přípravných tříd „na zvláštních školách záměrně necháváme". S každým školním 

rokem odchází к zápisu do 1.třídy základní školy děti, jejichž rodiče si to přejí a kterým 

je docházka zde doporučena. Každoročně se velmi často setkávám s rodiči, které musím 

opakovaně a důrazně přesvědčovat, aby svému dítěti důvěřovali, dali mu příležitost, šli 

s ním к zápisu do základní školy, neboť je šikovné, bystré a vnímavé. Pro mnoho rodičů 

je pohodlnější zanechat děti v naší škole, neboť sem dochází i jeho starší sourozenci, je 

tady zvyklé a v neposlední řadě dostává hodně potřebných pomůcek zdarma. Právě 

zmíněná finanční stránka sehrává významnou roli při rozhodování, kam dítě umístit. 

Argumentují též slovy, že se bojí diskriminace, šikany, že bude dítěti ubližováno. 

Důvodem, že u nás chtějí rodiče dítě ponechat, je možná i fakt, že poznávají, jak 

důstojně se v naší škole jedná jak s rodiči, tak dětmi, (a to i v období pubertálního 

období dítěte, kdy jsou problémy opravdu výrazné) a v mnoha ohledech se pro ně 

stáváme druhou rodinou. Již jsem zmiňovala, jak učitelé, vychovatelé i asistenti 

pomáhají rodičům s veškerým vyřizováním, objednáváním, vypisováním apod.. 

Neklademe na děti přemrštěné nároky, na které by nestačily nejen ony samotné, ale ani 

s pomocí svých rodičů, v mnoha případech negramotných či pologramotných. Nečekají 

na ně ani tak přísné a náročné povinnosti, jako na základní škole. 

48 



0 tom se už na veřejnosti nemluví. Spíše můžeme zaslechnout, že Romové jsou ve 

vzdělávání diskriminováni. 

V 1.třídě naší školy zůstávají děti na výslovné přání rodičů, po doporučení pediatra, 

PPP a samozřejmě s přihlédnutím к doporučení učitelky přípravného ročníku, která zná 

dítě a jeho kvality, po rodičích, nejlépe. Žádné dítě nezůstává v Základní škole a 

Praktické škole, Kutná Hora, zbytečně! 

V oblasti školství, výchovy a vzdělávání se v poslední době často setkáváme 

s pojmem integrace. Chceme být morálně založení, pomoci a být správnými demokraty. 

Ale skutečnost je poněkud jiná (v Kutné Hoře)! 

Přijetí imobilního či mentálně retardovaného dítěte do mateřské školy či běžné 

základní školy se setkává s argumenty ředitelů škol, že nemohou zaměstnat osobní 

asistentku, protože na ni nedostanou potřebné peníze. Je pravda, že školy dostávají na 

platy asistentů jen velmi málo peněz, proto jsou tak směšně nízké. Pokud je asistent 

financován úřadem práce, často se stává, že do škol přicházejí osoby neaprobované, u 

kterých schází pěkný vztah к dětem a postiženým. O asistenty musí vedení školy žádat, 

zdlouhavě vysvětlovat, zdůvodňovat, proč je potřebuje. Nejhorší je ta zbytečná, stále se 

opakující administrativní práce, která všem pedagogům ubírá tolik potřebné síly. 

Dalším argumentem ředitelů škol, na které rodiče postižených dětí naráží, bývá, že 

jejich škola není vybavena na přijetí „takovéhoto dítěte". Dokonce v jedné mateřské 

škole zazněla slova: „Paní učitelky se na to necítí". V tom případě si ale myslím, že by 

tyto neprofesionálni učitelky neměly dále setrvávat na svých místech a zamyslet se, 

zdali by neměly zvyšovat své vzdělání a zkvalitnit tak povolání v pedagogické profesi. 

Též na základních školách je integrace složitou a diskutabilní záležitostí. Během své 

pedagogické praxe na základní škole jsem se setkala s umístěním imobilního chlapce do 

1.třídy. Osobní asistent chlapci přidělen nebyl. V tomto případě projevila dobrou vůli 

paní učitelka a doufala, že vše zvládne. Počítala s trpělivostí a pomocí ostatních dětí a 

že vytvoří dobrý třídní kolektiv. Již asi po měsíci se objevovaly více a více problémy. 

Nestíhala se výuka podle plánu, projevovala se nedostatečná pozornost učitelky 

ostatním dětem (vždyť jich bylo ve třídě dvacetšest) a prohlubovala se vzájemná 

nervozita a nespokojenost všech ve třídě. U některých dětí došlo ke zhoršení prospěchu 

1 chování a dokonce se hovořilo o projevech šikany, a to vzájemné. Původně dobře 
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míněný záměr a snaha se rozplynuly. Nakonec musela matka postiženého syna přeřadit 

do speciální školy. 

