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Osnova rozhovoru s integrujícími učiteli 

Příprava na integraci 

1. Jaký je Váš celkový názor na integraci dětí se SVP do běžných základních škol? 

2. Jaká je základní diagnóza Vámi integrovaného dítěte? 

3. Rozhodla jste se pro integraci sama, nebo jste byla požádána vedením školy? 

4. Měla jste v předchozích letech zkušenosti s integrací?  

a. Jaká je Vaše zkušenost? 

5. Jaké byly Vaše předchozí znalosti o dětech s poruchou autistického spektra? 

a. Kde jste informace získala? 

b. Považovala jste Vaši informovanost za dostatečnou? 

6. Máte speciální vzdělání? 

7. Měla jste možnost školení? 

8. Jak jste se na integraci chystala poté, co jste se dozvěděla, že budete mít ve třídě 

autistické dítě? 

a. Navštívila jste kurzy? Jaké? 

b. Jakou literaturu jste případně četla? 

c. Získala jste rady od kolegů? 

d. Obrátila jste se na nějaké poradenské centrum? 

9. Jak Vám v přípravě pomohlo vedení školy? 

a. Měla jste možnost proškolení? 

10. Setkala jste se s učiteli z MŠ, která dítě předtím integrovala? 

Průběh integrace 

11. Co pro Vás bylo na začátku integrace nejtěžší? 

a. Co jste nejvíce potřebovala? 

b. V čem jste si nebyla jistá? 

12. Co Vám v začátcích nejvíce pomohlo? 

13. Získala jste nějaké osvědčené metody a formy práce s integrovaným dítětem? Popište 

jaké. 

a. prvky strukturovaného učení 

b. zvláštní rituály 

c. speciální pomůcky 

14. Je Vaše příprava na vyučování výrazně složitější a delší? 
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15. Spolupracujete se speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko-

psychologickou poradnou? 

a. Chodí k vám na náslechy? 

b. Reflektují Vaše pedagogické působení? 

c. Je tato spolupráce přínosná? 

d. Získala jste díky tomu rady využitelné v praxi? 

16. Vypracovávala jste žákovi IVP? 

17. Která stránka integrace dítěte s PAS je pro Vás stále nejtěžší? 

18. Byla by z Vašeho pohledu možná integrace bez přítomnosti asistenta pedagoga? 

19. Vítáte jeho přítomnost ve třídě, nebo jste si na ni zatím nezvykla? 

20. Jak po uplynulém roce/letech hodnotíte průběh integrace? 

21. Jste ochotná do budoucna integrovat dítě s PAS? 

22. Jaká doporučení a rady byste poskytla učitelům, kteří nemají s integrací dětí s PAS 

zkušenosti a připravují se na ni? 
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Osnova rozhovoru s učiteli 

1. Jaký je váš názor na integraci? 

2. Co víte o autismu? Jak byste ho charakterizovala? 

3. Znáte nějaké speciální přístupy v práci s dětmi s PAS? 

4. Kde jste informace získala? 

5. Navštívila jste někdy kurz o integraci dětí s PAS? 

6. Četla jste literaturu o této problematice? 

7. Byla vaše informovanost ze studia na VŠ dostačující? 

a. Jaké předměty jste o této problematice absolvovala? 

8. Co je podle vás nejdůležitější při integraci dětí s PAS? 

9. Co je podle vás nejtěžší při integraci dětí s PAS 

10. Byla byste ochotna integrovat dítě s PAS ve své třídě? 

11. Myslíte si, že jsou vaše znalosti na integraci dostačující? 

12. Jak byste se na integraci chystala? 

13. Kde byste hledala pomoc? 
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Osnova rozhovoru s řediteli základních škol 

1. Proč jste se rozhodli pro integraci dětí s PAS? 

2. Co taková integrace pro školu znamená? 

a. pozitiva a negativa integrace 

3. Máte podporu (finanční/materiální) od zřizovatele školy? 

4. Jaká je Vaše spolupráce se speciálně pedagogickým centrem nebo pedagogicko - 

psychologickou poradnou? 

