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5.6 Přílohy 

 

Příloha č. 1. Rozhovor paní Sládková 

Rozhovor probíhal 14.10.2010 v budově hudební školy na Praze 5, v dopoledních 

hodinách. Seděly jsme v místní kavárně u stolu. Rozhovor trval okolo 20 minut.  

 

M: Tak jestli bych vás mohla poprosit, jak se jmenuje vaše dcera? 

S: Jana Sládková.  

M: A kam chodí do školy? 

S: Do školy chodí na Prahu 1.  

M: A nastoupila do první třídy před rokem? 

S: Teď je v pětce, tak si to odpočítejte. 

M: A pamatujete si první třídu, jaké to bylo kdyţ nastoupila? 

S: Nejdřív jsme museli navštívit pedagogicko–psychologickou poradnu, kde jsme dostali 

doporučení k nástupu v 5 letech, vlastně jsme dostali doporučení k nástupu rovnou do druhé 

třídy. Té jsme nevyuţili a šli jsme do první.  

S: Dítě šlo do školy tou dobou, protoţe samo četlo, takţe uţ nebylo na co čekat. Dítě je 

extrémně nadprůměrně nadané. Vybavené po jazykové stránce i matematické. I té 

představivostní. Ze stran vědomostí mohla vstoupit do první třídy klidně ve čtyřech letech, 

takţe tam ţádná překáţka nebyla. Důvod, proč bych ji nedávala o dva roky dřív, byl kolektiv 

vrstevníků, protoţe teď, na začátku páté třídy, jí je devět a většině spoluţáků je dvanáct. 

Takţe jsem se bála, co bude v tom kolektivu, kdyţ tam bude výrazně hodně starších dětí. Za 

pár let. A nikdy bych nedala dítě do školy o dva roky dřív a nedoporučila bych to. No a teď je 

dítě v páté třídě a kromě německého jazyka není nic, co by se naučilo nového od té první 

třídy.  

M: Od té první třídy, … a jak to proţívá?  

S: Škola ji nebaví, nudí se tam, chodí tam nerada, domácí úkoly nepíše. A do školy se 

nepřipravuje a bere to jako nutné zlo.  

M: A uvaţovali jste o nějaké škole, která je přímo zaměřená na nadané děti? 

S: Neuvaţovali, protoţe si myslím, ţe toto by měla běţná škola umět zvládnout. Akorát má 

Jana smůlu na paní učitelku, která to prostě nezvládá. Myslím si, ţe pro kantora, kterého těší 

učit (já sama jsem profesorka), by neměl být problém zadat dítěti práci navíc, aby v té první 
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třídě počítalo v řádu stovek a tisícovek. A ne, ţe bude počítat 1+4 a těch příkladů bude 

padesát. Samozřejmě jí dát něco těţšího a ne spoustu těch samých stupidních příkladů. 

M: A vy, kdyţ jste šli do první třídy tak jste museli jít do pedagogicko–psychologické 

poradny, kde vás doporučili, nebo umoţnili vstup do 1. třídy? 

S: Ano, respektive nám doporučili, a dítě vlastně bylo u zápisu v lednu, to mu bylo čtyři, a 

nabídli nám, jestli dítě nechce nastoupit uţ do zaběhlé první třídy. My jsme to odmítli, ţe 

nechceme, ţe počkáme do září.  

M: A pak jste šli do školy. A tam probíhal zápis jak?  

S: Rodiče u zápisu nejsou. Rodiče nejsou přítomni u zápisu.  

M: U té školy? 

S: Na ZŠ Praha 1 je extra rozhovor s dětmi a extra rozhovor s rodiči, rodiče nesmějí zasahovat 

do rozhovoru s dětmi a ani ho vidět.  

M: Aha.  

S: Coţ mě jako rodiči vadí a opakovaně jsem si ve škole stěţovala.  

M: Taky jsem o tom neslyšela, zatím. 

S: Chápu ty výhody, ale chápu i nevýhody. 

M: A vlastně byla přijatá? 

S: Ano. 

M: A paní učitelku, kterou mají doteď, měli od první třídy?  

S: Ano.  

M: A tam tedy je nějaká třecí plocha? 

S: Tam je třecí plocha, a to taková, ţe paní učitelka není ochotná jakýmkoliv způsobem to 

dítě… 

M: Stimulovat. 

S: Ano stimulovat, individuálně vést. To dítě musí v první třídě odhláskovat všechny ty 

souhlásky a samohlásky, ačkoliv plynně čte. Jana ve třech letech přečetla Pipi dlouhou 

punčochu na jeden zátah. Jeden večer si sedla a druhý večer ji měla přečtenou. To není o tom, 

ţe by dítě četlo sluníčka, ale o tom, ţe ve třech letech čte několiksetstránkové knihy a paní 

učitelka s tím neumí pracovat, nebo nechce pracovat, není k tomu vůbec disponovaná.  

M: Co spoluţáci jak berou Janu? 

S: Jana je celkem výrazná osobnost, takţe si toho nenechá moc líbit. Ale je pravda, ţe se 

doslechne na svojí adresu hodně o tom, ţe je šprt. Takţe toho posmívání, nebo ţe se děti proti 

ní spiknou při vybíjené, toho tam bývá hodně. Ale celkem to zvládá dobře. Od loňského roku 

se nám podařilo prosadit asistentku pro nadané děti, takţe Jana, i její bratr a sestra, mají s ní 
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dvě hodiny týdně, ale není to mnoho. To je jedna čeština a jedna matematika, tam chodí dítě 

relativně rádo, konečně dělá něco, co je na jeho úrovni. Také jsme vymohli, ţe místo tří hodin 

češtiny chodí se staršími dětmi na Aj, aby se nenudila. Takţe spolupráce se školou jako 

takovou je výborná, dá se prosadit leccos. Podařilo se prosadit asistentku pro nadané děti. A 

od příštího pololetí se snad podaří prosadit, ţe jí zase uberou nějaké hodiny z jejího běţného 

rozvrhu a bude chodit na nějaký další jazyk, nebo něco dělat. Ale narazili jsme na paní 

učitelku, která není ochotna cokoliv dělat.  

M: To je škoda. 

S: Takţe jsme přetrpěli základní školu a těšíme se na gymnázium.  

M: Takţe bude chodit na gymnázium? 

S: Určitě. 

M: A je nějaký předmět, který Janu baví, nebo bavil v té první třídě?  

S: V první třídě rozhodně ne. Ve druhé také rozhodně nic, aţ ve třetí třídě, kde začala 

němčina. Tu ještě neuměla, ta ji přestala bavit v polovině třetí třídy, protoţe zjistila, ţe ta třída 

jde tak pomalu, ţe tím tempem jí to nic nedává. Ale má rozumnou paní učitelku, která ji 

dávala úkoly a práci navíc.  

M: A jak je na tom s Vv a Tv? 

S: S výtvarnou výchovou výborně. Chodí na výtvarku, minulý rok byla třeba  třetí 

v celopraţské komixové soutěţi, takţe výtvarně nadaná je. Pohybově chodí na gymnastiku, 

takţe nadaná je.  

M: A to ji nebaví Tv ve škole? 

S: Paní učitelka je velmi nenápaditá. Takţe tělocvik stráví hrou vybíjené, všichni proti všem. 

Coţ není nápaditá lekce tělocviku. Ve výtvarné výchově taky nic zajímavého. Takţe se 

realizuje na výtvarných kurzech, na které chodila aţ do loňska, letos jsme to odloţili. Nevešlo 

se to do rozvrhu proti něčemu jinému. Takţe dítě je výtvarně nadané hodně, ale ve škole 

z toho moc velké potěšení nemá.  

M. A jak si myslíte, ţe to bude na tom gymnáziu? 

S: Myslím si, ţe to bude výborný, ty poţadavky jsou výrazně vyšší a třída bude plná dětí 

s vyšším záběrem.  

M. A těšila se Jana do první třídy? 

S: Asi ne mnoho, má staršího bratra, věděla co ji čeká a věděla, ţe ji to asi příliš neuspokojí, 

protoţe její bratr taky patří k velmi nadaným dětem. Takţe i on uměl číst, psát, počítat před 

první třídou a ani on se do páté třídy nenaučil, kromě jazyka, nic nového. Takţe rezignovaně 

věděla, ţe bude muset hláskovat, ač jiţ dávno plynule čte.  
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M: A do školky chodila někam, do normální školky?  

S: Do normální. 

M: A tam jí to bavilo? 

S: Ona nechodila úplně denně a pokud paní učitelky chtěly na kafe, tak daly Janě kníţku, ať 

přečte dětem pohádku. A v klidu si vypily kafe. Janu to bavilo, protoţe si mohla vzít místo 

stavebnice kníţky, ona si tam třeba celé dopoledne pročetla. Vzala si kníţku, někam si zalezla 

a četla. 

M: A kamarádi ve školce? 

S: Má kamarády výrazně starší.  

M: Takţe s vrstevníky? 

S: Moc ne.  

M: A o jak moc starší? 

S: No, kdyţ nastoupila do první třídy, tak měla obratem kamarády ze sedmičky, z osmičky, a 

já jsem si myslela, ţe je to ta malá slečna co dolejzá za velkýma. Potom jsem byla 

překvapená, kdyţ jí na vánoce přinesli dárky. Takţe „nějakým způsobem“, to bylo 

oboustranný. Vţdycky inklinuje k výrazně starším dětem. Někdy s těmi vrstevníky špatně 

hledá řeč. 

M: Teda, o tom jsem nikdy neslyšela takhle, a jaké je to pro vás? Je to pro vás těţké? 

S: Je to těţký, protoţe dítě má ve třech letech znalosti, které by ještě vůbec nepotřebovalo mít. 

A veškerou dětskou literaturu má v šesti letech přečtenou, ačkoliv kníţky relativně cenzuruji, 

tak při počtu tisíce stránek za týden nejsem schopná cenzurovat všechno, takţe si myslím, ţe 

to dítě vyspívá v té nevhodné oblasti mnohem rychleji, neţ bych si jako rodič přála. Myslím 

si, ţe v devíti letech má „náctileté“ problémy zcela zbytečně. Ne, protoţe by je měla zaţité, 

ale protoţe je má načtené.  

M: Vy jste říkala, ţe kdyţ nastoupila do té první třídy, tak se nudila. Změnil se tím reţim u 

vás doma oproti tomu, kdyţ chodila do školky? Dělali jste s ní něco jiného? 

S: No, my jsme před školou pořád spolu něco dělaly. Já mám čtyři děti, takţe jsem byla pořád 

s nimi a něco dělala. Dokud na to bylo víc času, teď uţ spíš jen peru a vařím. Tak jsme to 

naředili krouţky. Co nestíhá maminka, musí obstarat zájmové krouţky.  

M: Je nějaká oblast, která Janu zajímá ve škole? Nebo ji někam vede? Vy jste říkala, ţe dělá 

gymnastiku. 

S: Tu dělá čistě proto, aby se to dítě hýbalo, protoţe celý dny leţí u knih, coţ je mi 

nesympatický. Tak mělo nařízeno vybrat si libovolný sport, ale ten dělat. Pokud si myslím, ţe 

je dítě na něco extrémně nadané, tak si myslím, ţe je nadané na hudbu. Coţ můţu posoudit. Je 
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taky extrémně nadané na jazyk. Coţ umím taky posoudit a údajně je velmi nadané na 

výtvarno, coţ já posoudit nemohu, to o něm říkají ti kantoři.  

M: A na co hraje? 

S: Na housle.  

M: A tam je výborná. 

S: No výborná, jak se to vezme. Tam je to dítě extrémně talentované, zdejší profesoři vnímají 

extrémně vysokou míru talentu, ale dítě je líné, takţe necvičí.  

M: Hm. 

S: Řekněme, ţe Jana je zvyklá, ţe na co sáhne, jí jde okamţitě. A jestliţe nastane situace, ţe jí 

to nejde okamţitě, tak řekne, ţe to dělat nebude. Takových situací zatím moc nenastalo, takţe.  

M: A jak to zvládá, kdyţ tato situace nastane? Řekne, ţe ne a přes to vlak nejede?  

S: Spíš se té oblasti nevěnuje víc.  

S: Kdyţ ji nebaví přemýšlet nad tím, co je potřeba spravit na kolu, tak aby jelo, tak řekne 

bráchovi: „Hele brácho, sprav mi kolo“.  

M: A uměla psát před první třídou? Asi ano, ţe? 

S: Ano.  

M: Má hezké písmo, čitelné? 

S: Písmo není úhledné, to by vyţadovalo snahu toho dítěte. Ale písmo je čitelné, kdyţ 

vysloveně chce, umí psát extrémně úhledně.  

M: Takţe i psací uměla před školou? 

S: Bylo takové hodně dětské, ale myslím si, ţe asi uměla. Přiznám se, ţe si to uţ nepamatuju, 

protoţe jak jsou ty děti čtyři, tak nerozlišuju, co umělo neţ šlo do školy, a co neumělo.  

S: Takţe tiskací určitě, malé tiskací taky určitě. A jak to bylo s psacíma já si myslím, ţe asi 

ano. Ale přiznám se, ţe si úplně jistá nejsem.  

M: Takţe tam nebyl problém v první třídě, ţe by nějak paní učitelka…  

S: Ne. 

M: A byl nějaký problém v první třídě, ţe by si paní učitelka na něco stěţovala? 

S: Paní učitelka si opakovaně stěţovala, ţe Jana si nepíše domácí úkoly.  

M: A ţe třeba nepracuje v hodinách? 

S: Protoţe nemá co, protoţe tam není adekvátní práce. Hm, doufám, ţe spolu mluvíme 

diskrétně. Komentář k paní učitelce. Dítě nedostalo jednou na konci školního roku 

vysvědčení, protoţe nedopsalo sešity. Doma nic neohlásilo. Paní učitelka také nevzkázala. 

Jana si v červnu přišla pro vysvědčení, které nedostala, s tím, ţe aţ si doplní sešity, můţe si 

pro něj přijít v září. Mně to přišlo hrozně líto, protoţe aby dítě vyplňovalo sešity a příklady, 
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které zvládá levou zadní, mi přišlo úplně absurdní. Tak jsem prosila tu kantorku, ať jí dá 

sloţitější příklady na prázdniny, nebo místo stupidního vyplňování měkkého a tvrdého y,i –

nějaké slohovky. To dítě se od čtyř let nespletlo v měkkém, tvrdém i,y, protoţe jak to má 

načtené, tak neudělá chybu ani v čárkách, v ničem  v jazyce. Tak aby vyplňovalo papíry, mně 

to přišlo opravdu jako buzerace toho dítěte. Tak jsem říkala, dejte jí slohovky, cokoli, co by ji 

rozvíjelo, ale paní učitelka trvala na tom, ţe musí mít vyplněné sešity. A tak Jana, protoţe 

není úplně hloupá, tak v tom sešitě jak byly ty příklady ve sloupečcích, příklady a příklady, 

vyplnila správně první dva a ten poslední a pak absolutní hausnumera, úplně prostě, 

nepočítala, naflákala tam úplné hlouposti. A já říkám: ,, Jani, co to má znamenat?“ A Jana mi 

odpověděla, ţe paní učitelka řekla, ţe to má být vyplněné a koukne se na první dvě a na 

poslední, o co, ţe bude mít jedničku. Odevzdala a měla jedničky. Paní učitelka si odškrtala, ţe 

má vyplněný sešit. Občas se koukla na první a poslední, přesně, jak Jana odhadla, mezitím 

napsala úplné ptákoviny a slečna učitelka si toho vůbec nevšimla.  