Podobné to je i s dětmi, které přichází na základní školu z přípravné třídy Základní 

školy a Praktické školy, Kutná Hora (dříve zvláštní, později speciální). Jedná se o děti, 

které zápis do 1.třídy absolvují výborně, ba i lépe než jiné děti, přicházející 

z mateřských škol či přímo z rodinného prostředí. Mé dosavadní zkušenosti jsou však 

takové, že již během docházky do 1.třídy (nebo později) nastávají první problémy a 

nedostatky. I když děti vstupují do základní školy bez jakéhokoli handicapu, jsou 

dostatečně připravené, v přípravné třídě získaly potřebné vědomosti i dovednosti 

v sociálních i hygienických návycích, nemají těžkosti s přijetím autority učitele, hovoří 

českým jazykem i mu rozumí. Během školních let se začne projevovat nedostatečná 

kontrola, schází motivace kladného vztahu ke škole, к úsilí o dobrý prospěch, к získání 

nových poznatků a dovedností, a to ze strany rodiny. Nízká úroveň úmyslné pozornosti, 

nerozvinuté volní vlastnosti, sklon к mechanickému učení způsobují, že se jejich 

prospěch zhoršuje, bývá špatný a v důsledku toho se ocitají na okraji vlivu a obliby 

spolužáků (často i učitelů). Nezanedbatelný díl viny na tom všem má řada pedagogů, 

kteří neslevují ze svých požadavků a nároků na žáky. Neumí, často je ani nechtějí, 

přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivců. Nezřídka se setkávám se sklonem 

к pedagogickému pesimismu a pasivitě. 

Učitel má ve třídě mnoho žáků, musí plnit školský vzdělávací program a zatím vidí u 

těchto dětí nepozornost, nezájem o vyučování, pasivitu či neustávající vyrušování. 

V mnoha případech pedagog nehledá příčinu, proč určitý žák nestačí, že nerozumí všem 

českým výrazům, potřeboval by zpomalit tempo vyučování. Zaznamenává a hodnotí 

nepravidelnou docházku žáka a nedokáže navázat úzký vztah s rodiči. Především na to 

ale nemá ani dostatek časového prostoru a důsledkem toho všeho bývá, že se k nám děti 

dříve nebo později vrací. V jiném případě setrvávají na běžné základní škole s velmi 

špatnými známkami, ročníky opakují a povinnou školní docházku zakončují např. 

v sedmé třídě. Pokud se žák do naší školy vrací ve druhé, třetí, čtvrté či páté třídě i zde 

látku (čtení, psaní, počítání) těžko zvládá, protože mu chybí tolik důležité základy. 

Mám také zkušenost, že na druhý stupeň naší školy se velmi často vrací či jsou tzv. 

„odkládány" ty děti, které nemají problém s prospěchem, ale s chováním. S tím si 

dovoluji tvrdě nesouhlasit. 
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Proč se pedagogové na běžné základní škole dostatečně nevěnují slabším a 

pomalejším žákům? Takovou péči a pozornost, která se dětem dostává ve speciální 

škole, jen těžko nacházím na běžné základní škole. Nerada bych podcenila dobrou vůli, 

náklonnost a ochotu majoritní české společnosti, ale nejsem přesvědčena, že dokáže 

v současnosti, tak jak často hlásá, vytvořit takové prostředí, které je к dětem vstřícné, 

umí a především má zájem pochopit jejich individuální problémy, snaží se je řešit a 

dětem pomáhat. Prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, které nevyvolává napětí, 

nervozitu, zbytečný stres a obavy. 

Několikrát jsem zastupovala vychovatelku, která vodí děti do školní jídelny, 

společné pro tři základní školy. Ihned jsem vycítila odtažitost a odmítavé pohledy nejen 

dětí z ostatních dvou škol, ale i dospělých (jejich učitelů, rodičů i zaměstnanců školní 

jídelny). 

A co se mi během pedagogické praxe s dítětem z romské komunity osvědčilo? Je 

potřebné a důležité důsledně na něj působit, pevně jej vést, vyžadovat soustavné plnění 

povinností, které jsou systematicky kontrolovány a v tomto počínání se nesmí polevit. 

To všechno by mělo být spojeno s ochotou pomoci, s projevem zájmu o situaci dítěte, 

s trpělivostí a porozuměním. Nesmí se zapomínat na využívání vhodně zvolené 

pochvaly, povzbuzení, časté aktivizace v průběhu vyučování, názorné a podrobné 

vysvětlování, přizpůsobení tempa, náročnosti úkolů, zvýšené a promyšlené motivace 

к dosahování stanovených cílů. Musí podporovat kladné projevy dítěte, být nápomocen 

během jeho začleňování do kolektivu a zároveň taktně a trpělivě usměrňovat nevhodná 

jednání. Významné je poskytovat dítěti co největší množství pozitivních vlivů. 

Úsilí o navázání úzkého a důvěrného kontaktu i potřebné spolupráce s rodiči. 

