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Přílohy 

Příloha 1 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro základní školy 

1. Souhlasíte s provedením rozhovoru? 

2. Jaká je Vaše pracovní pozice? 

3. Nachází se ve Vaší základní škole žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 

z důvodu specifické poruchy učení – dyskalkulie? 

4. Jaká podpůrná opatření (druh, stupeň) mají doporučena žáci s dyskalkulií? 

5. S jakým školským poradenským zařízením či zařízeními při vzdělávání žáků 

s dyskalkulií spolupracujete? Poskytují Vám tato zařízení dostatek metodické 

podpory v oblasti vzdělávání žáků s dyskalkulií? 

6. Jakým způsobem probíhají speciálně-pedagogické a pedagogické intervence na Vaší 

škole? Jak jsou intervence organizovány? 

7. Jaké metody a formy speciálně pedagogické intervence jsou v podpoře žáka/žáků 

s dyskalkulií ve škole uplatňovány? 

8. Jaké metody a formy pedagogické intervence jsou v podpoře žáka/žáků 

s dyskalkulií ve škole uplatňovány?  

9. Jak se Vám dle Vašeho názoru daří realizovat intervence u žáků s dyskalkulií? Pokud 

nedaří, v čem je problém? Nacházíte nějaké bariéry v realizaci intervencí u žáků 

s dyskalkulií? 

10. Jak probíhá pedagogická intervence ve vyučovacích předmětech – konkrétně v 

matematice? Jaká školení mají pedagogové, kteří pedagogické intervence 

v matematice realizují? Kde získávají informace o vhodných postupech realizace 

pedagogické intervence? Existují nějaké bariéry v realizaci pedagogických 

intervencí v matematice?   

11. Dostává se žákům, u kterých je zaznamenána vyučujícím zvýšená chybovost 

v matematice, podpora ještě před vyšetřením v poradenském zařízení? Pokud ano, 

v čem konkrétně? 
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Příloha 2 – Otázky polostrukturovaného rozhovoru pro PPP 

1. Souhlasíte s provedením rozhovoru? 

2. Jaká je Vaše pracovní pozice v PPP? 

3. S kolika školami v obci s rozšířenou působností Jihlava spolupracujete? 

4. Nachází se na Jihlavsku žáci s dyskalkulií? Kolik takových žáků má Vaše 

poradenské zařízení v péči a jaké typy škol navštěvují (velká městská škola/malá 

plně organizovaná venkovská škola/malotřídní škola/škola zřízená podle § 16 odst. 

9 školského zákona...)? 

5. Jaká podpůrná opatření obvykle doporučujete u žáků s dyskalkulií (jaký druh a 

stupeň)? 

6. Jak by ve škole měla správně probíhat intervence poskytovaná žákovi s dyskalkulií? 

Jakou by měla mít formu? Na jaké oblasti by se měla zaměřovat? Jaké materiály a 

aktivity by měly být v podpoře žáků s dyskalkulií využívány? Jak často by k 

intervenci mělo docházet? 

7. Kdo všechno by se měl na intervenci žáků s dyskalkulií podílet, aby byla efektivní?  

8. Projevují školy z Jihlavska zájem o metodickou podporu 

poskytovanou Vaším zařízením? Je něco, co poskytování metodické podpory v 

oblasti podpory žáků s dyskalkulií brání? 

9. Jak často probíhají metodické návštěvy a konzultace v souvislosti se vzděláváním 

žáků s dyskalkulií  ve školách?  

10. Jak hodnotíte speciálně pedagogické a pedagogické intervence realizované školami 

s žáky s dyskalkulií? Co se školám daří dobře a co méně?  

11. Co by mohlo praxi škol v intervenci zaměřené na dyskalkulii zlepšit? 
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Příloha 3 – Přepis rozhovoru č. 1 s kódováním 

V: Souhlasíte s provedením rozhovoru? 

P1: „Ano.“ 

V: Jaká je Vaše pracovní pozice? 

P1: „Školní psycholog.“  

V: Nachází se ve Vaší základní škole žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními z důvodu 

specifické poruchy učení – dyskalkulie? 