M: To je legrační přístup.  

S: To není legrační přístup, to je strašně smutný. 

M: Hm. 

S: To dítě je strašně sociálně inteligentní a odhadlo, jak bude reagovat paní učitelka, a 

usnadnilo si práci. Tak příští rok jsem řekla smůla, protoţe hrozila ta samá situace. Řekla 

jsem paní učitelce na rovinu, ţe sešity vyplňovat nebudu. Kdyby, nevím co. A ţe dítě přes 

léto napíše několik slohových prací, ţe ode mne dostane slohovky.  

M: A s paní učitelkou od té doby nebylo moţno mluvit. 

S: Paní učitelka není disponovaná jako kantor, absolutně. Já si myslím, ţe by měla vykonávat 

jinou profesi, neţ pedagogickou. Od loňska máme individuální plán. Takţe je nějaká šance 

třeba něco zohlednit, ale s paní učitelkou moc velká řeč není.  

M: Co se týče emocionální oblasti ve škole, tak jste říkala, ţe nemá radost ze školy? 

S: Ne, to opravdu ne.  

M: A ze spoluţáků třeba, nebo třeba z toho, ţe se setká aspoň s kamarádkami? 

S: Ve škole takovou ne, protoţe ten třídní kolektiv je pro ni nudný. Tam má v zásadě jednu 

kamarádku stejný úrovně.  Takţe, v podstatě, ani kvůli těm dětem by tam nechodila, kdyby 

nemusela. Já jsem si ji netroufla vzít domů, protoţe dítě je velmi humanitní a špatně by se 

přemlouvalo k nějaké činnosti.  

M: A uvaţovala jste o domácí škole? 
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S: Uvaţovala, ale necítím se na to. Uměla bych učit někomu děti. Říkaly jsme si se sestřenicí, 

ţe bychom si vyměnily děti a já bych učila její a ona moje. Ale bydlíme daleko od sebe, tak 

jsme to nakonec nerealizovaly.  

M: A kdyţ to takhle vidíte zpětně. Ţe šla do školy takhle brzy. Tak to hodnotíte pozitivně? 

S: Určitě, určitě, připadá mi, ţe délka vzdělávání neúměrně narůstá, ţe pak ty děti opouští 

vysokou školu v době, kdy by se měly vdávat. A já vidím, ţe vám není, kdyţ maturujete, 17, 

ale 18, 19. Tak a pak se dostanete na vejšku, a neţ dostudujete, tak je vám 26 a ještě chcete 

nějaké postgraduální studium a najednou rodina a děti nikde.  

S: Já jsem si říkala, ţe kdyţ slečna bude maturovat v 17 a vejšku bude mít hotovou ve 22, to 

bude jedině dobře. O ten rok ano, o těch více let určitě ne, kvůli vrstevníkům.  

M: A kdybyste měla vybrat nějaká pozitiva a negativa toho, ţe Jana šla dřív, která by to byla? 

S: Negativum, to jsou jednoznačně ty starší spoluţáci, coţ se neprojeví v  první třídě, ale v  

páté uţ jo. Tím, ţe těm holkám je jedenáct, dvanáct a Janě devět. Kdyţ má více neţ polovina 

třídy odklad a někteří i dvojitý odklad, tak najednou má některé problémy, které by ještě 

vůbec mít nemusela, zbytečně brzo. A jiný negativa asi neobjevím. A pozitiva, no ţe ve finále 

ušetří nějaké roky ţivota.  

M: A kdybyste měla nějaké doporučení pro rodiče, kteří se rozhodují, řekla byste, ţe mají jít 

do toho? 

S: Já si myslím, ţe obecně se to říct nedá, ţe vţdycky záleţí na komunikaci s tím kantorem 

v první třídě. A nás zachránil ten individuální plán a asistentka pro nadané děti, protoţe to je 

maminka, která má nadané dítko ve stejné třídě jako my a ta do toho šla sama, protoţe má 

speciální pedagogiku, a tak si sama vzala úvazek a postupně si přidala další děti, protoţe se 

taky nemohla koukat na to, ţe její dítě trpí ve třídě konkrétní paní učitelky. A já třeba mám 

další dítě v první třídě, má neuvěřitelně úţasnou paní učitelku a ačkoliv dítě má štempl 

z poradny, ţe je taky v tom pásmu vysokého nadprůměru, tak přesto není důvod s tím cokoliv 

dělat, protoţe paní učitelka je výborná a s děckem pracovat umí.  

M: Ţe si připravuje úlohy navíc a … 

S: Určitě. 

M: A dá mu, kdyţ vidí, ţe … 

S: Přesně tak, přesně tak. To si myslím, ţe by měl být standard, ale to prostě není všude. 

S: To naše paní učitelka byla dotlačena speciální pedagoţkou, tak kdyţ moje Jana a ta 

holčička mají hotovo, tak mohou jít dozadu do třídy a dělat si svoje. Ale třeba jsme se marně 

snaţili prosadit, ţe by se třeba holky místo češtiny učily psát všema deseti na pc.  
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M: A jak argumentuje paní učitelka, ţe toto prostě ne, ţe to prostě nepůjde, kdyţ o tom s ní 

mluvíte?  

S: Paní učitelka potřebuje mít svoje vyplněno po vzoru poštovní úřednice nebo bankovní 

úřednice má dáti, dal. Takhle já jsem kantor a učila jsem budoucí pedagogy VOŠce. Takţe si 

myslím, ţe nějaký odhad mám a myslím si, ţe nemá povolání k této profesi. Ţe se minula 

povoláním a ačkoliv to myslí hrozně dobře, ta ţenská je strašně hodná, to nemůţu říct, myslí 

to strašně dobře. Na ty děti je hodná, ale … extrémně nenápaditá.  

M: A vlastně se ještě zeptám na sourozence, má staršího bratra, jsem pochopila.  

S: Mladší sestru a mladšího bráchu.  

M: A ti jsou jak věkově od Jany? 

S: Starší brácha je o rok a půl starší a mladší sestra o tři a půl roku mladší a mladší bráška o 

pět let mladší.  

M: A taky uvaţujete u mladšího brášky, ţe by šel do první třídy dřív?  

S: No myslím si, ţe spíš ne, je pravda, ţe jsou mu čtyři jako minule Janě. 

M: No já jsme si říkala, ţe by to mohlo být podobné.  

S: Ale je zase pravda, ţe je to pravděpodobně poslední potomek, tak si ho rozmazluju. 

Nejsme rozhodnutí ještě v téhle věci, je moţné, ţe půjde dřív. Umí číst, počítat přes desítku 

(toho jsem byla sama svědkem, bez problému mi napočítal do 30, nespletl se). A u mladší 

sestry to bylo tak, ţe ona taky uměla číst hrozně brzo, ale nevyuţívala to, proč? Měla starší 

sourozence, a kdyţ něco potřebovala, stačilo říct. Ta má k vzdělávání takovou averzi, ţe jsme 

s ní taky museli do poradny, kvůli tomu individuálnímu plánu. Tam bude hlavní problém to 

dítě motivovat, aby vůbec chtělo něco dělat, protoţe prostě nechce. Pochopila, ţe jakmile 

bude odhalena jako šikovné dítě, bude dostávat úkoly navíc. A ţe je to to, o co zrovna ona 

nestojí.  

M: Takţe dělá, jakoţe neumí a přitom umí? 

S: Ano. Byli jsme třeba v poradně a ona procházela těmi znalostními testy a byla dotázána na 

světové oceány a ona odpověděla nevím. Psycholoţka říká, proč říkáš nevím a ona, ţe ji 

nebaví to vyjmenovávat, ţe jo a pak neochotně vyjmenovala světové oceány a šlo se na další 

otázku. Nejsnazší odpověď je: já nevím, nerozumím, protoţe pak bych musela něco dělat.  
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Příloha č. 2. Rozhovor Jana Sládková 

Rozhovor s Janou S. se odehrál 21.10.2010 v dopoledních hodinách u Sládků 

v domácnosti. Bydlí v bytě na Praze 5. Rozhovor probíhal v kuchyni a podmínky nebyly 

ideální, protoţe se ho účastnila maminka a dva sourozenci. S Janou jsme seděly u jídelního 

stolu.  

 

M: Ty se jmenuješ Jana, viď? 

J: Jo. 

M: A chodíš kam do školy? 

J: Na základní školu na Praze 1. 

M: A v jaké jsi třídě teď? 

J: V páté. 

M: Aha a pamatuješ si na první třídu? 

J: Jo trošičku. 

M: A pamatuješ si na školku, kam jsi chodila?  

J: Tady kousek do sadů. 

M: Vzpomínáš si, co jste tam dělali? 

J: Hodně jsme tam kreslili a já jsem si tam hlavně četla. 

M: Četla sis, ty jsi uţ uměla číst? Jo? A co sis četla nejradši? 

J: To byly různé kníţky, já uţ si nepamatuju, jaké tam byly, ale hodně jsem četla. 

M: A to sis četla i tlusté? 

J: No, ale oni tam byly asi takhle tenké.  

M: A nevzpomínáš si na nějakou? 

J: Ne.  

M: A paní učitelky ti dovolily číst? 

J: Jo.  

M: To jste vţdycky měli nějaký program? A pak jste si mohli hrát a ty sis tedy četla?  

J: No vţdycky půlku dopoledne jsme si mohli hrát a druhou půlku jsme třeba něco vyráběli.  

M: Hm… s paní učitelkami? 
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J: Jo. 

M: A četly vám i paní učitelky? 

J: Jo, kdyţ někdo zůstal na spaní, tak nám něco četli. Třeba Ferdu mravence. 

M: Jo a bavilo tě to? 

J: Jo. 

M: Takţe máš ráda kníţky? 

J: Jo. 

M: Máš velkou knihovnu tady doma? 

J: Jo, docela jo. 

M: A pak jsi šla do první třídy a pamatuješ si na zápis? Co jsi tam musela dělat? 

J: Třeba jsme měli říct nějakou básničku, pak třeba to nakreslit a tak.  

M: Hm, a pamatuješ si na paní učitelky u zápisu? 

J: Moc ne. 

M: Nevzpomínáš si. A kdyţ jsi začala chodit do školy? Jaký to bylo? 

J: No líbilo se mi to, a potom jako, no bylo to pro mě dost lehký. Jsem se tam tak trochu 

nudila.  

M: Aha, tak to, co jste brali, tak ty uţ jsi věděla a nudila ses tam. A cos dělala, co děláš, kdyţ 

se nudíš? 

J: No tak trochu poslouchám a nudím se.  

M: Neděláš něco jiného? 

J: Ne to ne.  

M: Bys moţná dostala vynadáno, viď?  

J: Jo, to jo.  

M: A máte pořád stejnou paní učitelku jako v první třídě?  

J: Hm. 

M: A jaká je? 

J: Docela dobrá, ale někdy to, no…. 

M: Někdy to…? 

J: Někdy je to takový divný, není to dobrý.  

M: A ty ve školní třídě sedíš v jaké lavici? 

J: V první. 

M: V první, neposadili tě dozadu? 

J: Ne.  

M: Jsi docela veliká. 
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S: Jana kvůli brýlím nemůţe. ( První vstup matky).  

M: A v  první třídě, co jste měli za předměty? 

J: Za předměty jsme měli třeba, jednu hodiny jsme dělali takový ty uvolňovací cviky a 

pozdějc jsme i psali. Pak jsme něco počítali,  měli jsme malinko prvouku a hudebku. 

M: Co tě bavilo v  první třídě? Bavilo tě něco? 

J: Hodně mě bavil Tv, a Vv taky. 

M: A co jste dělali ve Vv? 

J: Kreslili jsme různý věci, třeba jsme měli nakreslit, co jsme dělali o prázdninách, nebo co se 

nám nejvíc líbí, nebo tak.  

M: A to tě bavilo? 

J: Jo. 

M: Baví tě to doteď? 

J: Hm. 

M: A jaká technika tě baví nejvíc? 

J: No já nejradši kreslím tuţkou. 

M: Hm, černobílý a to je docela těţké na vystínování. 

J: No, to stínování mi moc nejde. 

M: V  první třídě vás bylo kolik? 

J: Asi 30.  

M: Takţe vás bylo docela dost, a co kamarádi ve škole? 

J: Jo, mám jich tam několik.  

M: A ze třídy, nebo…? 

J: Ze třídy. 

M: A sedíš vedle nějaké kamarádky? 

J: Jo.  

M: A povídáte si ve škole? 

J: No, někdy si něco šeptnem, ale jinak to ani moc ne. 

M: A hlídá to paní učitelka? 

J: Jakţ, takţ. 

M: Máte nějaké jazyky ve škole?  

J: Měli jsme němčinu, a teď chodím i na Aj. 

M: A tu máte odkdy? 

J: Od třetí třídy. 

M: A baví tě jazyky? 
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J: Jo.  

M: A Aj máte od jaké třídy? 

J: No my máme, no máme na výběr z Aj, Ně, Fr. A já ještě teď chodím na Aj s šesťákama.  

M: Jako s vyšší třídou? 

J: Hm, který taky začínají od začátku. 

M: Hm, a ta Aj tě baví? 

J: Jo. 

M: A kdyţ jsi začala chodit do první třídy, tak i tehdy ses nudila? 

J: No, ze začátku mi to přišlo dost zajímavý, ale potom uţ jsem se tam začala nudit. No první 

půl rok jsem ze školy byla hodně nadšená a těšila jsem se do školy vţdycky, ale potom uţ to 

trochu opadlo. 

M: A teďka se do školy uţ těšíš? 

J: Někdy jo a někdy ne, podle toho co máme za předměty.  

M: A na jaký předměty se tedy těšíš?  

J: Třeba na dějepis a počítače, na Vv, na Tv.  

M: Tam se dozvídáš něco nového? 

J: V tom dějepise trochu a na pc taky.  

M: Tak ty toho určitě umíš spousty. 

J: No (tak nesměle). 

M: A co teď čteš za kníţku? 

J: Teďkonc čtu Foglarovky.  

M: A jaký díl? 

J: Teďkonc jsem četla Tábor smůly.  

M: Tak to se ti líbí? 

J: Jo. 

M: A jezdíš na tábory? 

J: Jo se skautem. 