Pouze takové chování, vystupování a snažení pedagoga je jedinou možnou cestou, 

jak těmto dětem pomáhat v jejich sociálním začlenění, uplatnění a aby zvládaly plnit i 

budoucí náročné povinnosti a úkoly, nejen ve škole. 

A co se jazykové oblasti týče i v dalších letech školní docházky je velmi důležité, 

aby i ostatní pedagogové navazovali a pokračovali pomalým a trpělivým tempem, 

zlepšovali, formovali a pracovali na zkrášlování řeči dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí i národnostních menšin. Nejen к obrazu svému а к vlastnímu 

dobrému pocitu, ale především, aby sloužila jim svěřeným dětem v budoucím životě. 

Troufám si tvrdit, že převážná většina pedagogů na speciální škole právě tento postoj 
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uznává a upřednostňuje. Takový, který pramení z usilovnosti a píle při pomoci dětem к 

dosahování této neodmyslitelné a krásné dovednosti. 

6. PŘEDŠKOLNÍ DÍTĚ S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V OBLASTI JAZYKOVÉ A 

GRAFOMOTORIKY 

Každým rokem navštěvují přípravnou třídu i děti s odkladem školní docházky. 

Některým je nutné vypracovat individuální vzdělávací plán. V diplomové práci jsem 

chtěla ukázat individuální přístup к předškolnímu dítěti s odkladem školní docházky. 

Seznamuji s obsahem individuálního vzdělávacího programu, který byl připraven 

к dosažení potřebných kompetencí dítěte. Na začátku školního roku se jevily jako 

značně zanedbané a nedostačující. Zmiňuji se o příčinách nedostatků a o důvodech 

opožděného vývoje dítěte s odkladem školní docházky. Hodnotím úroveň a kvalitu 

dosažených kompetencí, zlepšení či nedostatky ve sledovaných oblastech. 

6.1. Doporučení PPP к odkladu školní docházky 

Pedagogicko psychologická poradna i pediatr doporučili Alešovi (6,7) odklad školní 

docházky a v následném školním roce (2006-2007) zařazení к pravidelné docházce do 

přípravné třídy. Dále bylo doporučeno, že z hlediska dalšího vývoje dítěte je docházka 

do předškolního zařízení nezbytná, měla by zajišťovat intenzivní logopedickou péči, 

rozšiřovat a upevňovat slovní zásobu a schopnost správného a výstižného vyjadřování. 

Nutné je též věnovat se nácviku grafomotoriky, zvyšovat informovanost, motivaci, 

rozvíjet obecné předškolní dovednosti a celkovou stimulaci vývoje. 

(Náprava školní nezralosti) 

6.2. Pedagogická diagnostika 

Aleš se velmi dobře a rychle adaptoval na kolektiv dětí v přípravné třídě i na 

přítomnost a spolupráci s učitelkou. Je vstřícný, vždy rád pomůže, poradí, půjčí hračku, 
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podělí se o sladkost po svačince. Proto získal postavení oblíbeného a všemi 

vyhledávaného kamaráda. Děti o něm tvrdí, že má ty nej lepší nápady ! 

Nezralost a nepřipravenost к zahájení školní docházky shledávám v oblasti motivace 

a koncentrace pozornosti. Aleš je velmi snadno unavitelný, úroveň ovládání a využívání 

grafomotoriky je nízká a ještě nedostatečně vyvinutá. Prozatím nemá vyhraněnou 

lateralitu ruky, úchop tužky prostřídává v průběhu práce z jedné ruky do druhé. Neudrží 

rovný tah tužkou, kreslí hlavonožce. Grafomotorika je zatím málo vycvičená, zajisté jí 

bylo věnováno velmi málo času. Její nedostatky však souvisí i s vývojovou vadou a se 

slabou úrovní vnímání. 

Nízká úroveň verbálního projevu, s nedostatečnou slovní zásobou. Výslovnost 

jednotlivých hlásek, kromě ř, je poměrně dobrá. S obtížemi vyslovuje delší slova. 

Přetrvává zafixovaná vada výslovnosti, kterou se nikdo nesnažil, jak před operací 

(rozštěp patra), tak ani v následné době, odstraňovat. Často vynechává souhlásky -

drmolí, huhlá. Slova svazuje a nesrozumitelně se vyjadřuje. Mluví jen v jednoduchých 

větách. 

Projevuje se zanedbání verbálního myšlení a snížená úroveň intelektových 

schopností. Zmíněné nedostatky jsou částečně způsobeny vlivem nepodnětného 

rodinného prostředí, např. zanedbání celkové úrovně rozumových schopností a 

dovedností, nezralost poznávacích funkcí a vědomostí, kterých je zapotřebí к zahájení 

školní docházky. Potíže v oblasti grafomotoriky , jemné i hrubé motoriky, vznikaly pod 

vlivem tělesného postižení, které blíže specifikuji v osobní anamnéze. 