P1: „Ano, jedna žákyně 4. třídy.“ 

V: Jaká podpůrná opatření (druh, stupeň) mají doporučena žáci s dyskalkulií? 

P1:„Na naší základní škole se nachází jediná žákyně, která má diagnostikovanou dyskalkulii 

a přiznané podpůrné opatření druhého stupně. V doporučení ze ŠPZ má upravené hodnocení, 

formy vzdělání, organizaci (speciálně pedagogickou intervenci). Jako škola jsme dostali 

finance na pomůcky. Není upraven obsah a výstup vzdělávání.“ 

V: S jakým školským poradenským zařízením či zařízeními při vzdělávání žáků 

s dyskalkulií spolupracujete? Poskytují Vám tato zařízení dostatek metodické podpory 

v oblasti vzdělávání žáků s dyskalkulií? 

P1: „Dle zákona by to měla být pouze PPP. My spolupracujeme výhradně s PPP Jihlava při 

vzdělávání žáků s dyskalkulií. Poskytují nám dostatek podpory v rámci svých možností. 

Potřebovali jsme nastavit podpůrná opatření a nyní nic dalšího nepotřebujeme. Spolupráce 

s PPP je bezproblémová a jsou nám kdykoliv k dispozici.“ 

V: Jakým způsobem probíhají speciálně-pedagogické a pedagogické intervence na Vaší 

škole? Jak jsou intervence organizovány? 

P1: „Máme dvě zaměstnankyně, které zaštitují intervence na 1. stupni – speciální pedagožku 

a učitelku, která má dyslektický kurz. Na 2. stupni vedou intervence učitelé českého jazyka. 

S žákyní s dyskalkulií pracuji výhradně já (školní psycholog). V nynější době pracujeme 

online přes Google Classroom, 2x týdně. Pracuji s celým systémem (rodinou) a vše funguje. 

Žákyně je ve 4. třídě a nyní pracujeme na násobení 2.“ 

V: Jaké metody a formy speciálně pedagogické intervence jsou v podpoře žáka/žáků 

s dyskalkulií ve škole uplatňovány? 
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P1: „Dostali jsme od ŠPZ peníze na nákup pomůcek. Koupila jsem CD od J. Nováka – 

Dyskalkulie, které je nyní výhodou, protože lze využívat online. V této době je reedukace 

těžká. Ve škole jsme pracovaly s Logico Picolo, s počítačovými programy, dále 

s Brainboxem. O pomůcky není nouze, mám mnoho možností, jakou pomůcku zvolím. 

Nejlepší jsou pomůcky, které jsou názorné a hravé. Jinak byl u žákyně problém s nízkým 

sebevědomím, měla odpor k matematice. Ve chvíli, kdy přišla podpora, se žákyně zklidnila 

a na hodiny reedukace se těší. Velkou oporou je pro ni maminka.“ 

V: Jak se Vám dle Vašeho názoru daří realizovat intervence u žáků s dyskalkulií? Pokud 

nedaří, v čem je problém? Nacházíte nějaké bariéry v realizaci intervencí u žáků 

s dyskalkulií? 

P1: „Nemám z online intervence v této době dobrý pocit. Nejsem spokojená s tím, jak to 

máme nyní nastavené. Cítím také bariéru v tom, že nejsem zkušená při práci s PC (sdílení 

obrazovky a různých programů je pro mě obtížné). Další bariéra je časové rozvržení. Žákyně 

má svoji výuku a další školní povinnosti, takže bylo obtížné se domluvit časově, aby to bylo 

aspoň trochu účinné.“ 

V: Jak probíhá pedagogická intervence ve vyučovacích předmětech – konkrétně v 

matematice? Jaká školení mají pedagogové, kteří pedagogické intervence v matematice 

realizují? Kde získávají informace o vhodných postupech realizace pedagogické intervence? 

Existují nějaké bariéry v realizaci pedagogických intervencí v matematice?   