M: Máte podsadový tábor vţdycky v létě? 

J: Jo, jo.  

M: Takţe jste měli i letos? 

J: Jo.  

M: A kde jste byli? 

J: U Domaţlic. 

M: Všechno si děláte sami, všechno si postavíte na té louce?  



Vstup nešestiletých dětí do ZŠ  13 Monika Musilová 

J: No, ty menší mají skládací stany a ty starší si musejí dělat sami z krajinek a kůly si dělaj. 

M: A ty patříš mezi starší, nebo mladší? 

J: Zatím mezi mladší. 

M: Jo? Pomáhala jsi dělat ty stany z těch krajinek? 

J: Z těch krajinek jezdí ty starší. 

,S: Je jí devět. ( Znovu vstup matky).  

M: Jo já vím, my jsme teď taky měli tábor a pomáhali nám malý děti stavět z krajinek.  

S: Jo? 

J: Ty starší jezdí ještě o týden dřív na tu stavebku a oni to všechno postavěj, a my tam potom 

přijedeme a postavíme si naše skládací stany.  

M: Jo a tvým spoluţákům ve třídě je kolik let?  

J: Tak deset některým i jedenáct.  

M: A ty si nejmladší?  

J: Hm. 

M: A jaký je to pro tebe?  

J: Jo, jde to. 

M: Jo? Není to jako, ţe si na tebe spoluţáci ukazují, té je jenom devět? 

J: Ne to ne, oni si toho ani moc nevšímají. A berou mě. 

M: A v  první třídě, vzpomeneš si? Taky si toho nevšímali? 

J: Ne, oni to vlastně ani nevěděli.  

S: Jana je o hlavu větší neţ většina spoluţáků, starších. ( Třetí vstup maminky do našeho 

rozhovoru). 

M: A o tom Tv, ty si říkala, ţe tě baví. Děláš nějaký krouţek tělocvikový? 

J: No já chodím na sportovní gymnastiku.  

M: A co tam děláte?  

J: Třeba nějaký věci na hrazdě na kruzích a tak.  

M: A baví tě to? 

J: Jo. 

M: A to je hrozně náročný, viď?  

M: Kolikrát to máš do týdne? 

J: Jednou, ono je to jinak třikrát týdně, ale já chodím jen jednou týdně.  

M: Ţe ne třikrát? 

J: Protoţe já mám ještě jiný krouţky a pak je nestíhám.  

M: Aha, a jaký krouţky? 
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J: Housle, skauta, hudební nauku, gymnastiku, a taky orchestr. 

M: Orchestr? Na ty housle? Tam hraješ? 

J:Hm. 

M: A baví tě to? 

J: Jo.  

M: A co hrajete za skladby? 

J: Různé kánony a tak. Různý skladby, je nás tam asi dvacet a je to smyčcový.  

M: A na ty hraješ jak dlouho? 

J: Asi čtvrtý rok. 

S: Šestý Jano. ( další vstup maminky). 

J: Aha, tak šestý, nevím to přesně. 

M: To nevadí, ţe to nevíš přesně. Kdyţ jsi šla do první třídy říkala jsi, ţe jsi uměla číst, uměla 

jsi i psát? 

J: Trochu. 

M: Psace? 

J: Psace ne, to jsem se pak naučila.  

M: Takţe jste měli písanku a učili jste se jednotlivá písmena.  

J: Měli jsme písanku s uvolňovacíma cvikama a potom jsme přešli na jinou, kde jsme pak 

měli ty písmena.  

M. A naučila ses to rychleji, neţ spoluţáci?  

J. Jakţe, takţ, vlastně ne, asi tak jako ostatní.  

M: Tak tam ses nenudila? 

J: Ne, to ne.  

M: Tak jo. 

Brácha mladší: Mně je čtyři, takhle to je. 

M. Tak to uţ jsi velký kluk. 

B: A uţ chodím do školky. 

M. Jo? A baví tě to tam? 

B: Jo. 

M: No to budeš za chvilku školák, viď? 

J: Za dva roky. 

M: No to je hned. (Bratr odběhl. Obrátím se zpět na Janu). 

M: Jezdíte na školní výlety se školou? 
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J: Jo, v červnu, to je takovej odpočinkovej měsíc, tak se chodí na výlety, do muzea, do 

divadla, nebo do kina.  

B: Uţ jsem tu zase. 

M: Uţ jsi tu zase. 

M. A je nějaký předmět, který nemáš ráda?  

J. Moc nemusím matematiku. 

M: Matematiku? 

J. Ta mě moc nebaví. 

M: Nebaví tě, protoţe Ti nejde? Nebo protoţe…  

J: Je taková moc nudná, a někdy mi jde a někdy mi nejde. Nebaví mě tolik jako ostatní 

předměty.  

M: A to vám paní učitelka napíše příklad na tabuli? A vy to musíte vypočítat? Nebo si někoho 

vyvolá? 

J: Nejdřív to zadá, pak se zeptá kdo uţ to má, a kdyţtak někoho vyvolá. A ten to spočítá na 

tabuli.  

M. A nemáte takové ty soutěţe, ţe paní učitelka zadá příklad a kdo ho má první, tak zvítězil? 

J: Jo to máme, vţdycky si tři, z kaţdý řady jeden, stoupnou dozadu k lavicím, a potom paní 

učitelka řekne příklad. Kdo to řekne dobře, tak se posune o lavici dopředu. A kdo dojde 

dopředu, tak vyhrál.  

M: A kdo obyčejně vyhrává? 

J: No někdy já (nesměle), ale uţ to moc nehrajem.  

M: Kdyţ jste byli menší? 

J: To spíš ve třetí třídě. 

M: Je něco ve škole, co je pro tebe obtíţné? 

J: Ani ne. 

M: Není, všechno je lehký. A co domácí úkoly? 

J: No dobrý. 

M: Jo? Máte je? 

J: Jo máme.  

M: A děláš je? 

J: No někdy si zapomenu sešit.  

M: A chodíš někdy do knihovny? 

J: Jo. 

M: Máte tady někde blízko knihovnu? 
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J: Jo je tady kousek a pak chodím do knihovny ve škole si půjčovat.  

M: Aha, a půjčuješ si hodně kníţek? 

J: Jo někdy, kdyţ si nemám co číst, jich mám zapůjčovaných třeba dvacet.  

M: Dvacet? 

J: A pak je rychle vracím. 

M: A kolik je maximální výpůjčka? Dvacet? 

J: No nějak tak. 

M: A za jak dlouho je stačíš přečíst? Za ten měsíc? Nebo i dřív? 

J: No kdyţ mám čas tak jednu, dvě kníţky za den. 

M: Přečteš? Ty jo, a takhle tlusté? 

J: Asi tak.  

S: Tak takovýhle, tak dvě, nebo tři.  

M: A kdy čteš? 

J: Kdyţ mám zrovna čas, kdyţ mám všechno hotový a tak. 

M: Takţe k večeru?  

J: No asi tak. 

M: A čteš cestou do školy? 

J: Někdy jo.  

M: A ze školy? 

J: Ze školy taky. 

M: A čteš třeba i za chůze?  

J: Za chůze jsem četla, ale teďka uţ ne.  

S: Přísný zákaz. (Vstup maminky). 

M: Zákaz, aby neupadla někam? 

S: No tak snadno spadne pod auto. 

M: Jasně. 

S: Ano, kdyby nebyl zákaz, tak by četla i za chůze. (Vstup maminky, bratr přiběhne zpět ke 

stolu). 

B: Já uţ umím i malá písmenka. 

M: Fakt? 

B: Jo. 

M: 2-3 kníţky mě to připadá úplně neuvěřitelný, bych tě potřebovala na vejšce, abys mi četla 

kníţky.  
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S: No Jana čte rychleji neţ já, kdyţ si vedle ní sednu a snaţím se s ní drţet krok, tak nemám 

šanci. ( Vstup maminky). 

M: A ty, kdyţ čteš, kdyţ se tě teda budu ptát pečlivě, ty čteš slovo od slova, nebo, jestli to 

teda vnímáš, nebo přečteš jen začátek toho slova a konec? 

J: Já to čtu vlastně tak, ţe to slovo rychle přejedu očima a stejně si to slovo pamatuju.  

M: Takţe ty jakoby lítáš řádky takhle rychle a mozek ti to stihne přečíst? 

J: Jo přesně. 

S: Spíš po odstavcích, vizuálně opravdu po plochách. Zjevně po plochách.  

M: To máš výhodu docela. Máte nějakou povinnou literaturu teď do školy? 

J: Teď ne.  

M: A museli jste něco ve třídě číst, nebo četli jste ve třídě?  

J: Spíš ve třetí třídě, od první do třetí jsme měli takovej notýsek, kde nám měli rodiče 

podepsat to, ţe jsme přečetli týdně 3 stránky nahlas a měli jsme ho na konci týdne odevzdat. 

M: A ţe byste v Čj měli za úkol si sednout a nahlas přečíst něco, to ne? 

J: Ne, to ne. Někdy z čítanky čteme.  

M: A paní učitelku máte na všechny předměty? 

J: Na všechny kromě náboţenství, jazyků, plavání a tělocviku.  

M: Vy máte ve škole bazén a baví tě plavání? 

J: Já na plavání nechodím. Já mám alergii na chlor, takţe nemůţu.  

M: A děláš někdy to, ţe si vezmeš obrázek takhle z kníţky a obkreslíš ho?  

J: Jo, na pauzák někdy, nebo přes normální papír, nebo se to snaţím nakreslit podle toho. 
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Příloha č.3. Rozhovor s paní učitelkou třídní 

S paní učitelkou třídní jsem se viděla v budově školy. Rozhovor probíhal 15.11.2010 

ve večerních hodinách. Mluvily jsme spolu v Janině třídě. Paní učitelka si na mě vyhradila čas 

a čekala po vyučování, aţ dorazím. Rozhovor trval asi 15 minut. 

 

M: Kdy jste poprvé Janu viděla? Kdy jste se s ní poprvé setkala? 

R: Aţ při prvním dnu školy, já jsem tenkrát u zápisu nebyla, protoţe jsem učila tady ve škole. 

M: A jak se Vám jevila? 

R: Ten první den mi nepřišla nijak výrazná, řekla bych úplně bez problémů. Zapadla do 

kolektivu, takţe. 

M: Takţe ţádný výrazný záţitek a věděla jste předem, ţe tady bude ţákyně mladšího věku? 

R: Mám dojem, ţe asi ano, pak z těch dotazníků. Asi ano, nebo to bylo těsně nějak kolem 

prvního dne školy, nebo kolem toho.  

M: Takţe jste věděla, ţe tady bude. 

R: Hm. 

M: A kdyţ to vezmete potom, tak 1 a 2 měsíce, projevovala se nějak? Nějakým způsobem? 

R: No tak Jana do dneška patří k těm dětem velice schopným, nadaným, protoţe vlastně v té 

době, v té první třídě ona přicházela s tím, ţe uţ umí číst. Velice slušně četla, řekla bych 

srovnatelně jako dospělí. Takţe tím pádem, v těchto záleţitostech byla bystřejší, rychlejší. 

Musela jsem pro ni připravovat jiné úkoly, jinou práci. Co se týče rozvoje jemné motoriky, 

tak tam se zapojovala jako jiné děti, tam si myslím byl postoj, nebo spíš byla na tom stejně 

jako ostatní děti. Bylo tam potřeba leccos nacvičovat a docvičovat. Ale právě tím, ţe ona byla 

schopná zase v těch jiných oblastech, mám pocit, ţe tohle v rozvoji nijak nebrzdilo.  

M: Takţe se psaním měla trošku problémy.  

R: Takhle, neřekla bych problémy, řekla bych na úrovni jejího věku přiměřeného. Jistěţe, ve 

srovnání s tím kolektivem, tady bylo 24 dětí, tak rozhodně nepatřila k těm slabším a rozhodně 
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nepatřila zase k těm na špičce, takţe řekněme, ţe v oblasti jemné motoriky a psaní to bylo 

v průměru.  

M: A vy jste říkala, ţe jste pro ni připravovala něco navíc.  

R: Co se týče čtení. 

M: Co se týče čtení.  

R: Protoţe do ostatních věcí se zapojovala s námi, matematiku jak kdy, podle toho co se 

zrovna dělo. I na tu matematiku byla velice bystrá, rychlá, v podstatě to, co se děti učily, ona 

uţ zvládala na velmi dobré úrovni, takţe byla v něčem napřed. Nebo dělala příklady navíc, 

nebo slovní úlohy, kde bylo třeba to čtení. Takţe si myslím, ţe tím se to právě trochu 

kompenzovalo.  

M: Takţe jste si musela připravovat něco navíc v těch předmětech?  

R: Hm. 

M: Tak to je docela sloţité z vašeho pohledu. 

R: No vţdycky, kdyţ je to dítě v něčem jiné, je to trochu sloţitější. 

M: No, a kdyţ se zeptám na její kamarády ve třídě, na její socializaci?  

R: Tak teď, kdyţ to hodnotím zpětně, mám pocit, ţe teď se to víceméně srovnalo. V té první 

třídě bylo velice markantní, ţe ona se zapojovala do kolektivu velice sloţitě, těţce, ţe jí to 

moc nešlo, ţe se spíš kolektivu zpočátku stranila a svou oblíbenou činnost, čtení, uplatňovala 

ve volném čase, o přestávkách, nebo kdyţ byla hotová, šla si dozadu. 

M: Takţe si spíš četla, neţ by si povídala. 

R: Přesně tak, takţe je moţné, ţe to od ní byl takový únik od kolektivu, protoţe to bylo snazší 

si číst sama, neţ třeba si s někým hrát nebo povídat. 

M: Aha. 

R: Teď si myslím, ţe je to v pohodě, teď je v kolektivu velmi ráda a myslím relativně bez 

problémů. Ale v té první třídě to bylo relativně dost markantní. 

M: A jak dlouho trvalo, neţ se Jana začala zapojovat do kolektivu? 

R: Asi těţko dokáţu posoudit přesnou hranici odkdy dokdy. Ale v první třídě určitě ne. Řekla 

bych, ţe ke konci první třídy to nebylo tak často, ţe by šla svůj volný čas trávit čtením. Ale 

občas v té druhé třídě si šla číst. Na druhou stranu chápu je to někdy jednodušší, neţ…. 

M: A kdyţ se zeptám na Tv, Vv? 

R: Co se týče Tv, tak Jana je relativně aktivní, sportovnější typ, i se sportu s rodinou věnuje 

rekreačně, takţe si myslím, ţe je docela šikovná. Co se týče Vv, tak tam je přece jenom ta 

jemná motorika v takovém určitém, moţná, nechci říct skluzu, ale se srovnáním s ostatními 
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jejími schopnostmi a dovednostmi je ta jemná motorika trošku pozadu. Ale rozhodně ne 

pozadu ve srovnání se jejími vrstevníky. To bych řekla, ţe je asi tak přiměřená k jejímu věku.  