6.2.1. Rodinná anamnéza 

Aleš - věk 6,7. Romský chlapec, který vyrůstá v rodině spolu se třemi staršími 

sourozenci (příloha č.23). Alešův domov je prostředí, především po stránce výchovy a 

vzdělání, značně nepodnětné, nedostatečně rozvíjí racionální poznávání a logické 

myšlení. U Aleše se projevuje zanedbanost rozumová, nedostatky v oblasti verbální i, 

neverbální komunikace i nezralost sociální. V rodině se často hovoří romským jazykem 

a Alešovi schází správný mluvní vzor, neboť rodiče neovládají dostatečně český jazyk. 

Musí se téměř neustále vypořádávat s finančními problémy, protože matka je 

nezaměstnaná a otec pracuje pouze příležitostně (pomocné, sezónní a kopáčské práce). 
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Přes všechny výše uvedené zápory hodnotím matčinu péči o Aleše kladně. Dítě 

přichází do školy čisté, upravené a pěkně oblečené. Nosí dostatečné svačiny a jeho 

docházka do přípravné třídy je pravidelná. Každou absenci matka včas a vždy vysvětlí a 

nahlásí. Zajímá se o práci v přípravné třídě i o to, jak se Alešovi daří, zdali není potřeba 

něco obstarat, zaplatit či zakoupit. Je vstřícná, dochází na rodičovské schůzky. Aleš ve 

své rodině nachází oporu i vyhovující citové zázemí, v rámci nabízených možností 

rodinných vztahů, citového založení i zvyklostí. Tyto, pro Aleše jistě kladné hodnoty, 

nejsou vždy u všech našich dětí samozřejmostí. 

6.2.2. Osobní anamnéza 

Aleš se narodil ve 39. týdnu těhotenství, vážil 2850 g a měřil 48 cm. Lékaři shledali 

a zaznamenali jeho postižení - geneticky stigmatizovaný novorozenec. Jednalo se o tyto 

prokazatelné znaky: nízko nasedající boltce, ubíhající brada, srostlé prsty u chodidel, 

rozštěp měkkého patra a vrozené vymknutí kloubů - luxace loktů. Od počátku byla 

rodičům vysvětlována a zdůrazňována nutnost operace rozštěpu patra (již v prvním roce 

života). Ale rodiče dlouho nesouhlasí. К operaci svolí až v říjnu 2005 (po tvrdém 

nátlaku obvodní pediatrický), a to v pražské nemocnici na Vinohradech. Právě zmíněné 

oddálení operativního úkonu tolik zpozdilo a posunulo vývoj řeči a výslovnosti. 

Odborníci doporučovali pravidelné návštěvy klinické logopedie, tam ale rodiče 

s Alešem nedochází. O zanedbání zdravotní péče ze strany rodičů svědčí i defektní a 

velmi nezdravý mléčný chrup. Rehabilitačních cvičení, z důvodu postižených loktů, se 

pravidelně účastní ve zdravotním středisku, za doprovodu matky. 

Aleš je po stránce fyzické drobný chlapec, v kolektivu přípravné třídy patří mezi ty 

menší. Většinou bývá milý, usměvavý a dá se říci, že vnáší do kolektivu úsměv, radost, 

veselou atmosféru, ale i ohleduplnost a porozumění. Co se týká školní práce, je snaživý, 

pilný a pečlivý. Ale již po kratší době se začíná projevovat netrpělivost, roztěkanost, 

psychomotorický neklid, neudrží pozornost (porucha pozornosti), je unavený. 

Velmi rychle a výborně se adaptoval na nový režim v přípravné třídě, přivykl 

samostatnému dopolednímu pobytu, bez přítomnosti matky, a spontánně přijal jinou 

autoritu - učitelku. Přes své fyzické postižení má velmi kladný vztah к pohybu. Chce 

zkusit, zapojit se a zvládnout vše, jako ostatní děti, a to i v průběhu tělesných cvičení. 

Je živý, hravý, pokud zazlobí, dokáže v klidu vyslechnout domluvu a přestat. 
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Též další dovednosti, např. grafomotorické, psychomotorické, sportovně pohybové, 

jsou ztíženy vývojovou vadou obou horních končetin a jejich rozvoj a utváření si 

vyžaduje individuální přístup. 

6.2.3. Sociální anamnéza 

V kolektivu oblíbený, dětmi vyhledávaný, má rád kolem sebe společnost. Děti se 

к němu chovají ohleduplně, pokud s něčím potřebuje pomoci, např. převlékání do 

cvičebního úboru či obouvání na vycházku, vždy mu ochotně pomohou. 

Nadšeně se zúčastňuje různých školních vystoupení, kdy může předvést, co se naučil 

a co dovede (zpěv, básničku, cvičení v pódiové skladbě). Dokáže bez přípravy, lehce a 

přirozeně, propojit zpěv s tancem, předvést před dětmi a rodiči na besídce a vůbec se 

nestydí. Snad proto, že jsou v jeho rodině starší sourozenci, s větším věkovým 

odstupem, a Aleš je doma upřednostňován, obdivován a je tomu navyklý. 