5. Spolupracujete s nějakou organizací, krajským koordinátorem? 

6. Pořádáte školení pro pedagogy v oblasti integrace děti s PAS? 

7. Osvědčila se Vám integrace a hodláte v ní pokračovat? 
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Osnova IVP 

1) Obecné údaje 

a. jméno a příjmení studenta 

b. datum narození 

c. bydliště, telefonické kontakty na rodiče 

d. adresa školy (kontakt na vedení školy) 

e. adresa SPC 

f. telefonický kontakt na odborníky pečující o studenta (lékaři, psycholog, 

speciální pedagog) 

g. ročník, školní rok 

h. druh a stupeň zdravotního postižení 

i. forma vzdělání 

2) Speciálně vzdělávací potřeby 

a. sebeobsluha (příprava pomůcek, hygiena, přesuny po škole, relaxace) 

b. hrubá motorika (koordinace pohybů, obratnost, necílně pro TV) 

c. jemná motorika (manipulace s pomůckami, výtvarná a pracovní výchova) 

d. grafomotorika (písmo, psaní zápisků) 

e. smyslové vnímání a rozlišování (sluch, zrak) 

f. rozvoj řeči (porozumění, vyjadřování) 

g. komunikace (ochota komunikovat, způsob komunikace) 

h. pozornost (motivace, unavitelnost) 

i. kognitivní schopnosti (specifika metody práce, strukturované učení, 

předvídatelnost) 

j. sociální dovednosti (kontakt s vrstevníky, dospělými, vyjádření potřeb, 

chování ve vyučování) 

k. pracovní dovednosti (schopnost samostatné práce, tempo, motivace, reakce 

na selhání) 

l. zajištění péče o přestávkách, volných hodinách, na obědě 

3) Jiná zdravotní omezení 

4) Podpisy odborníků podílejících se na tvorbě IVP 

5) Podpisy rodičů a studenta 

6) Poznámky (úpravy IVP během roku, doplnění, záznamy o konzultacích s rodiči, 

záznamy o pokrocích a případných incidentech) 
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Týdenní plán 8. 4. – 12. 4.                               1. B 

Český jazyk 
 

 Čt.-Slabikář do str.65  

Písanka3 do strany 30  

Čteme písmenko Ž, ž 

Opis,přepis slov ,vět. 

Skládací abeceda 

Písemný test. 

Čtu si ve slabikáři a opakuji 

písmenka.  

Čeká nás opakovací test. 

Vystřihnu si písmenko Ž, ž 

Matematika 
 

 Sčítání a odčítání  do 20 

Evidence staveb, 

krokování, číslo jako 

jméno i pořadí 

PS –Mat. do str. 40 

Písemný test. 

Procvičuji sčítání a odčítání 

do 20. 

Opakuji si na test. 

Zkontroluji si kapsičku 

s číselnou řadou a ztracená 

čísla doplním. 

 

Prvouka 

 
 

Opakování – přichází jaro, 

rostliny na jaře + zvířecí 

„rodina“ 

 

Tvořivé činnosti 

(Vv,Sp) 
 

 Zažehlování voskovek – 

jarní motivy 

Pokud ve škole nemám 

voskovky, přinesu si je. 

Info pro děti 

 

V úterý od 10.00 nás čeká koncert cimbálové kapely 

v areálu školy. 

 

Pokud bude hezké počasí, na hodinu prvouky půjdeme ven. 

Info pro rodiče 
 

15. 4. – 19. 4. konzultace ve 

„3“ 

- prosím o zapsání termínu 

(v příloze) 

- potvrdím do žákovské knížky 

 

Velmi chválím děti za 

vzájemnou spolupráci v centrech aktivit, během projektu 

Večerníčkův den   

 

 