M: Takţe ona je teď o dva roky mladší neţ většina spoluţáků, nebo jak je to s věkovým 

rozdílem?  

R: Takţe bych řekla tak rok a půl.  

M: A v tomhle věku, bych řekla, je to znát, ţe ano? 

R: Já bych řekla, ţe ona má tu výhodu, ţe skutečně patří k těm nadaným dětem, které tady na 

škole mají individuální vzdělávací plán, čímţ se s těmito dětmi pracuje trochu jinak a 

nejenom v téhle skupině dětí, dokonce má některé předměty se šesťáky. Nebo mají vlastní 

skupinku se svými nadanými vrstevníky. Takţe to je jakoby navíc. A myslím si, ţe určitě pro 

ni je to velkým pozitivem, a ţe to ten předčasný vstup nějak kompenzuje. A myslím si, ţe to 

byl ten důvod pro předčasný vstup do školy, protoţe byla v lecčem napřed ve srovnání se 

svými vrstevníky. 

M: A kdyţ se zeptám na Hv? 

R:  No tak Jana je z věřící rodiny, teda nechci říct z věřící, ale hlavně z rodiny hudebně 

nadaných rodičů, kteří se aktivně a na profesionální úrovni věnují hudbě. 

M: Aha. 

R: Takţe si myslím, ţe tam to samo o sobě hraje velkou roli, Jana hezky zpívá, hraje na různé 

nástroje na housle, na flétnu, čtení z not jí nedělá problémy, hraní z listu taky ne, takţe si 

myslím, ţe tam je hodně napřed.  

M: Dané tou rodinou, určitě! 

R: Určitě jednak rodinou a také jejím nadáním, tou výchovou a péčí jejích rodičů.  

M: A kdyţ Jste mluvila s maminkou Jany, tak to vypadá, ţe mají o Janu zájem? 

R: Jo určitě.  

M: Komunikují s Vámi? 

R: Hm. 

M: Hm, kdyţ to takhle hodnotíte zpětně, myslíte, ţe je dobře, ţe Jana šla do školy takhle dřív? 

R: Mluvím-li za Janu, tak myslím, ţe ano, protoţe kromě té zmiňované jemné motoriky, coţ, 

jak říkám, byla záleţitost nácviku a trošku komplexnější práce, tak si myslím, ţe pro ni to 

určitě dobře bylo. V jejím případě ano.  

M: Takţe si myslíte, ţe to bylo nakonec dobré rozhodnutí. 

R: V jejím případě ano, myslím si, ţe kdyby neměla tolik nadprůměrných schopností, tak si 

nejsem jistá, zda bych to třeba doporučila, ale v jejím případě určitě ano. Jana má široký 

potencionál schopností a… 
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M: Aha, a kdyţ ji máte takhle ve třídě, všimla jste si, jaký předmět Janu baví? Kterému se 

vyloţeně věnuje, dává pozor celou hodinu a ….. 

R: No neřekla bych celou hodinu, protoţe ona nemá moţnost se celou hodinu zapojovat do 

toho našeho výkladu. Říkám má různé práce navíc, takţe něco sleduje s námi, něco dělá 

samostatně, v něčem je napřed a tak dále. Ale v zásadě lze říct, ţe velmi ráda má český jazyk, 

asi hlavně proto, ţe se nemusí hodně učit, protoţe všechny ty gramatické a pravopisné jevy 

ona zvládá citem a ţe to uţ má jakoby načtené. Takţe ona je schopná bezchybně napsat, nebo 

téměř bezchybně, látku sedmého ročníku, přestoţe jsme některé jevy ještě vůbec neprobírali. 

A neví, proč se to tak píše, ale cítí, ţe to tak je. Takţe bych řekla, ţe tam je to hodně jakoby 

pocit. A co se týče slovní zásoby, je na tom velmi dobře. Slohy, různá vymýšlení, referáty. Po 

verbální stránce je na tom velmi dobře.  

M: A v hodinách je aktivní, hlásí se? 

R: Jo, to jo. 

M: Takţe se zapojuje, kdyţ dává pozor. 

R: Kdyţ je jí to dopřáno, kdyţ neodvádí její pozornost nějaká jiná činnost, kterou má třeba 

zadanou. 

M: Tedy prospěchově je na tom výborně? 

R: Ano, skvěle. 

M: A chování? 

R: Taky. Ne, říkám Jana je z velmi dobré rodiny, kde nejsou ţádné problémy. 

M: Takţe ne, ţe by vyrušovala.  

R: Ne.  
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Příloha č. 4. Rozhovor paní Strunná 

 Rozhovor se odehrával v rodinném domě Strunných dne 27. 5. 2010. Rodina bydlí 

nedaleko centra Prahy. Rozhovor probíhal v dopoledních hodinách, trval kolem 45 minut a 

kromě paní Strunné a mě nebyl nikdo jiný přítomen. 

 

M: Tak já Vás poprosím, zdali bychom začaly tím, jak probíhalo těhotenství u vás, kdyţ jste 

čekala Evičku. 

S: S Evičkou, řekla bych, úplně bezproblémové těhotenství. Úplně bez problémů během devíti 

měsíců. Narodila se o deset dní později po termínu. A jenom porod samotný, paradoxně po 

úplně nekomplikovaném těhotenství, byl problémový. Protoţe se narodila, respektive byla 

v neporoditelné poloze, na coţ přišel zkušený porodník. Rodila jsem ve velké porodnici, ne 

v ţádné experimentální malé porodnici. Na to, ţe je Evička v neporoditelné poloze, přišli asi 

aţ po 20 hodinách spontánního porodu, takţe se narodila akutním císařským řezem, já jsem 

byla asi 2- 3 dny na jipce, takţe to nebylo úplně jednoduché. Bohuţel dcera měla velký 

hematom, velký otlak z toho náročného porodu, který naštěstí nezanechal ţádné následky. 

Protoţe by samozřejmě mohlo být narušeno nervové centrum v mozku, zrak, sluch, ale to se 

naštěstí nestalo. Takţe těhotenství bylo úplně v pohodě a ten jeden den, ten porod samotný, 

ten byl hodně náročný, ale nezanechal naštěstí ţádné následky. Dětství Evičky bylo, řekla 

bych, úplně klidné, normální a nějak zásadně se to zatím neprojevuje.  

M: Vlastně, kdyţ jsme se viděly minule, tak jste říkala, ţe jste byly na neurologickém 

vyšetření, jak vyšetření dopadlo? 

S: My jsme byly na neurologickém vyšetření, které vlastně nic nezjistilo. My jsme tam byly 

z důvodu ověření. Jenom pro jistotu. Prostě do budoucnosti, protoţe v souvislosti s tím 

porodem a v souvislosti s tím, ţe prodělala pneumokokovou infekci, tak mohly nastat 

neurologické problémy. Evička byla na EEG a neukázalo nám ţádnou odchylku, takţe 

v podstatě to nebudeme nějak dál řešit. Vše je v pořádku. 



Vstup nešestiletých dětí do ZŠ  23 Monika Musilová 

M: Tak to ráda slyším. Myslela jsem na to, ţe se musím zeptat, jak to dopadlo. Takţe dětství 

bylo běţné? 

S: Běţné. Řekla bych, ţe byla hodně klidná, na malé dítě. Uţ v raném věku, kdyţ jí bylo 

několik týdnů, nebo i pak několik měsíců, tak byla hrozně klidné dítě, téměř neplakala, ale 

vţdycky, kdyţ jsme se dostaly do dětského kolektivu, tak byla hodně ostýchavá a drţela se 

stranou vrstevníků, spíš vyhledávala starší děti. Ona je prvorozená, takţe doma jsme ţádné 

jiné děti neměli. 

M: Hm starší děti.  

S: Starší děti, protoţe ty mladší děti, okolo roku a půl a dvou let, měly nepředvídatelné 

reakce. Stávalo se, ţe přišly k Evičce a strčily do ní. To se jí nelíbilo. Takţe se v podstatě 

drţela stranou, i třeba na hřištích, nebo třeba v dětských centrech. Kdyţ jsme se třeba někdy 

někam dostali, i kdyţ jsme to úplně pravidelně nevyhledávali, tak se spíše drţela stranou. 

Pozorovala ostatní děti, co dělají, ale nezapojovala se do hry s těmi stejně starými dětmi. 

M: Do školky šla v kolika letech? 

S: Do školky šla ve třech letech. Respektive, bez deseti dnů, dali jsme ji od října do školky a jí 

byly tři roky v polovině října. Dalo by se říci, ţe standardně ve třech letech.  

M: Chodila denně do školky? 

S: Chodila denně do školky, protoţe já jsem začala pracovat. Nebyla tam jenom na 

dopoledne, ale byla tam celý ten program, aţ do té doby, neţ se nám podařilo v práci uvolnit, 

nebo jak mohly babičky. Takţe tam bývala do třech hodin, nebo někdy i déle, do čtyř.  

M: Ten prvotní impulz, kdy jste se rozhodli dát Evu do první třídy dřív, byl?  

S: Prvotním impulzem bylo, ţe Eva znala velká písmena ve čtyřech letech. Četla nápisy, 

takové ty jednoduché na silnici a na cedulích, psaný těmi velkými písmenky a to vše ve 

čtyřech letech. V pěti letech, bych řekla, ţe si osvojila většinu malých písmen. A od pěti let 

začala postupně číst, a počítání jí taky nedělalo nějaké problémy. A ten největší impulz 

paradoxně byl vlastně ten, ţe na začátku března roku 2009 onemocněla zápalem plic 

způsobený pneumokokem a dokonce byla hospitalizována deset dní na Bulovce. Před tím, 

neţ, jsme ji dovezli domů, nám bylo doporučeno, aby byla oddělena od dětského kolektivu, 

aby rekonvalescence proběhla správně. Tak jsem ji nechala skoro 2,5 měsíce doma. Coţ 

vlastně šlo i díky tomu, ţe má teď malého bráchu, s kterým jsem doma. V  podstatě nám to 

nenarušovalo program. Tu dobu jsem natáhla na maximum. A kdyţ malý dopoledne spal, tak 

jsme dopoledne dělaly takové ty věci pro předškoláky. Čtení, počítání, psaní, hádanky, 

rébusy, takové ty zábavné věci pro děti. A v podstatě potom jsem zjistila, kdyţ jsme to dělaly 

pravidelně, ţe je schopná přečíst básničku, normálně z knihy. Počítala do 20, sčítala, odčítala. 
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Vţdycky měla zájem o věci, které, řekla bych, byly nad rámec vrstevníků. Třeba ji zajímal 

Egypt, Římani, takţe jsem kupovala kníţky, které by odpovídaly výkladu, který by pochopila. 

Takţe po těch 2,5 měsících, coţ byl březen aţ někdy konec května, byla doma a já jsem se jí 

hodně věnovala. A tak jsem zjistila, coţ jsem před tím nevěděla, protoţe přece jenom chodila 

do školky a já jsem se ji takto systematicky nevěnovala, ţe je velmi bystrá. I kdyţ tato 

systematická práce vycházela z toho, ţe jsem ji potřebovala najít program na dopoledne, kdyţ 

malý spal. Tak, aby ten den měl i pro ni nějakou strukturu, jinak by se strašně nudila. Takţe 

v podstatě ta nemoc nás dovedla k tomu, ţe jsme s ní začali systematicky pracovat. Takţe 

jsem zjistila, ţe spoustu těch věcí zná, ţe si rychle ty věci osvojuje a zároveň se přiznám, ţe 

jsme nebyli úplně nadšení z toho, ţe by ještě další rok chodila do školky. I kdyţ chodila do 

školky Montessori, kde jsme ze začátku byli moc spokojený, ale čím byla starší, tím jsem 

měli pocit, ţe ten koncept Montessori ji dává míň. Ţe spíš táhne ty menší děti a čím jsou 

starší, tím se ta role obrací a ty mladší se učí od těch starších. Ona bohuţel, no bohuţel, to je 

prostě její charakter je hodně individualista, ne jako sobecká, ale individualista. Dělat věci po 

svém a spíš pracuje radši sama, neţ v kolektivu. Tak jsme měli pocit, ţe další rok v té školce, 

jednak tedy ona uţ tam nechtěla chodit sama, a jednak uţ by jí ten další rok tolik nedal. A 

v podstatě tím, ţe jsme si uvědomili, ţe plynně čte, počítá, tak jsme měli obavy z toho, jak by 

probíhal ještě další rok ve školce a pak nástup do školy, kde by evidentně, za ten rok, byla 

ještě dál. Tak jsme si vytipovali školu, kam bychom Evičku dali, ale aţ ten další rok. A to 

byla Zš na Praze 8, kde mají rozšířenou výuku jazyků, kdy od první třídy mají angličtinu. 

Sjednali jsme si schůzku s vedením školy s tím, ţe jsme jim stručně načrtli naší situaci s tím, 

ţe nebyla u zápisu, ale ţe bychom se s nimi chtěli poradit, jak máme postupovat, zda ji máme 

ještě na další rok dát ještě do školky, nebo v případě, ţe by byla hodně napřed, ji dát do školy 

dříve. Jestli se to dá řešit nějak individuálně, třeba ţe by potom některé předměty dělala 

s druháky, prostě jaký jsou moţnosti. Takţe jsme si domluvili schůzku se zástupcem ředitele 

školy. Ten chtěl, abychom se sebou přivedli i dceru, takţe jsme přišli všichni. Z kraje jsme si 

povídali, potom se hlavně věnoval jí, vzal slabikář, otevřel ho někde uprostřed a nechal ji 

přečíst něco, ona přečetla celou stránku a nechal ji spočítat jednoduché příklady, něco 

nakreslit a něco napsat. A řekl, ţe podle jeho názoru je připravena v září nastoupit do školy, i 

kdyţ nebyla u zápisu, ale tím, ţe jí nebylo ještě šest let, tak se k tomu musí vyjádřit 

psycholog. Takţe nám doporučil poradnu, s kterou dlouhodobě spolupracují, PPP na Praze 5. 

A tam jsme si sjednali schůzku, coţ trvalo další měsíc, protoţe těch psycholoţek tam není 

mnoho a těch dětí na vyšetření tam mají asi spoustu. Takţe jsme si sjednali schůzku, kde paní 

psycholoţka řekla, ţe je sociálně napřed, ţe jí přijde, ţe je šikovná. Jedinou překáţku by 
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viděla v tom, ţe je unavitelná, v tom smyslu, ţe ty úkoly dělá, ale kdyţ ty úkoly jsou jako  

déle a stereotypní, tak je unavená a prostě je nechce vyplňovat dál. Takţe vlastně s tím 

posudkem, který doporučila, jsme se doma ještě jednou rozhodovali, jestli ano, nebo ne. Pak 

jsme si řekli, ţe si myslíme, ţe to bude ku prospěchu věci, ţe se nebude ten další rok nudit, ţe 

s ohledem na to, ţe já budu ještě rok doma s malým, takţe kdyby tam byly nějaké 

komplikace, tak ji budu moci pomoct, ţe jsem doma. Ţe ji budu moct ze školy vyzvedávat 

brzo, takţe bychom takhle bojovali s tou únavou. A kdyby tam byly nějaké potíţe se 

začleněním do kolektivu, tak se jí budu moct věnovat líp, neţ kdyby člověk chodil do práce. 