6.3. Individuální vzdělávací program (příloha č.24, A-E) 

IVP jsem se snažila vypracovat tak, aby odpovídal specifickým zvláštnostem Aleše i 

jeho osobnostním předpokladům. Můj hlavní záměr byl, nejvíce napomoci rozvoji 

slovního projevu, odstranění komolení, huhlání, svazování jednotlivých slov, a tak 

usnadnit předškolnímu dítěti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí následně 

zkvalitnit proces učení a poznávání a zároveň přizpůsobování se životu v sociální a 

kulturní společnosti. 

IVP jsem zpracovala na základě vyšetření a doporučení PPP, na základě vlastního 

pedagogického pozorování (v prvních 3 ^ 4^ýdnech měsíce září 2006), jeho 

vyhodnocení a sestavení pedagogické diagnózy. 

Využita byla metoda pozorování a rozhovoru s Alešem, a to při hře individuální i ve 

skupině, během výtvarných a pracovních činností, v průběhu hudebně pohybových 

aktivit a zvládání sebeobsluhy. Též v období adaptace na nový dětský kolektiv i na 

organizaci a režim přípravné třídy, během vycházek, pobytu v přírodě apod.. 

Metody a formy práce vycházejí z přirozených dětských činností, odpovídají 

vyspělosti dítěte, respektují jeho individualitu a základní poznatky z této oblasti. 
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Každodenní individuální prístup bude uskutečňován přibližně po dobu 1 0 - 1 5 

minut, jeho délka trvání může být zkrácena či prodloužena dle aktuálních okolností. 

Na konci I. pololetí bude IVP upraven výchovně vzdělávacím potřebám II. pololetí, 

a to na základě dosažených zkušeností, vědomostí, dovedností, s ohledem na požadavky 

a cíle obsažené v IVP pro I. pololetí školního roku 2006 - 07. 

6.3.1. Individuální práce sledující zkvalitnění jazykových dovedností 

Po skončení hlavního společného zaměstnání si děti vybraly stavebnice, sedí u stolků 
T—- -

i na zemi, a sestavují. Povídají si, radí se a přemýšlejí, jak staveb využít během další 

hry. Přivolám si Aleše к připravenému stolečku. Moc se mu nechce, ale po ujištění, že 

se za krátkou chvíli ke stavbě a ke hře vrátí, vesele přiběhne. Když se v klidu usadí na 

židli, seznamuji ho s tím, co spolu budeme procvičovat. „Nejdříve si pěkně 

rozpohybujeme ústa, abychom si dobře rozuměly, potom mi budeš vypravovat, copak si 

dělal včera, když ses vrátil domů ze školy a uvidíme, kolik budeme mít ještě času, ano? " 

Posadím se vedle Aleše, v rukou držím zrcadlo, tak, abychom se vněm oba viděli. 

Provádíme pohyby rtů (špulení, semknutí, napodobení polibku), pohyby jazyku (do 

stran, nahoru dolů, dosáhneme až na špičku nosu, kmitání, opírání o patro). Stále se 

sledujeme v zrcadle a zřetelně opakujeme slabiku „ma-ma-ma". Pohyb provádíme 

pomalu, pečlivě. „Da-da-da, la-la-la, lo-lo-lo (ústa vytvořila krásné vajíčko), lu-lu-lu" 

apod. Aleš začíná vypravovat, co dělal včera doma, po návratu ze školy. A.„ Vzal si jiný 

kalhoty. ", uč. „ Takže, když si přijel domů autobusem, nejdříve ses převlékl ano?Aby sis 

nezničil a neumazal pěkné oblečení, které si oblékáš do školy. " „ Co jsi dělal 

potom?"A. „Hrál. " uč. „Hrál sis. A ty ses ani nenaobědval? Maminka nevařila oběd?" 

A. „ Vařila. " uč. „A co dobrého maminka uvařila?" Aleš chvíli přemýšlí. „Knedlíky a 

maso." uč. „Tak to byla asi omáčka, knedlík a maso?" A. „Ne, zelí:" uč. „Takže 

maminka uvařila knedlík, asi upekla maso a se zelím, ano?" Každou jednotlivou větu, 

musíme s Alešem zvlášť a podrobněji rozebrat, vysvětlit. 

Aleš již začíná pokládat hlavu na stůl. Mluvím к němu, ale on se přesto opakovaně 

soustředěně zadívá na činnost ostatních dětí a vůbec mě nevnímá. Každá maličkost ho 

odvrátí od individuálního zaměstnání. Končíme, posílám Aleše zpět ke stavebnici mezi 

děti. Aleš však nejprve odchází na lehátko. Přibližně pět až deset minut odpočívá, i 
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přesto, že se velmi těšil na společnou hru s ostatními dětmi. Teprve potom se vrací mezi 

děti a normálně se zapojí do hry. 