P1: „U žákyně se v hodinách matematice zaměřujeme ne na výsledek, ale na postup. Může 

využívat v hodinách matematiky různé tabulky, přehledy apod. Má kratší písemky, není 

časově limitována, vše je cílené k zažití úspěchu. Třídní učitelka získává informace o 

realizaci intervence ode mě (školní psycholog) a primárně ze školského poradenského 

zařízení z doporučení. Velké úskalí shledávám v tom, že není možné u žáků s SPU upravit 

obsahy a výstupy ve vzdělávání. Víme, že žák s těžkou dyskalkulií nezvládne obsahy splnit, 

ale ze zákona nelze s úpravou obsahu nic nedělat. Cítím tedy legislativní bariéru. Uvítala 

bych školení v rámci problematiky dyskalkulie.“ 

V: Dostává se žákům, u kterých je zaznamenána vyučujícím zvýšená chybovost 

v matematice, podpora ještě před vyšetřením v poradenském zařízení? Pokud ano, v čem 

konkrétně? 
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P1: „Když učitel zachytí žáka, po domluvě s rodiči udělám menší diagnostické vyšetření. 

Učitel začíná žáka více tolerovat, než se nastaví a vyhodnotí podpora.“  
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Příloha 4 – Přepis rozhovoru č. 2 s kódováním 

Rozhovor č. 2 – základní škola 

V: Souhlasíte s provedením rozhovoru? 

P2: „Ano.“ 

V: Jaká je Vaše pracovní pozice? 

P2: „Mám dvě smlouvy s několika pozicemi, pokusím se to zestručnit – hlavní pozice je 

školní speciální pedagog, potom školní logoped, tandemový učitel a koordinátor speciálně 

pedagogické péče.“ 

V: Nachází se ve Vaší základní škole žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními z důvodu 

specifické poruchy učení – dyskalkulie? 

P2: „Ano.“ 

V: Jaká podpůrná opatření (druh, stupeň) mají doporučena žáci s dyskalkulií? 

P2: „Při poslední diagnostice bylo v PPP stanoveno podpůrné opatření druhého stupně, byla 

doporučena 1 hodina pedagogické intervence týdně.“ 

V: V jaké je žákyně třídě? 

P2: „Nyní navštěvuje 8. ročník a doporučená intervence nyní neprobíhá, protože rodiče 

podali žádost, že o hodiny intervence nemají zájem. V 6. třídě žákyně docházela do hodin 

dys kroužku, ale protože ostatní ve skupině byli žáci s dyslexií, tak v 7. třídě měla žákyně 

individuální hodiny podpory v matematice s učitelkou matematiky.“ 

V: S jakým školským poradenským zařízením či zařízeními při vzdělávání žáků 

s dyskalkulií spolupracujete? Poskytují Vám tato zařízení dostatek metodické podpory 

v oblasti vzdělávání žáků s dyskalkulií? 

P2: „Spolupracujeme s PPP & SPC Vysočina v Jihlavě. Poskytují nám informace 

v doporučení, které je vyhotovené na základě diagnostického vyšetření. Pokud bychom 

potřebovali další metodickou podporu v této oblasti, věřím, že by nám ji poskytli. Ale zvlášť 

jsme je o ni nežádali.“ 

V: Jaké metody a formy speciálně pedagogické intervence jsou v podpoře žáka/žáků 

s dyskalkulií ve škole uplatňovány? 
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P2: „Snažíme se především žáky podpořit v jejich práci a motivovat je. Nabídnout jim 

různorodé způsoby práce, bohatě využívat manipulační pomůcky a názornost. Dle obtíží 

žáka v matematice se zaměřujeme na rozvoj prostorových představ, rozvoj verbálních 

dovedností, orientaci v prostoru a na ploše, nácvik sekvencí, posloupnosti, koncentraci 

pozornosti, paměti, rozvoj matematické představivosti. Velmi se mi osvědčilo strukturování, 

které využíváme nejen při strukturování práce, ale i při osvojování matematických operací 

„krok po kroku“ – jako soustavný systém po sobě jdoucích pravidel. Tzv. návod k použití 

dané matematické operace. Využíváme i strukturování ploch, celků, práci s tabulkami a 

grafy, kde se učíme hledat systém ve zdánlivé neuspořádanosti.“ 

V: Jaké metody a formy pedagogické intervence jsou v podpoře žáka/žáků s dyskalkulií ve 

škole uplatňovány?  