Takţe vlastně takhle to proběhlo a ona nastoupila prvního září, potom co jsme se rozhodli 

poslat posudek škole a ta nás vyrozuměla, ţe ji přijímají.  

M: Ve školce si všimli paní učitelky, ţe Evička je? 

S: Ne, nic takového nám neřekli, ţe by měla jít do školy dřív. Dokonce někdy v zimě nám 

řekli, ţe by měla Eva ještě rok počkat. S tím, ţe je specifická a tím, ţe Evička si, asi aţ po 

dvou a půl roce, vyhlédla kamarády s kterými se sblíţila, jako hodně. S ostatními 

komunikovala. Ale ne úplně, ţe by se začleňovala, ţe by pracovala nějak týmově, to ne. Ve 

školce, tam byla jedna situace, kdy ona dobře spolupracovala s jednou z těch paní učitelek a 

tu druhou ona neměla ráda. A myslím si, ţe je moţný, ţe ony se i střídaly v práci s těmi 

dětmi. Ona mohla skrytě bojkotovat tu práci s tou paní učitelkou tak, ţe řekla, ţe se jí to 

nechce dělat a koncept Montesorri je hodně dobrovolný, oni se ho ptají, toho dítěte, zda to 

chce dělat, netlačí se na něj, hodně je to o vůli toho dítěte, jestli se na to cítí, jaký typ úkolu 

chce dělat. Koncept Montessori vyznává teorii sensitivních období, ţe se  střídá to, ţe někdy 

je dítě citlivé na určitý typ úkolu, který ho rozvíjí, a jindy  nemá zájem o jiný a po čase se to 

pak třeba zase prohodí, ţe je to v pořádku, ţe takhle probíhá ten vývoj toho dítěte. Takţe si 

myslím, ţe to mohlo být spojený s tím, ţe ona se vůbec neprojevovala. Ţe doma se 

projevovala jinak, neţ se projevovala v kolektivu. Coţ se nám jakoby potvrdilo i v tý škole, 

kde paní učitelka byla po měsíci strašně překvapená, protoţe zástupce ji samozřejmě řekl, ţe 

je šikovná, proto ji vlastně umoţnili předčasný nástup do školy. A Evička se prostě vůbec 

nezapojovala, prostě vůbec a nechtěla komunikovat, kdyţ se jí paní učitelka zeptala zda zná 

tydle písmenka, tak Eva odpověděla, ţe ne , ţe nezná. Takţe to nebylo úplně jednoduchý a 

nám trvalo nějakou dobu, neţ jsme to zjistili, protoţe nás nenapadlo se ptát týden po týdnu. 

Takţe jsme po měsíci kontaktovali paní učitelku, jak všechno probíhá, zda normálně a ona 

právě řekla, ţe je hrozně překvapená, ţe se vlastně nezapojuje, nekomunikuje, ţe je stranou 

těch dětí. Ţe kdyţ dostane nějakou práci, tak ji udělá, ale ţe jakoby nechce, neukazuje ty 

znalostí, který má potvrzený od toho zástupce ředitele, tak ty prostě nějakým způsobem 
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bojkotovala. Coţ se postupem času zlomilo, a ţe od nějakýho toho března, dubna tohohle 

roku. Ji trvá prostě nějakou delší dobu, neţ se s tím kolektivem zţije , má prostě takovou 

povahu jakou má a paní učitelka je s ní teďka uţ hodně spojená, hodně se zapojuje i dělá 

nějaký referáty. A pořád zůstává to, ţe se tam baví s jedním, dvěma kamarády ve třídě. To 

prostě evidentně vypovídá o povaze a ne o tom věku kolik jí je.  

M: Takţe Evička nastoupila v září do školy a měsíc byl takovýdle problém? 

S: Kdyţ jsme pak začali komunikovat s paní učitelkou a zjistili jsme, ţe se Evička nezapojuje, 

nekomunikuje, tak jsme si s ní doma v klidu promluvili a snaţili jsme zjistit ten důvod a 

vysvětlili jsme ji, ţe to, ţe ty věci zná, a tím, ţe neřekne, ţe je zná, tak nikdo nebude vědět, ţe 

je zná. Tak musí o sobě dát vědět, ţe se musí víc zapojovat, komunikovat a paní učitelka nám 

po 14 dnech řekla, ţe se to hodně lepší, ţe se Eva začala otevírat a ţe i za ni přijde a na něco 

se zeptá, coţ předtím nebylo. Vţdycky jen seděla a odpověděla jen, kdyţ se jí někdo na něco 

zeptal. Ale nebyla vůbec jako proaktivní.  

M: A bavilo jí to ve škole? 

S: To jo, to já si myslím, ţe se ji to líbilo, ţe se tam těšila kaţdý den. Ţe to nebylo o tom, ţe 

by získala nějakou averzi. Do školy se vysloveně těšila, i si oblíbila paní učitelku, tam ţádný 

problém nebyl. Bylo docela úsměvný, jednou,  někdy v únoru,  se mě zeptala kolik ţe měsíců 

uţ tam chodí. Tak jsem řekla, ţe zhruba šest měsíců. Tak vidíš, já se za těch 6 měsíců 

nenaučila nic nového, co bych před tím neuměla. Potom co paní učitelka řekla, ţe si myslí, ţe 

by se měla projevovat víc, ţe nespolupracuje kvůli tomu ţe je nezralá, tak jsme  potom znovu 

vyhledali psychologa, někdy v tom únoru a byli jsme rádi, ţe ta psycholoţka ji vidí skoro o 

rok později. Řekla nám, ţe si nemyslí, ţe by to bylo tím, ţe by byla nezralá, ale ţe to 

pravděpodobně vychází z toho, ţe ty věci pro ni nebyly nové, takţe pro ni byly nezajímavé, 

tudíţ vlastně se mohla nudit a nezapojovat se. A děti, kdyţ se nudí tak reagujou různě, kdyţ 

jsou extrovertní tak začnou rušit, nebo si začnou povídat a jelikoţ ona aţ tak extrovertní ze 

začátku není, doma je jako divoká, ale takhle v tom prostředí se zas tak neprojevuje. Tak je 

moţný, ţe se uzavřela do sebe a přemýšlela si o svým. Neřešila věci kolem. Kdyţ dostala 

úkol, tak ho nějakým způsobem zpracovala a pak uţ chtěla mít pokoj.  

M: Taky jste říkala, jak jsme se viděli předtím, ţe měla úkol a ty příklady, protoţe byli 

podobný, tak udělala první tři a pak …… 

S: Udělala třeba několik, ale pak ji to prostě nebavilo, a to nám dělá třeba i teď. Coţ se 

přiznám, já bych v šesti letech takhle nereagovala a to si nemyslím, ţe by byla nějak 

rozmazlená, to se snaţíme drţet ji zkrátka. Udělá třeba to, ţe kdyţ má sloupečky příkladů, 



Vstup nešestiletých dětí do ZŠ  27 Monika Musilová 

udělá první sloupeček, zbylé tři škrtne a pod to napíše, nebaví mě psát blbý příklady 8-3 rovná 

se 5…A neţ na to přijdu tak to nějakou dobu trvá.  

M: To je zajímavý. 

S. Ale přitom jako drzá není, a ţe by byla nějak hubatá na dospělé, to aţ tolik taky ne. Ţe by 

nikdy to ne, asi jako všechny děti. A to byl vlastně důvod, proč jsme vyhledali tu 

psycholoţku, protoţe to bylo asi takové 14 denní období ve škole, které jsme si nedokázali 

vysvětlit. Předtím měla vţdycky samé jedničky z matematiky a najednou v učebnici byla 

dvojstránka, kde tam měla tři, pět, tři, pět. Tak jsme přišli za paní učitelkou a ptali jsme se jí, 

zda tu práci nepochopila, či nestačí, a paní učitelka řekla, ţe má pětku, protoţe práci 

nedodělala, nepochopila, tak jak měla, protoţe neposlouchala, nevnímala. Tak jsme pochopili, 

ţe paní učitelka ji chce přimět k tomu, zatlačit trochu na pilu, aby pracovala tak jak pracují 

ostatní děti. Coţ si myslím, ţe ji začalo stresovat, nebyla úplně nadšená, ţe má dvě pětky, 

všem na potkání, kdyţ se jí zeptali: „Tak co škola?“ Odpověděla, ţe uţ má dvě pětky. Takţe 

to je její největší záţitek z první třídy. Takţe to jsme si taky promluvili. Ptali jsme se, proč se 

nesnaţí v tý práci. Tak jsme se snaţili ji doma motivovat, aby se snaţila víc, ţe kaţdý má 

povinnosti a ţe jsou povinnosti, který nás baví a nebaví, a tím, ţe se člověk přinutí dělat věci 

který ho nebavěj, ţe tím posílí vůli a tak dále…. A co se s ní dá, tak se s ní dá promluvit. Co 

se s ní nedá je zatlačit na pilu, řešit situace křikem, to u ní nikam nevede. Jsou děti, který jdou 

okamţitě do latě, ale ona se spíše zašprajcuje.  

M: Takţe jak je na tom v matematice a v Čj ? 

S:To bych řekla ţe je určitě dobrá a v prvouce a ty všeobecný znalosti bych řekla, ţe má 

určitě nad rámec. Baví ji si prohlíţet mapu Evropy baví ji si zjišťovat kdo má větší zem a kdo 

s kým sousedí. Neřekla bych, ţe by měla jeden hlubokej specifickej zájem, spíš bych řekla, ţe 

je to hodně do veliký šířky. Nebylo by to tak, ţe by chtěla proniknut do tajů Egypta do 

velikých podrobností, třeba jen, ţe jak pohřbívali, stavěli pyramidy a pak uţ se zajímá zase o 

jiné téma. To, ţe jsou děti, které jsou nadané v jedné oblasti, mají úzký profil, tak to bych u ní 

nepozorovala, spíš bych řekla do šířky a ţe má, a to my říkali i v poradně i ve škole,  

nadprůměrné vyjadřovací schopnosti. A dobrou slovní zásobu a to je dáno asi také tím, ţe se o 

hodně věcí hodně zajímá. 

M: A jak je to se psaním? 

S: No psaní, jednu pětku měla, no jakoţe škrábala, ale tam bych řekla, ţe to nebylo tím, ţe by 

tam neměla tu motoriku, ale tím, ţe úkolem bylo dopsat řádek, a ne napsat ho krásně. Takţe ji 

to bylo jedno, neţ dostávala 3 za to, ţe to má hodně naškrabaný a musím říct, ţe v tomdle 

směru je ta škola hodně přísná, a co jsem se bavila s ostatníma maminkama, tak ve většině 
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škol dávají v první třídě 1,2 a kdyţ to není moc povedené tak dají třeba podpis, nebo, kdyţ to 

dítě něco vyloţeně zbabrá tak dají třeba mráček.Tak tady začali dávat čtyřky, pětky velice 

rychle někdy koncem října, od půlky října. Takţe je to taková škola terapie, řekla bych. Ale je 

pravda, ţe děti si zvyknou na ten výkon, ţe na jedničku to vypadá tak a na dvojku vypadá tak 

a paní učitelka je přísná. Jak mi říká Evička je přísná, ale spravedlivá , takţe ty děti vědí za co 

to mají. Třeba u matematických slovních úloh to řešila tak, ţe Evička třeba měla chyby v té 

odpovědi, která je písemná, tak jim třeba dala dvojku.  Tak kdyţ je tam chyba, aby si děti 

uvědomily, kdyţ je to psaní, tak ať je to v jakýmkoliv předmětu musí to být gramaticky 

správně. 

M: Teda.. 

S: Já jsem taky byla někdy překvapená, kde je ta hrana, někdy bych byla třeba mírnější. Ale já 

nejsem učitel a nemám pedagogické vzdělání, takţe paní učitelka ví co asi má, a během toho 

učení a myslím, si, ţe výsledky ta třída má, takţe ty děti se naučili všechny počítat a psát… 

M: A Tv a Vv? 

S: Výtvarka to je zajímavá věc, dobrá otázka, protoţe manţel má výtvarné vzdělání, 

akademické, takţe jsme doma s ní docela i kreslili a dělali jsme takový věci a nikdy k tomu 

neměla odpor. Ve škole mají jinou paní učitelku, neţ třídní, kterou si Evička neoblíbila, tak to 

si myslím je hlavní důvod, a tak výtvarka je jedinej předmět na kterej se vysloveně netěší. Aţ 

to prostě dospělo do takové míry, po osmi měsících, kdy nám v ůterý začala říkat, ţe ve středu 

nepůjde, ţe uţ jí bude zase bolet břicho. A ţe ji je špatně a ţe má rýmu a ţe má kašel, protoţe 

se jí nechtělo na Vv a na pracovní činnost, kterou má se stejnou paní učitelkou. Takţe jsme si 

s paní učitelkou promluvili zda je tam nějaký problém ze strany Evičky, tak si myslím, ţe 

jenom tím, ţe jsme si spolu o tom promluvili tomu pomohlo, protoţe si myslím je zbytečný 

aby dítě z předmětu, kterej je volnej měla stres a to bylo z mála dvojek, které nosila byly z Vv 

a to ji asi nezmotivuje k tomu, aby práci dělala zdařileji a proto jsme si šli promluvit s paní 

učitelkou ne kvůli tomu, aby dávala Evičce jedničky, ale proč dává 2, kdyţ to ty děti 

nemotivuje, ale trápí a ţe si myslíme, ţe v tý první třídě by se měla hodnotit snaha a ne to jak 

to je udělaný, protoţe to je hrozně subjektivní, jedno dítě to můţe mít hezky schématicky 

udělané, ale není to tak tvořivé a jiné dítě to má načmarané ,ale zase je v tom tvořivé kouzlo. 

A paní učitelka říkala, ţe hodnotila tu snahu, ţe Evička se málo snaţila, takţe jsme si 

promluvili doma. 

M: A doma ráda maluje? 