6.3.2. Individuální práce zaměřující se na rozvoj grafomotorických 

dovedností 

Během 1 0 - 1 5 minut vyhraněných pro grafomotorickou průpravu s Alešem bych 

chtěla opakovat a fixovat uvolnění ruky (zápěstí i prstů). Hrajeme si: mícháme čaj, 

krupicovou kaši pro panenku, máváme kamarádovi, počítáme prsty, postupně je 

pojmenováváme, přeříkáváme říkanku „Vařila myšička..." 

Ke kreslení а к průpravným grafomotorickým cvikům používá Aleš trojbokých 

pastelek a tužek. Během práce s tužkou soustavně dohlížím na její správný úchop, 

průběžně (dle potřeby) aktivity přerušíme a úchop upravíme. Vždy podávám Alešovi 

tužku do pravé ruky. Pokud si ji v průběhu grafomotorických aktivit převezme do levé 

ruky, ponechám ho, v činnosti pokračuje a při první příležitosti, když něco opravujeme, 

vysvětlujeme nebo činnost přerušíme, znovu mu ji podávám do pravé ruky. 

Sedíme vedle sebe a nacvičujeme rovný tah tužkou, protože má Aleš problémy, že se 

mu ruka dosti třese. Souvislé čáry, vodorovné zleva doprava i svislé seshora dolů 

provádím vedle něj, na svém papíře, aby viděl pomocný vzor. Vypozorovala jsem, že 

společná práce mu dodává určitého klidu. Pevný a jistý tah tužkou nacvičujeme také na 

předkreslených cestičkách. Aleš si tužku představí jako autíčko, které musí přesně 

projet silnicí a absolvovat značné zatáčky. Pak jsme ještě stihli kreslit jednoduché 

dětské kresby (sluníčko, domeček, květinu, hrneček, klubíčko apod.) a ty jsme dále 

využívali к rozvoji mluvení, logické úvahy, rozumového formování, utváření představ. 

Otázky typu: „Jakou má sluníčko barvu?, čím nás zahřívá?, co jsi mu to kolem 

nakreslil?, co všechno musí mít domeček?, jak se staráme o květinu, aby nám 

neuvadla?, kde všude můžeš najít a vzít do konve vodu?, к čemu ti slouží hrneček?, 

jaký by se ti líbil?" apod.. 
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6.4. Míra zlepšení jazykových a grafomotorických kompetencí na základě 

využití IVP. 

Během celého školního roku se Aleš zúčastňoval výchovně vzdělávací práce 

v přípravné třídě pravidelně, pouze s výjimkou dnů, kdy onemocněl či docházel 

s maminkou na rehabilitační cvičení. Soustavná a systematická individuální práce 

přispěla к plynulému utváření a upevňování kompetencí v oblasti psychické, fyzické i 

sociální. 

Aleš během školního roku absolvoval velký pokrok. Již v I.pololetí se úroveň jeho 

kompetencí v grafomotorice zlepšila natolik, že v průběhu Il.pololetí jsem 

nepovažovala za důležité zařazovat jednotlivé úkoly z její oblasti do IVP. Úchop tužky 

již neprostřídává (přibližně od ledna), pravá ruka se stala dominantní. Volné tahy jsou 

jistější, pravidelnější, tah tužky je vyrovnaný a zpevněný. Proběhla fixace a osvojení 

pravolevé orientace i pohybu zleva doprava při čtení obrázků či psaní grafomotorických 

cviků v řádcích, (přílohy Č.25-A, B,). 

Výrazné pokroky jsem zaznamenala též v pracovních i výtvarných činnostech. Umí 

si prakticky a racionálně rozvrhnout plochu к výtvarnému vyjádření. Často si sám volí 

náročnější výtvarné úkoly, ale pak je většinou nedokáže pečlivě dokončit. Snažím se ho 

proto motivovat a směřovat к volbě jednodušších úkolů, s možností kratšího časového 

úseku ke splnění a úplnému dokončení. Naučil se s jistotou a přehledem kreslit základní 

jednoduché dětské kresby, využívá odpovídajících barev. Kreslí a rozlišuje základní 

geometrické tvary a velmi dobře se vypořádal s kresbou lidské postavy. Výrazně se 

vylepšilo vybarvování obrázků, vymalovánek - Aleš je jistější, suverénnější, na 

vymezené ploše nepřetahuje. Výtvarné i pracovní činnosti Aleše jsou téměř vždy 

doprovázeny snahou a pílí. Je samostatný, chce si poradit se vším sám a dosahovat 

takových výsledků, za které bude pochválen, (přílohy č.26, A-CH). 

Zvládá skládání, vystřihování i vytrhávání papíru, práci s lepidlem při nalepování 

obrázků, modeluje a rád sestavuje ze stavebnice Lego. 