P2: „Snažíme se výuku co nejvíce nastavit potřebám daného žáka – individualizovat ji, 

využívat názornost, nabízet různorodé aktivity, které umožní uchopení učiva „z jiného 

pohledu“, častěji ověřovat pochopení, povolovat využívání pomůcek, které názorně vykreslí 

dané početní operace. Učitelé se snaží střídat formy a metody práce, dbát na různorodost 

aktivit.“ 

V: Jak se Vám dle Vašeho názoru daří realizovat intervence u žáků s dyskalkulií? Pokud 

nedaří, v čem je problém? Nacházíte nějaké bariéry v realizaci intervencí u žáků 

s dyskalkulií? 

P2: „Diagnostikovaná dyskalkulie je na naší škole pouze u 1 žačky. Neměli jsme možnost 

intervenci realizovat u většího počtu žáků. Několik žáků má z PPP stanovenou sníženou 

úroveň početních představ. Bariérou v tomto případě je spolupráce s rodiči, kteří o intervenci 

nemají zájem.“ 

V: Jak probíhá pedagogická intervence ve vyučovacích předmětech – konkrétně v 

matematice? Jaká školení mají pedagogové, kteří pedagogické intervence v matematice 

realizují? Kde získávají informace o vhodných postupech realizace pedagogické intervence? 

Existují nějaké bariéry v realizaci pedagogických intervencí v matematice?   

P2: „Pedagogická intervence je realizována buď individuálně, nebo v rámci hodiny. Podpory 

přípravy na vyučování, která se koná 0. vyučovací hodinu. Konkrétní školení učitelky 

matematiky, která s dívkou pracovala, neznám. U sebe vycházím ze znalostí získaných při 

studiu speciální pedagogiky. Krom toho využívám znalosti a tipy na pomůcky získané 
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v rámci semináře vedení hodin Speciálně pedagogické péče. Často sleduji aktuální 

diplomové a disertační práce z oboru speciální pedagogiky nebo metodiky věnované této 

problematice. Metodickou podporu vyučujícím matematiky nabízí speciální pedagožka. 

Bariér si nejsem vědoma. Možná největší bariérou je nezájem rodičů, kteří sice dojdou 

s žákem do poradny, ale o poskytnutí intervence zájem nemají a dělají, že problém není.“ 

V: Dostává se žákům, u kterých je zaznamenána vyučujícím zvýšená chybovost 

v matematice, podpora ještě před vyšetřením v poradenském zařízení? Pokud ano, v čem 

konkrétně? 

P2: „Ano. Se žáky spolupracuje školní speciální pedagožka. Vždy je plánováno setkání 

třídního učitele (na 2. stupni vyučujícího matematiky), speciální pedagožky a rodičů. Tohoto 

setkání se, pokud rodiče souhlasí, může účastnit i samotný žák. Jsou vždy popsány obtíže, 

navrženo řešení, které je realizovatelné v rámci hodin matematiky, nebo při individuálních 

hodinách se speciální pedagožkou. Stojíme o maximální možné zainteresování rodičů do 

podpory. Poté záleží na tom, s čím rodiče souhlasí. Obvykle má žák 1 hodinu matematiky 

individuálně, kdy využíváme metody a pomůcky, které se učí žák sám využívat a pracovat 

tak na své chybovosti. Žák má k dispozici již před vyšetřením nejrůznější názorné pomůcky 

(číselné osy, násobilku znázorněnou na čtvercové síti,…). Do poradny žáka odesíláme poté, 

co školou nastavená podpora nedostačuje.“ 

V: Jaké jste využívaly při intervenci pomůcky?  

P2: „Využívaly jsme takovou tu klasiku – čtverečkované plochy k znázornění násobilky, 

číselné osy, pracovní listy k tréninku pozornosti, posloupnosti, zrakové paměti. Hodně jsme 

u žákyně pracovaly i s texty – nácvik porozumění slovním úlohám, vyhledání stěžejních 

informací, které jsou nezbytné k sestavení početního příkladu. A hodně jsme kreslily na 

tabuli a strukturovaly, vyhovovalo jí grafické znázorňování a dělení práce na jednotlivé 

zřejmé kroky. Taky jí šla indiánská násobilka na prstech. S učitelkou matematiky měla 

myslím takové klasické doučování.“ 