S: Docela jo, ale musí se hodně chválit a kreslí hodně. Hodně výkresů nosila i do školy a 

třídní paní učitelka byla hodně překvapená, ţe se netěší na Vv, protoţe většinu výkresů, který 
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tam mají na výzdobu třídy, mají právě od ní. Takţe to se taky nějak srovnalo. Tělocvik jí 

docela bavil. Ale zase kdyţ byly sporty nějaký zase jako týmový, tak ji hrozně sráţí, kdyţ se 

ji třeba něco nepovede. Třeba při vybíjený, taková blbost, kdyţ ji vybijou nebo nechytí míč, 

tak to teď raky řešíme a snaţíme se aby to odbourala, její reakce je ţe začne brečet, ţe nechce 

prohrávat. Sice ve škole nikdy nebrečela, ale kdyţ ji takhle párkrát vybili tak se nechala příští 

vybiku vybýt hned na začátku a mohla si jít sednout na lavičku, aby to bojkotovala, Ale to se 

taky zlepšilo. Neřekla bych, ţe je nějak extrémně nešikovná, ale taky, ţe není pohybově 

nadaná. Takţe bych řekla, ţe je zcela normální, na skákání houpání, jízda na kole a na lyţích 

je docela šikovná. A my jsme ji teď nedávno před dvanácti měsíci přihlásili na karate, bojový 

umění, ale spíš jsou to takové sestavy cviků. Tím , ţe je to individuální sport ji to víc sedí, neţ 

kolektivní. A je to hodně o koncentraci a o vůli, coţ si myslíme, ţe ji hodně pomůţe. Ne 

z toho aspektu, ţe je to sport, ale spíš s tou vůlí. Jsou různé formy karate a tohle je spíš taková 

filosofická cesta a my si myslíme, ţe to ji baví a paní třídní na třídních schůzkách říkala, ţe je 

to hodně znát, ţe je zručnější. Takţe Tv bych řekla jako bez problémů. Ona všude říká, ţe Tv 

je její nejoblíbenější předmět. Takţe úplnej standart, nepatří k těm sedícím dětem u počítače, 

ráda se proběhne. 

M: A kamarádi ve škole?Vy jste říkala, ţe má dva. 

S: To trvalo hrozně dlouho, s těma se kamarádí, ona teda říká, ţe to jsou velký kamarádi, ale 

my přesně nevíme do jaké míry. Kdyţ se jí zeptáme, zda si dnes povídali, tak řekne ţe ne, ţe 

si povídala s někým jiným, takţe ty děti to vnímají jinak. Kamarády má z tý školky doteďka, 

toho jednoho to je velký kamarád, s tím se stýká aţ doteď. Takţe si myslím,neţ v tý škole 

najde kamaráda tak to bude nějakou dobu trvat, ale to je myslím tou povahou. Jsou děti, které 

se kamarádí ve škole se všemi a pak jsou typy dětí kterým to trvá dýl, a najdou si pak jednoho 

kamaráda z celé třídy. 

M: A necítí se tam sama? 

S: Ne nepřijde mi, spíš se nudí, tím, ţe já ji nedávám na odpoledne do druţiny, protoţe jsem 

chtěla, aby jedla doma. Protoţe co se týká jídla, tak ve školce jsme měli problémy, ţe ona 

byla schopná ten oběd jakoby nesníst,a to byla jedna z mála věci co se mi na Montesorri 

nelíbilo, ţe to nechali třeba celé odnést. A kdyţ mi Evička oznámila, ţe si ani nevšimli, kdyţ 

si došla jen pro polévku a pro to hlavní jídlo, ţe si nešla. Ona je hodně vybíravá a my se 

snaţíme ji dávat různý věci. Samozřejmě, kdyţ člověk u ní sedí a dohlíţí na to, aby to snědla, 

ona to sní, ale kdyţ má moţnost volby, buď sníst, nebo si hrát , tak vydrţí nejíst nesvačit, 

třeba aţ do šesti hodin, kdy najednou zjistí, ţe má hroznej hlad. Takţe z tohohle důvodu jsem 

moc nechtěla, respektive jsme to vyzkoušeli první měsíc školní jídelnu, a kdyţ jsem zjistila, 
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ţe z toho týdne jí jenom jedno jídlo, tak jsem začala doma vařit. Ona řekla, ne nejedla jsem to, 

protoţe tam byla hrozná omáčka. Takţe jsem se rozhodla doma vařit. A tím, ţe máme 

moţnost si elektronicky objednávat jídla, tak jednou týdně vyberu nějaké jídlo, které by snad 

mohla sníst a to ji nechám si sníst ve škole, aby si zase úplně neodvykla a ostatní doma vařím, 

s tím, ţe mám pod kontrolou kolik toho sní, protoţe to ji samozřejmě hrozně oslabuje zvlášť u 

dítěte, kdyţ nemá dostatečný přísun jídla, tak je daleko častějš nemocný a nemá dostatečný 

přísun energie. A myslíme si, ţe v tý druhý třídě bude na ty obědy chodit víc a víc, chtěli 

jsme, aby to bylo pozvolné. A jak nám říkala ta paní psycholoţka,ta unavitelnost, tak teď tráví 

daleko méně času v té škole, neţ ve školce a připadá nám daleko odpočatější, neţ byla 

předtím. Tak přijde domů a odpočívá a pak jde zase na krouţky. Hraje na piáno a to vyţaduje 

zase soustředění a denní přípravu, tak mimo úkolů ze školy taky denně cvičí tak 20 min. , 

protoţe to taky úplně nechceme přehánět,  

M: A reţim u vás, změnil se nějak tím, ţe Evička začala chodit od školy? 

S: No určitě, no změnil se tím, ţe jak je doma dřív, neţ byla ve školce, tak, coţ je specifický 

v tom našem případě. Jestli je to tím, ţe jsem doma s tím mladším dítětem. Změnil se tím, ţe 

jak má ty krouţky, tak je to náročný na tu logistiku. A ještě to není tak náročný, jak to bude 

náročný aţ budu pracovat, coţ vlastně plánujeme. Uţ se mě snaţí zase natáhnout zpátky do 

práce, coţ asi nepůjde na plný úvazek, aby se mohl člověk dětem věnovat jak se jim věnuje a 

to si myslím, ţe se jim věnujeme dost.  

M: A na závěr jestli by jste dala nějaké doporučení rodičům, kteří se rozhodují….. 

S: To je těţký dávat doporučení, protoţe my jsme se setkali s úplně jasnou podporou vedení 

školy a poradny a pak jsme během roku zjistili, ţe paní učitelka si myslela a to zcela 

objektivně, podle toho jak se chovala, ţe je nezralá. Teda objektivně podle toho smyslu, ţe 

ona se tak projevovala. Nechtěla se zapojovat, některý věci prostě nedělala. Ne proto ţe by 

nestíhala, nebo tomu nerozuměla, ale u některých věcí je potřeba zatlačit, aby je dodělala. 

Prostě to bere moc dobrovolně, to si myslím je trochu dědictví ty školky Montessori, kde je 

k tomu vedli. Coţ schéma klasický státní školy je jiné, kde všichni najednou dělají totéţ. 

Takţe je těţký dávat doporučení, protoţe v průběhu toho roku, se to výrazně měnilo. Byly 

období, kdy paní učitelka Evu hodnotila v superlativech a pak za měsíc zase přesně naopak. A 

dost jsme s paní učitelkou komunikovali. Hodnotila, ţe je nezralá a ţe jsme ji do školy neměli 

dávat. A v podstatě si myslí, ţe děti, kterým nebylo šest, nemají ve škole co dělat. Takţe kdyţ 

se na to dívám s odstupem tak si myslím, ţe jsme chybu neudělali, protoţe ona i po čase se 

zapojila do kolektivu a myslím si, ţe kdyby ji bylo sedm tak si nemyslím, ţe by se zapojovala 

víc. Spíš by věděla zase o ty dva roky víc a jsou tam typy dětí, kdyţ to vědí, ţe téměř skáčou 
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po lavici, aby to mohly říci a to ona není. Kdyţ mě vyvolají tak já jim to řeknu, kdyţ mě 

nevyvolají, tak ať si trhnou nohou. Takţe to je takový přístup, který se mi snaţíme postupně 

vysvětlovat a vysvětlovat. A ona není typ, který by se hlásil, a kdyţ se to dítě nehlásí, učitel 

nemá zpětnou vazbu, kolik toho ví, nebo neví. Takţe si myslím, ţe je to hodně specifický a ţe 

kaţdý rodič by měl ke svému dítěti přistupovat a k jeho schopnostem s ohledem na jeho 

osobnost a povahu. Někdo to prodává víc, někdo míň, kvůli tý svý povaze. A myslím si, ţe 

jsme udělali dobře, protoţe nemá ţádný problémy v tý znalostní oblasti určitě ne, a v tý 

sociální si myslím se to bude vylepšovat a nemyslím si, ţe kdyby šla později, ţe by to kvůli 

její povaze bylo jiný. Ne, ţe by to souviselo s nezralostí, ale souvisí to s její povahou. A na tý 

škole proběhlo testování dětí, protoţe škola dostala grant, který umoţní dětem, který jsou 

nadprůměrně nadaný pracovat z domova na úkolech, který jsou nad rámec jejich učiva. 

Proběhlo testování se souhlasem rodičů, bylo testováno asi 350 vytipovaných dětí a z těch 

vybrali 50 dětí, Evičce doporučili tento program, plus doporučili škole aby Evička měla 

individuální plán, který neznamená samostudium doma, ale ţe bude dostávat úkoly nad 

rámec… 

M: A to uţ probíhá? 

S: Začne to aţ od září, protoţe my odjíţdíme v polovině června na dovolenou, tak uţ by 

nemělo cenu něco začínat. Někdy je to tak, ţe se to věkem srovná a pak to bude tak, ţe uţ 

nebude nadprůměrně nadaná, ale v některých oblastech určitě nadaná je. Ale v těch 

psychologických testech je hrozně těţký zjistit na co je to dítě nadané. A tak jsme se 

domluvili na tom individuálním výukovým plánu napříč všema předmětama. Paní učitelka 

neříkala, ţe by byla vyprofilovaná na některou oblast, třeba na matematiku, anebo na čtení, 

má výbornou paměť na básničky, anebo kdyţ řeší textový osmisměrky to ji baví, matematika 

ji baví. Co ji nebaví je monotónní, stereotypní , třeba sloupečky, to je vidět, ţe ji klesá 

pozornost a třeba 20 příkladů udělá dobře a pak píše nesmysly, třeba 5+6 = 13, prostě se 

nesoustředí, nebo napíše výsledek při odčítání jako kdyby to bylo přičítaní. U ní je vlastně 

hrozně důleţitá motivace, to jsme se domluvili s paní třídní i s panem zástupcem ředitele. 

Paradoxně ona se musí hodně chválit a pak chce víc a víc úkolů, ne ţe by mě prosila na 

kolenou, ţe chce stovky a stovky příkladů, to bych řekla, ţe je stejná jako ostatní děti.  

M: Takţe to hodnotíte pozitivně. 

S: Určitě to hodnotím pozitivně, protoţe v podstatě neztratila se, nebo ţe by psychologicky 

utrpěla, ţe by ji děti utíkali to ne. Nebo ţe by ji perzekuovali za to, ţe je mladší a myslím, ţe 

je výhodou, ţe ona je docela veliká, i kdyţ my nejsme ţádní velikáni. Na šest let má 125 cm, 

to je docela hodně.   
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Příloha č.5. - Rozhovor Eva Strunná 

 Rozhovor s Evou Strunnou probíhal 8.6. 2010. Eva nastoupila do školy, 

dříve, neţ ji bylo 6 let, na doporučení pedagogicko - psychologické poradny. Rozhovor se 

odehrával v dopoledních hodinách u Strunných v rodinném domku. Při rozhovoru matka 

nebyla přítomna. Byly jsme sami v obývacím pokoji u jídelního stolu. Rozhovor trval asi 45 

minut. Po rozhovoru jsme si s Evou šly hrát ven na zahradu.   

 

M: Jak jsem říkala, jsem studentka vysoké školy, a tento rozhovor dělám do školy, víš? 

E: Hm. 

M: Byla jsi dnes ve škole? 

M: Jo. 

M: Kolik jste dnes měli hodin? (dlouhá pausa)……. Asi čtyři, viď? 

E: Hm. 

M: A byla jsi dnes na obědě? 

E: Ne. 

M: A chodíš někdy na oběd? 

E: Jo jenom někdy, podle toho jak mi to chutná. 

M: A tobě je kolik let? 

E: Šest a bude mi sedm. 

M: A kdy ti bude sedm? (pauza je vidět, ţe Eva neví).  Já myslím, ţe někdy v říjnu, viď? 

Nebo tak nějak. 

E: Hm. V říjnu. 

M: A to uţ jsi velká holka člověče. 

M: A kam si chodila do školky? 

E: Jmenuje se Montessori.  
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M: Montessori? A tady někde kousek? 

E: To nevím. 

M: A chodila jsi pěšky, nebo jste jezdili s maminkou autem ? 

E: Autem. 

M: A jak se ti líbilo ve školce? 

E: Docela hezky. 

M: Jo? Měli jste tam spoustu hraček? 

E: To uţ si ani nepamatuju. 

M: Nepamatuješ? 

E: Protoţe jsme jich potom dostali tisíc od Jeţíška. 

M: A to máš nahoře v pokojíčku, nebo to jste dostali v té školce od Jeţíška? 

E: Hm, jako dovnitř, do školky. 

M: Hm. Tak mi něco řekni o školce, jak to tam vypadalo? Jestli si vzpomeneš. 

E: Nejdřív jsme si malovali a potom jsme se sešli dohromady v klubovně, nebo podle toho 

kolik nás bylo. Ale nejdřív jsme si malovali, skládali nebo něco takového a počítali.. 

M: Takţe jste uţ počítali? 

E: Hm. My jsme třeba počítali deset plus deset. 

M: Ve školce? Všichni, nebo jenom ty? 

E: Všichni, hm. 

M: A to dokázali všichni? 

E: Hm. 

M: Ale to je docela těţký, ne? Kolik je deset a deset? 

E: Dvacet. 

M: No pro tebe je to lehké, ale vsadím se, ţe kdyby jsi řekla čtyřletému dítěti kolik je deset a 

deset, tak nebude vědět. 

E: Ale kdyby chodil do Montessori tak jo, protoţe tam se začalo chodit od tří. 

M: A od tří jsi uţ uměla takhle počítat? 

E: Nevím, to se musí člověk naučit. 

M: A jak ses to naučila ty? 

E: Nevím. 

M: Nevíš, najednou to bylo? 

E: Hm. 

M: A co čtení? Čteš ráda? 

E: No, kdyţ tak já ti přečtu ze slabikáře. 
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M: Ne nemusíš, nebo můţeš. Tak ho přines. 

M: To máte ve škole, ten slabikář? A to je tvoje taška do školy, tato? (Slabikář vytahuje 

z tašky do školy). 

E: Hm. 

E: My děláme to, ţe my dobrý čtenáři, a já mezi ně patřím, si sedáme na lavici, někdy. Ale 

tady si nemůţu sedat na stůl kvůli tomu, ţe to vţdycky pode mnou praskne.  

M: Tady ten stůl? (Byl tam velmi masivní skleněný stůl).  

E: Já váţím tak dvacet jedna.  

M: Aha. 