Výraznější problémy a nedostatky přetrvávají v oblasti mluvního projevu, verbálního 

vyjadřování, využívání dostatečné slovní zásoby. Určité zlepšení jsem zaznamenala v 

úpravě tempa, plynulosti řeči a výslovnosti. Toto zlepšení přineslo pravidelné 

vyšeptávání slov i vět, nutila jsem ho zvýrazněnou artikulací opakovat jednoduché, 
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později složitější věty. Aleš se nadále potýká s nedostatečným porozuměním řadě 

českých slov a pojmů, s nerozvinutou dovedností vhodně a účelně využívat českých 

výrazů, s utvářením rozvitějších vět, srozumitelných a jasných sdělení. 

Porucha pozornosti způsobuje těžkosti ve schopnostech koncentrace, aktivního 

vnímání, nedostatcích v promýšlení, logickém uvažování i vlastním rozhodování. 

V průběhu individuální práce se dokáže soustředit poněkud déle. Na začátku školního 

roku znamenalo 10 minut individuální práce pro Aleše mnoho. Po pěti až šesti minutách 

se projevovala znatelná únava, nespolupracoval, nedokázal se soustředit. Na konci 

školního roku v pohodě pracuje patnáct i dvacet minut. Vždy poznám, kdy si už 

potřebuje odpočinout (podle pro něj charakteristických projevů - sleduje ostatní děti a 

vnímá jejich hry či aktivity, pokládá hlavu na stůl, o činnost nemá zájem), nechce 

pokračovat v individuální spolupráci a další zaměřenost vnímání by nezvládl. Další den, 

když ho zavolám к mému stolku, je zase rád a znovu se pustí schuti do práce. 

Z pozornosti dospělého se těší a má dobrý pocit. 

Instrukce během různých zaměstnání musí být několikrát opakovány, vysvětlovány a 

objasňovány, a to především z důvodu nedostatečného porozumění, koncentrace i 

aktuálně nevyužitelné sluchové paměti. 

V závěru školního roku jsem shledávala a zaznamenávala určitý pokrok v mluvním 

projevu, pokud jsem porovnala jazykové dovednosti na začátku školního roku s těmi 

současnými 

Závěry z výsledků pedagogického působení v oblasti iazvkové a grafomotoriky: přesto, 

že po celý školní rok byla realizována intenzivní pedagogická práce v oblasti řeči, 

soustavná péče směřující к rozvoji verbálních dovedností, mluvní projev se vylepšil 

pouze částečně. Napravila se výslovnost hlásky ř, slovní vyjadřování se posunulo 

к lepší úrovni srozumitelnosti, ale přetrvávají problémy z počátku školního roku -

komolení delších slov i krátkých vět, nesrozumitelná artikulace, nedostatečná slovní 

zásoba. Schází návaznost rodinného prostředí a přípravné třídy, příkladný mluvní vzor, 

nedostatečná péče v oblasti mluvení a nápravy řeči. Rodiče s Alešem hovoří málo, 

komunikativní dovednosti rozvíjí minimálně. Zanedbání a opoždění předškolního dítěte 

v mluvení a slovním vyjadřování vyžaduje dlouhodobou systematickou nápravu 

(ovšem pouze náprava ve škole nestačí) a pokud chybí kvalitní spolupráce s rodinným 
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prostředím a jeho členy, je komplikována, zpomalována a v mnoha případech není zcela 

dokončena ani v dospělosti. 

V září, školního roku 2007-2008, nastoupí Aleš do 1.třídy speciální školy (kde 

navštěvuje přípravnou třídu), dle přání rodičů, mého doporučení i dle závěrů z vyšetření 

v pedagogicko psychologické poradně. Psycholožka konstatovala, že hoch navazuje 

kontakt lehce, po celou dobu vyšetření byl spokojený, veselý, aktivní. Pozná základní 

barvy, v řadě do deseti počítá nepřesně, počet větší než tři musí odpočítávat. Orientační 

zkoušku školní zralosti plnil průměrně. V posudku z vyšetření je dále uvedeno, že 

intelektové schopnosti jsou aktuálně rozvinuty, nerovnoměrně ve prospěch složky 

verbální, kde dosahuje aktuálně hraničního pásma pod širší normou. Ve složce názorové 

odpovídají nyní intelektové předpoklady pásmu lehké mentální retardace. 

7. ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ 

V průběhu vlastní pedagogické praxe jsem poznala, že nabídka přípravné třídy, její 

poslání a smysl, jsou pro rozvoj osobnosti předškolních dětí ze sociokulturně 

znevýhodněného prostředí velice hodnotné a přínosné. Formuje dítě v oblasti sociální, 

výchovné, psychologické, estetické, intelektuální i dalšího vzdělávání. Pedagog 

přípravné třídy využívá v průběhu výchovně vzdělávacího procesu reálných podmínek 

a možností, které mu nabízí prostředí školy. Nikdy neopomíjí a nezapomíná na 

individuální zvláštnosti a schopnosti dětí. Vždy nároky, úkoly, zadání a připravená 

zaměstnání přizpůsobuje vlastnímu tempu dětí, jejich přirozenosti, dovednostem, tak, 

aby požadavky a zadávané činnosti v klidu a bez jakéhokoli stresu zvládaly a splňovaly. 

Během školního roku pedagog děti dobře pozná, naváže s nimi blízký vztah a zná jejich 

specifické potřeby, popřípadě problémy. Těmto potřebám i problémům rozumí a 

napomáhá při jejich řešení či uspokojování. Vybírá k tomu vhodné a účinné metody, 

formy a prostředky práce. 

Významný a neodmyslitelný je také odpovědný a vstřícný kontakt s rodiči, alespoň 

částečné pochopení jejich životního stylu, vnímání složitých rodinných situací a 

opakujících se finančních nesnází. Předškolní pedagog v přípravné třídě se snaží a 

pomáhá napravovat a vytvářet to, co bylo opomenuto a zanedbáno, i když к tomu 

dochází zpravidla nezáměrně. S rodiči si povídá, vysvětluje, radí. Přesvědčuje je a 
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názorně jim na své práci se svěřenými dětmi ukazuje, že je docházka předškolních dětí 

do přípravného ročníku opravdu přínosná a pro další školní roky dítěte důležitá. Nutnost 

spolupráce a aktivního přístupu rodičů je neodmyslitelná. Většina rodičů však očekává, 

že škola (přípravná třída) zvládne vše sama, bez jejich pomoci. Přesto, že matky, ale i 

otcové, zůstávají doma a mají na své děti dostatek času, tak jim ho bohužel nevěnují 

nebo to ani nedovedou. Nikdo z nich, v převážné většině, ve svém dětství neměl 

možnost vídat odpovídající vzor rodičovství. V mnoha případech rodičům schází 

základní přehled, poznatky a dovednosti při řešení běžných situací vyplývajících z 

reality prostředí i elementární intelektový rozhled. Právě děti těchto rodičů kladou 

všetečné otázky, jsou stále velmi nedočkavé, vyžadují, aby jim bylo vše pohotově 

zodpovězeno, vše neznámé vysvětleno a objasněno. Pravidelně čekají, co nového a 

zábavného na ně v přípravné třídě čeká, co budou dělat. Jsou zvídavé, chtějí se učit a 

objevovat nové, bádat a experimentovat. Především jsou ale v tomto věku všechny moc 

milé a přítulné. Prožívají radost, pokud jsou chváleny, pohlazeny a vyslechnuty. Mají 

zájem se vším pomáhat a být zařazovány do veškerého dění, které se týká školních 

činností v přípravné třídě i ve škole. Některé děti vyžadují i pomazlení a pohoupání na 

klíně, obzvlášť tehdy, když jim tato přirozenost v jejich domově a rodině schází. 

Postavení Romů v různých koutech naší republiky je rozdílné. Někteří žijí 

spořádaně a spokojeně, mají svá zaměstnání, tak jako většina ostatních lidí. Bohužel na 

Kutnohorsku se nachází chudé a špinavé vesnice, odkud k nám do školy přijíždějí děti, 

které jsou zpravidla zanedbané, vývojově opožděné, nerozumí českému jazyku, nemají 

žádné zkušenosti s obyčejnými a normálními vymoženostmi dnešní doby. 

Ve škole přistupujeme ke všem dětem stejným způsobem, neděláme mezi nimi žádné 

rozdíly. Všichni pedagogové by rádi přispěli, alespoň částečně, ke změně dosavadního 

života našich dětí i jejich rodičů. Nutné je, abychom dětem vysvětlili, že pouze pravda 

je ta správná cesta, přivedli je к dovednosti rozeznat, co je špatné a co dobré a naučily je 

vnímat mravní hodnoty jedince. Jistě nás ještě čeká cesta dlouhá a krkolomná. Bez 

přičinění samotných Romů, to ale nepůjde. 

Moje práce, zaměstnání, ale především povolání, je velmi náročné. Vyčerpává nejen 

fyzicky, ale především psychicky. Mám ho však velmi ráda a bez dětí si svůj soukromí 

ani profesionální život neumím představit. Studium Předškolní pedagogiky na vysoké 

škole mi přineslo mnoho nových poznatků a zkušeností, které mi pomáhají v náročné 
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práci. Pomohly mi zkvalitnit přístup, vedení a výchovně vzdělávací působení, abych co 

nejefektivněji napomáhala všestrannému a harmonickému rozvoji předškolních dětí 

nejen z romského etnika a ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Studium mi 

umožnilo a vytvořilo prostor k tomu, že jsem si uvědomila a přehodnotila žebříček 

nároků kladených na děti, stanovila si smysluplnější a hodnotnější cíle a úkoly, které by 

měly přispět к jejich kvalitnějšímu rozvoji, jak v současnosti, tak i v budoucnosti a 

к jejich plnohodnotnému, zdravému a šťastnému životu. 

Každý učitel pracující s malými dětmi, by měl mít na paměti slova Dr. Matějčka: 

„Nemusíme všechny děti všemu naučit, ale můžeme všechny děti učinit šťastné". 
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