E: (Výrazněji) Aha. 

E: O budulínkovi? (Eva vybírá příběh ze slabikáře). 

M: Třeba. (Ale příběh mi přišel poněkud dlouhý). 

M: Něco vyber, něco kratšího. 

E: Ne, něco nejdelšího. 

M: Něco nejdelšího? Aby jsme tady nebyly do rána ( obě se smějeme). 

E: Kde to je? Tady. (Evička čte docela plynule na první třídu dobře, ale neřekla bych zase 

nějak výrazně dobře. Velmi hezky intonuje a dává důraz tam kde je vhodný. Občas se zadrhne 

a je chvíli pauza. Je vidět jak Eva louská písmenka, ale nestalo  se, ţe by se zasekla).  

M: To je dobrý, viď? Musel říct kouzelné slovíčko.  

E: Vţdycky plyne úplně všude poučení…no skoro všude, tady neplyne.  

M: Baví tě čtení? 

E: Hm. A tady taky plyne poučení.  

M: A co tě baví ve škole úplně nejvíc?  

E: Vybika.  

M: Vybíjená? (Překvapeně). 

E: Ta no. 

M: Fakt, víc neţ čtení?  

E: Hm. 

M: A jak se hraje vybika? 

E: Jakoby kapitán. 

M: A to je jako jak? 

E: Ţe jsou dvě druţstva a vyberou si kapitána. Jedno skvělé druţstvo, kterému jde vybika a 

jedno blbé, kterému vybika moc nejde a potom si vyberou kapoše, kapitána. Kapitánové jdou 

potom dopředu a paní učitelka vyhodí míč a ten kapitán co do svého druţstva srazí míč, tak to 
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druţstvo má míč. Potom se kapitánové vymění a cizí kapitán jde do cizího druţstva. Teda 

jako dozadu aby mohl pobíjet soupeře. A kdyţ jsou vybitý tak jdou ke kapitánovi a nesměj se 

vrátit. A kdyţ je vybitý jedno druţstvo, tak tam ještě jde kapitán a ještě toho musejí vybít, a 

potom mají hotovo. 

M: A nebojíš se toho míče, kdyţ na tebe letí? 

E: Trochu jo. 

M: Trochu, no já jsem se vţdycky bála, a to musíš uhýbat co?  

E: No spíš chytat, abys potom mohla vybíjet.  

M: Chytat jo? A jak ti to jde?  

E: Ne, mně jde nejvíc uhýbat. 

M: Takţe chytá někdo jiný? 

E: Já jsem prcek.            

M: Coţe? 

E: A někdy stojím i vzadu, kdyţ tam nestojí vůbec nikdo. Já ho chci nahradit, protoţe mají ty 

horší, slabší stát vzadu a ty lepší vepředu, aby to pochytali a vybili.  

M: Aha, a co máte taky matematiku ve škole? 

E: Jo. 

M: A baví tě matematika? 

E: Jo, jo , můţu ti ukázat sešit, jak vypadá, v tom prvním uţ mám dvě pětky.  

M: Jo a jak to? 

E: Blbnu, ne v tom prvním mám jednu. 

M: Jednu pětku, hm. 

E: A asi tak tři trojky.  

M: Hm. 

E: To je strašný. 

M: Co je strašný? 

E: To jsou takový kluci, jeden sedí za mnou a jeden přede mnou. Podváděli. My jsme dělali 

takový souboj mezi bakugany a ten jeden podváděl. 

M: Podváděl a jak? 

E: No ţe si půjčoval toho druhýho bakugana od kamaráda. 

M: Hm, takţe jeden sedí před tebou a jeden sedí za tebou A kde ty sedíš, vepředu, veprostřed, 

nebo vzadu?  

E: Ve třídě? 

M: No asi máte takhle řady ne? 



Vstup nešestiletých dětí do ZŠ  36 Monika Musilová 

E: Tři a tři, sedím na téhle straně u okna. (Eva ukazovala prstem na stole). 

M: Zhruba uprostřed. 

E: V druhé lavici. 

M: Jasně, takţe jeden sedí v první a druhý ve třetí, Tak to je matematika? A tam i píšete, viď? 

(Na stole vedle čítanky leţela matematika, tak jsem ji začala prohlíţet). 

E: Hm.  

M: A je to pro tebe těţké anebo lehké?  

E: Trošičku lehké. 

M: Trošičku lehké. 

E: Tady mám jako podpis, ţe to mám blbě ( hih). 

M: A ty umíš do kolika počítat? 

E: Do dvaceti se to učíme, jinak počítám bez sčítání a odčítání do tisíce. 

M: Do tisíce? A to fakt zvládneš? 

E: Hm. 

M: Ty jo, ty jo, to mi dlouho nešlo,  a víš, co mi taky nešlo, velká a  malá násobilka, to uţ jste 

dělali,nebo tu ještě ne? 

E: Eee, já chodím do první třídy. 

M: A stává se ti někdy, ţe kdyţ je to pro tebe hrozně lehké, ţe to nechceš dělat? 

E: Hm to tam frknu, ale to co je těţký na to se vyprdnu.  

M: To co je těţký na to se vyprdneš? A jak to? Tebe to nebaví, kdyţ je to těţký?  

E: No, protoţe já dělám jenom to, co umím. 

M: Ty děláš jen to, co umíš a můţeš se zeptat i učitelky, kdybys nevěděla?  

E: Jo, jo. jo,  jo, ale to já nikdy nedělám 

M: Proč by ses nemohla zeptat? 

E: Vţdycky na to zapomenu. 

M: Ţe by si zvedla ruku a řekla: ,,Paní učitelko já tomu nerozumím“ a ona by k tobě přišla. 

E: Tak to právě dělám. To já totiţ dělám jen v matice.  A víš co je bakugan, nebo nevíš? 

M: Ještě jednou. 

E: Víš co je bakugan? 

M: Bakugan? Nevím. Co to je? 

E: Koule. 

M: A to máte ve třídě? 

E: My ve třídě sbíráme pokémony. 

M: A kde se dá koupit takový bakugan? 
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E: Bakugan, se dá koupit v Německu. (Eva tam nastavuje svého bakugana, aby mohl odleťet a 

dodává). Já to mám blbě, blbá strana, takhle tam musí být (názorně mi Eva ukazuje, jak se 

takový bakugan pouţívá). 

M: To je jakoby magnet? 

E: Jo magnet, to mi poradil Martin, ten co sedí přede mnou a ten co sedí za mnou je Datel a 

oba jsou drzí. 

M: Drzí, ale kdyţ s nimi hraješ bakugany tak nejsou tak špatný, ne?  

E: Nejsou, ale… 

M: Občas. 

E: Ale jsou strašně drzí, třeba říkají: ,, Nečum“.  

M: Člověk na ně třeba ani nekouká a oni říkají: ,, Nečum“? 

E. Ne,ne,ne, ne, stačí se na ně koukat jednu minutu a uţ ti řeknou desetkrát nečum. 

M: Aha a oni jsou starší neţ ty? 

E: Je jim sedm. 

M: A máte ve škole taky hudební výchovu? 

E: Hm. 

M: A baví tě? Jak se ti líbí? 

E: Ale docela jo, baví mě to hodně, protoţe chodím na piano. 

M: Chodíš na piano? A baví tě to? 

E: Já uţ mám za sebou první zkoušky. 

M: A jak ti dopadly? 

E: Nevím ještě. 

M: Ale asi dobře, viď? 

E: To bylo tohle pondělko. 

M: Takţe to bylo včera. 

E: Zítra je blbej den, protoţe zítra je středa a je výtvarka a já výtvarku nesnáším. 

M: Nesnášíš výtvarku? Jak je to moţné? 

E:  Protoţe mě tam pořád nutí dělat to, co nestihnu, protoţe si nestihnu uklidit kufřík, protoţe  

tam mám hrozně rozdělaný binec, kdyţ pracuju, no protoţe si musím vyndat 10 pastelek 

,potom zase voskovky, protoţe pastelky se nesměj, no strašný no. 

M: Třeba, ţe vám paní učitelka zadá: „Nakreslete kytičku voskovkami“. A ty by si chtěla 

kreslit pastelkami a nemůţeš? 

E: Ale tak to není, my děláme jiné věci. 

M: A jaké? 
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E: Vyrábíme duhy, lepíme a potom kreslíme. 

M: A kreslení tě nebaví? 

E: Ehm, ne. 

M: A máš dobré známky z výtvarky? 

E: Uţ mám ani nevím kolik dvojek, protoţe mi to vůbec nejde. 

M: Nejde a jde, to je takový těţký známkovat výtvarku, protoţe komu jde kreslení a komu 

nejde, kdo to posoudí? Ţe jo. 

E: Já umím kreslení, mně to vţdycky jde, akorát…. 

M: Akorát nemáš ráda Vv, to je zajímavý a nakreslíš mi něco?  

E: Já nechci moc zdrţovat. 

M: Mě? Mě nezdrţuješ. 

E: Já nechci zdrţovat povídání. 

M: Jo takhle.  

E: Protoţe si toho musíme popovídat ještě hodně. 

M: Tak co mi ještě povíš? 

E: Ani nevím. 

M: Ale to nevadí, můţeme klidně kreslit spolu, to víš, ţe jo. 

E: Umíte nakreslit Shauna? 

M: Šona? A kdo je Šon? 

E: Ovečka. 

M: Jo takhle, moţná bych dokázala, to je to Shaun the sheep v Tv, viď? 

E Jo (nadšeně) a jak to víš? 

M: Já totiţ hlídám dvě malé děti. 

E: A víš, jak Shaun vůbec vypadá? 

M: Já vím jak vypadá. 

E: Dívej. 

M: Jé to si kreslila? 

E: Ne to můj tatínek, já se od něj takhle učím. Nevadí, ţe není čistá? (Eva myslí čtvrtku). 

M: Ne, ne, nevadí. 

E: A já můţu pustit písničku. 

M: Ne, nemusíš.  

E: Já stejně nesmím, protoţe malej, víš co. 

M: Spinká, no jasně. 

E:A začne řvát a máma by se zlobila. 
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M: A nejradši kreslíš tuţkou? Nebo pastelkami? 

E: Nevím.  

M: Já jsem viděla tvojí třídu, já jsem byla u tebe ve škole. 

E: Já vím, to ty jsi nám dávala takový papírky a pak kníţku? A z té kníţky jsme to měli 

vyčíst. 

M: Ne. 

E: Tak to byla asi nějaká jiná, ale tobě podobná, hodně. 

E: To jste moţná byla vy, ale nepamatuje si to. 

M: To asi ne, to bych si pamatovala. Určitě. 

E: Ale vţdyť říkáte, ţe máte blbou paměť (ironicky dodává). 

M: Ale na ten rozhovor, abych si pamatovala slovo od slova, ne jako, ţe mám úplně blbou 

paměť. To neznamená, ţe si nikoho a nic nepamatuju.  

E: Čistej papír to je to nejlepší, protoţe víš, co dělá ten nečistotnej? Tady je malá čára, tady 

taky, to je co… 

M: Hm… 

E: To je blbý na tom. 

M: A Shaun the sheep dávají v kouzelné školce viď, nebo před ní? 

E: To nevím. 

M: Vy nemáte Tv? 

E: Támdle za tebou a máme i playstejšku.  

M: No je veliká jako blázen a já ji neviděla.  

E: My se na to nekoukáme, my ji máme na playstejšce. A ještě na pohádkách. 

M: Aha a na kouzelnou školku se koukáš? 

E: Ne, je totiţ pro mimina. 

M: Je pro mimina? 

E: Jo, ale třeba ten František, ten je fakticky pro mimina. 

M: Tak tebe nebaví se koukat na pohádky, které jsou pro mimina? 

E: Ne, mě baví třeba Star Wars. 

M: A to se ti líbí, jo?  

E: Třeba Davídek ( ne můj brácha) říká Star Horse, jako hvězdný kůň a star wars  jsou 

hvězdný války.  No moc povedený teda není (mluví o obrázku).  

M: Proč, mně se to líbí. 

E: Kdyby aspoň trošku…. 

M: Co? 
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E: Nic, nic.   

M: A kdyţ si šla do první třídy na začátku tohohle roku, tak… 

E: Tak mi bylo pět. 

M: A kdyţ si tam šla, zkoušeli tě z něčeho, ţe něco umíš? 

E: Ne, ne, ne, to ne, třeba kdyţ jsem tam byla úplně poprvé? Ne vůbec. 

E: Normálně jsme přišli a dali jsme paní učitelce kytku a … 

M: Aha a ještě předtím právě, neţ jsi tam přišla v září, někdy předtím, to jste se šli zeptat pana 

zástupce, přece ne?  

E: Jo a pak jsme byli tam, jak je tam ta poradna, a ty nám to dovolili a to uţ mi bylo jako pět. 

M: A byla jsi ráda, ţe jdeš školy dřív?  

E: Ani ne.  

M: Ty bys chtěla být ještě ve školce? 

E: Chtěla bych být do osmi, protoţe tam máme takhle malého kluka a jemu je osm.  

M: A to bys chtěla být ve školce do osmi let? 

E: Ne, i kdyţ to by byla velká švanda, ráda bych se toho naučila strašně moc, protoţe děláme 

třeba 50+33. 

M: Ve školce? Ve škole, ne?  

E: Ve školce jsme to dělali. 

M: Fakt? 

E: Anebo se mi to jen zdálo. 

M: A jak si šla dřív do školy, v těch pěti letech, tak jsi tam chtěla jít? 

E: No, moţná chtěla… 

M:Takţe si se těšila do školy? 

E: Tomu je ještě šest a ten chodí ještě do školky, v září začne chodit do školy.  

M: A baví tě to ve škole? Kromě teda  Vv? 

E: Jo baví. 

M: Tak to je dobře, takţe vy máte ve škole matematiku, češtinu, Vv, hudebku, Tv, a ještě 

něco?  

E: Prvouku a ještě něco. Angličtinu. 

M: Od první třídy ji máte? My jsme ji měli aţ od třetí třídy. 

( Eva mi povídá o Star Wars. O tom, ţe je tam Anakin a ţe tam ţádný ufoni nejsou a ţe 

Anakin byl nejdřív na straně dobra a pak se přidal na stranu zla. A jeho syn Luk, se určitě taky 

přidá na stranu zla. Chce pustit film). 

M: Ne nepouštěj ho, ještě zbudíme malýho a dostaneme obě na zadek. 
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E: Ale já nikdy nedostávám na zadek, kdyţ ho vzbudím.  

M: A co by udělala maminka, kdyby na tebe byla rozzlobená? 

E: Prostě by se rozčílila, mlátila by věcmi kolem sebe, kopala by do všeho, normálně.  

M: A tebe nikdy nepraštila, jo? 

E: Ale desetkrát, tisíckrát. 

M: Ale člověk občas potřebuje dostat na zadek, protoţe prostě zlobil.  

E: Chcete vidět, co jsem nahoře postavila? 

M: A co si stavila?  

E: Dům a ani nevím, jak vypadal. 

M: A ještě neţ půjdu tak se na něj podívám a ještě mi řekni… 

E: Aţ půjdete pryč? 

M: No, abychom tady teďka neodcházely od tohoto přístroje, kdyţ je puštěný, ţe jo.  

Ještě mi řekni, ve škole tam máš ty dva kluky, který se ti nelíbí před tebou a za tebou…. 

E: Ten vedle mě je takový…. 

M: A ty sedíš vedle kluka? 

E: Jo. 

M. Ty nesedíš vedle holky? 

E: Ne, nás minule rozsadily, a tak se ke mně přesadil, to je takovej trumbera. 

M: A to je od něj hezký, ţe se k tobě přisadil, ţe jo? 

E: Takový trumbera to je, protoţe on mi slíbil pogáče a nemám ţádný, protoţe mi ho nedal.  

M: A proč tě rozsadili, ty jsi moc povídala? 

E:  No a moc jsem radila. 

M: Ona nevěděla?  

E: Nevím, ale taky jsem ji radila a hned na to mě zlobila, to bylo fakt strašný.  

M: A ve třídě je spousta dětí? Kolik vás je ve třídě? 

E: 22, bylo nás 21 a mělo by nás být 23, ale přibyla nová ţákyně, měl přibýt nový ţák. Štěstí, 

ţe přibila nová ţákyně, to by bylo strašný, hádej kolik nás je holek. 

M: Kolik vás je holek?  

E: Nevím to bych ani neuhodla, ani nevím kolik je kluků, ale víc neţ holek,  

M: A to je blbý, nebo dobrý právě? 

E: Blbý…. 

M: Kvůli tomu, ţe kluci zlobí? 

E: Ne, ne, ne, kvůli tomu, ţe se tam hodně holčiček neučí. Naše třída je nejhodnější ve škole. 

M: Fakt? 
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E: Hm…paní učitelka z 1. B. to říkala. 

M: A jaká je tvoje paní učitelka třídní? 

E:  Ludmila, Lída Šenkýřová, Ludmila, asi tak.  

M: A jak se Ti líbí? Máš ji ráda? 

E: Jo…. Aţ na to, ţe mi dneska nakulila trojku a jedničku, a na celý papír , do ţákovský, a to 

byla důleţitá písemka, hodně. 

M: Ale jedna jednička to je dobrá známka. 

E: Ale trojka? 

M: To je takovej střed. 

E: Ale není. 

M: No kdyţ máš 1,2,3,4,5 tak trojka ta je veprostřed. 

E: A paní učitelka známkuje, jak se jí zachce. Kdyţ někdo zlobí, tak dá normálně šestku. 

M:Šestku? Co to znamená?  

E: Ne, ale jednou říkala, ţe dá sedmičku. Klíďo, píďo,  

M: Do ţákovské? 

M: A ještě, co jsem se tě to chtěla zeptat? Ty máš nějaké dobré kamarády? 

E: Jo asi 3, ne, ne vlastně dva, dva Datla a Marťase.  

M: Datel a Martin, to jsou ty dva zlobiví kluci? 

E: Ne. 

M: A vţdyť jsi říkala, ţe tě zlobí. 

E:  No trochu, a chcete ukázat, jak umím vybiku? 

M: No jak chceš. (Odběhla pryč a přinesla mi ukázat sešit a chlubí se). 

E:  No tohle jsem si udělala sama napřed. 

M: A co psaní? To musí být pro tebe někdy hodně náročný, ne? 

E: Ne, ale trochu, uţ mám asi 20, 33 dvojek.  

M: To já nikdy neměla spočítaný, kolik jsem měla známek, ani teď bych ti neřekla, kolik 

mám známek. 

E: A ty ještě chodíš do školy? 

M: Na vysokou školu. 

E: A kolik ti je? 

M: 21. 

E: Vypadáš na to. 

M: Vypadám na to? Jakto? 

E: Protoţe vysoká škola je pro 21,22-letý lidi. 
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M: Ale to je pro kaţdýho dospěláka, podle toho v kolika na tu školu jde. 

E: To je jen zkoušečka jestli umíš 9x10 a takový, ne?  

M: Ne, to ne. Musíš umět třeba celou tudle kníţku nazpaměť. To uţ není ţádná legrace, třeba 

taky půjdeš jednou na vysokou školu. 

M:Chceš si teda zaházet? 

E: Jo, proč ne. 

M: Tak já to teda vypnu. 

  

 

Příloha č. 6. – Rozhovor s paní učitelkou třídní 

Rozhovor s paní učitelkou třídní Ludmilou Šenkýřovou se odehrál 21.5. 2010 

v budově školy, konkrétně ve třídě, kterou navštěvovala Eva S.. Rozhovor probíhal kolem 

oběda studentů (paní učitelka měla volnou pauzu na oběd), kterou věnovala našemu 

rozhovoru. Trval přibliţně 15 minut a v průběhu nás vyrušily děti, které se vracely z oběda 

zpět do třídy, proto jsme se přemístily do kabinetu. Během rozhovoru jsme se v místnostech 

nacházeli sami.  

Na začátku setkání došlo k představení a stručnému popisu, k jakému účelu rozhovor 

bude pouţit. S podmínkami bylo souhlaseno.  

 

U: Nejdříve mě zajímá, kdo to bude číst? Jak si mohu pustit pusu na špacír.  

M: Budu to číst já, má vedoucí bakalářské práce a nevím jistě, zda se práce nebude dávat na 

internet. 

U: Aha, tak jo. 

M: Tak já bych zeptala, kdy jste poprvé setkala s Evičkou ? 

U: Asi aţ v první třídě, byla tady u dodatečného zápisu. V lednu bývá zápis, ale oni asi 

nevěděli, jestli půjde do školy. Ale pak jim doporučili, ţe je nadaná, protoţe byli ve škole aţ 

na dodatečném zápisu někdy v květnu. A zjistili, ţe se zaměřujeme na nadané ţáky a proběhl 

zápis, ale já jsem u toho zápisu nebyla. Pan zástupce mi říkal, ţe čte a je šikovná. Já jsem 

učila druhou třídu a vedla jsem skupinu pro nadané děti na matematiku. Kdyţ vedení školy 

mamince o tom řeklo, představili jsme se. Kdeţto Evu jsem viděla aţ v září. No a přišla mi, 

no abych to tak shrnula , šikovná, ale sociálně nezralá. Ano my se v první třídě neučíme jen 

číst a počítat, ale také se upevňují a učí návyky. A v tom byl velký problém, protoţe 

se nesoustředila. Dlouho jsme měli problém naučit se sedět, protoţe kolena měla pod bradou 

pořád, a takové ty běţné věci, které umí šestileté děti (já nevím, jestli to měla ze školky) to jí 
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chybělo. Ona byla šikovná. Měla široký záběr. Co se týká Olympijských her, stahovala nám 

obrázky, vím, ţe se jí to líbí. Stahovala i nějaké plastické výtvarné výkresy, nebo výrobky. 

Třeba toto vyráběla ( paní učitelka mi ukázala Eviččin výkres na nástěnce) a různé masky 

s posuvnými částmi, ţe to podlepila a ono se to pak posouvalo. Prostě výtvarně a tvůrčí 

nadaná, no ale……,  rodiče se jí hodně věnují.  

M: A nyní je to pořád stejné? Nebo…( větu jsem  nedokončila, paní učitelka začala 

odpovídat. 

U: Teď se to uţ trošku srovnalo. Má štěstí, ţe má šikovné rodiče, pořád jsme si dopisovali po 

emailu, rodiče nechodili do školy. Sledují její vývoj, mají zájem, aby se její nadání 

podněcovalo a rozvíjelo.  

Třeba s oblékáním byl problém. V září jsme moc nechodili ven,  ale  potom byly 

nějaké akce a objevil se problém s oblékáním. Ona je hrozně pomalá a všechno ji to trvá. 

Maminka říkala, ţe jí dávají prostor a čas, ţe ji přemlouvají. U nich se to odehrává všechno 

skrz přemlouvání a dohodu. Kdyţ uţ se blíţil čas odchodu, tak to na ni maminka naházela a 

tak na to Eva asi spoléhala a prostě jí to trvalo dlouho. Potom zaostávala za ostatními dětmi.   

Ve třídě je dost dětí po odkladu a myslím si, ţe některé děti by ani nemuseli mít ţádný 

odklad. Třeba je tady jeden chlapeček, ten by odklad mít nemusel, ale pravděpodobně ve 

školce byl nějaký problém a chlapeček je o dva roky starší neţ Eva. Takţe tady je v tomto 

směru hrozně těţká práce, zatímco u Evy připravovat práci navíc a ještě podněcovat 

v sociálních směrech.   

M: A jak je to s kamarády ve třídě?  

U: No s kamarády, ona se snaţí být originální. Na jedné straně je taková hodně ambiciózní a 

chce vyniknout, na druhé straně děti sice zaujme, ale zase je nepřitáhne. V kolektivu, ať je to 

ve skupině, nebo ve dvojicích se nechce podřizovat. Ona je takový vůdčí typ, ale zase není tak 

průbojná a výrazná. Takţe ona prostě stojí někde opodál a pozoruje. Ale teď uţ se to zlepšilo. 

A kdyţ je skupinová práce a oni se mezi sebou nedomluví, tak kaţdý jede na své triko. Takţe 

to v první třídě měla těţké.   

M: Jak je na tom Eva v různých předmětech, tak třeba v matematice, v češtině?  

U: Myslím, ţe čím dál jsme, tak je to lepší. Třeba od dubna se to začíná srovnávat. Já bych 

řekla, ţe problém byl v písmu, a to je zase o tom, ţe ona se nechce podřizovat, ţe je taková 

originální. Občas si něco prosadila, co bylo úplně mimo. Ale, ţe by nějak extrémně 

vybočovala to ne. Třeba v tom čtení jak říkal pan zástupce, tak ona nějaký dva tři měsíce 

tvrdila, ţe vůbec číst neumí. Ve třídě se vůbec neprojevovala, nehlásila se. Taková, no prostě 

se odcizila, akorát vymyslela něco originálního, akorát zase na sebe upozorňovala.  
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Například, kdyţ bylo mistrovství v hokeji, tak jsme to docela proţívali, nebo já jsem 

to asi trochu vyhecovala. No a tak třeba v hodině, nikomu nic neřekla a začala se převlíkat do 

dresu, protoţe najednou jsem viděla, ţe je tady nahá a tak se ptám: ,, Co děláš?“ a  ona: ,,No 

převlíkám se“. Tak jsme si ukázali brazilský dres, ţe je to zelený a Rosického, takţe ona 

v tomto je jiná, ona úplně vybočuje. Ţe by byla nějaká chytrá, nebo v  látce co bereme nějak 

vybočovala, to ne. Originální je nad rámec těch vědomostí základních 

M: Takţe se v hodinách nestává, ţe by se nudila, ţe by nedělala to co má?  

E: Spíš se jí někdy nechtělo, bavila se na svém písečku. Takzvaně, hrála si. To co jí nebavilo 

byly základní věci. Například: připravit si věci, uklidit si na lavici, to byl problém.  

M: Víte jak je na tom v Tv? 

U: No bála se míče.  V pracovních činnostech a Vv, tam teda vyniká, tam je originální. Ale ve 

všem je taková svá,…… no je taková svá.  

M: Na začátku září, kdyţ nastoupila, tak jste řekla, ţe nečetla, jak říkal pan zástupce.   

U: Ne, učila se od začátku jako všechny ostatní děti. Ani neměla potřebu nějak vyniknout, 

kdyţ jsem ji dávala prostor, aby mohla číst, neměla potřebu a ani nějak nevybočovala. 

M: To je zajímavé, to mi říkala i maminka, ţe ve školce plynule četla a uţ se nudila a tím 

pádem ji chtěli dát do školy, aby nebyla ještě rok ve školce, tak je právě zajímavé jak vy 

říkáte, ţe… 

U: Právě ţe, moţná je to tím, ţe jsme spádová oblast pro tři školky. Moţná je to také tím, ţe 

tady jsou skupinky dětí z těch školek a Eva přišla úplně odjinud, z jiné školky. Takţe je to asi 

i z důvodu, ţe tady nikoho neznala. Třeba jsme začali zpívat nějakou písničku a ti ji znali a ti 

ne.  

M: A vy se tady ve škole zaměřujete na nadané děti, tak je tady nějaký program pro ně?  

U: Během první třídy se děti testují v psychologické poradně. A pak od druhé třídy jsme měli 

takové dvě skupinky dětí, jednu skupinku na humanitní obory a druhou na matematiku. Ještě 

jsme uvaţovali o prvouce a přírodovědě, ale jak jsme začínali tak jsme nevěděli ještě, co to 

bude obnášet, takţe jsme to nezačali. Jsou rozděleni na dvě skupinky a dostanou úkoly nad 

rámec matematiky, různé rébusy atd.. Měly hodinu navíc . Teď proběhl od Evropské unie 

grant, kdy se vytipovávali nadané děti a ty si pak mohou postahovat nějaké programy, které 

stimulují jejich nadání, takţe teď se děti testovaly a příští rok se uvidí. 

M: A vyšla Eva tak, ţe bude chodit do té speciální skupiny? 

U: Ano, vyšla. Bude chodit a rodiče mají zájem. Myslím si, ţe je to trochu něco jiného, takţe 

ji to rozšíří obzory. A já to podporuju.  

M: A kdyţ takhle čas uplynul, jak hodnotíte, ţe se Eva dostala do první třídy? 
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U: U zápisu jsem nebyla, takţe nevím. Ale jestli se nudila, tak to je špatný. Kdyby byla Eva 

mé první dítě, tak bych to nedělala. Uţ mám za sebou dvacet let zkušeností, tak si myslím, ţe 

v první třídě by se měla vycepovat i ta sociální zralost a to i v mateřské školce. Podle mě i MŠ 

je důleţitá, ţe by měla naučit, ţe v hodinách se sedí a během činnosti se nikam nechodí, měla 

by naučit, ţe se  musí přemístit, uklidit a tak, a v tom má Eva hrozně velký problém, je hrozně 

pomalá, musí se na ní pořád čekat. A jí to nechává absolutně v klidu a takové ty děti i po 

odkladu školní docházky to uţ mají dávno hotové a ona ještě ani nezačala. Tak zpětně to 

hodnotím, ţe neměla chodit, ale my jsme tu od toho, aby, no prostě je to na nás. Já třeba 

připravuju hodinu  a oni to mají za 5 minut hotové, vymýšlím program pro ty co budou brzo 

hotový a tak. Třeba jim dávám uţ i úlohy pro nadané druháky, ale to oni uţ se doptávají a to 

je zase problém. A měla bych se věnovat i těm pomalým a to je zase taky problém.  

M: No tak já to uţ vypnu. 


