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     Ve své práci jsem se zaměřila na problematiku sluchově postižených dětí. Jaké 

metody práce se využívají při jejich vzdělávání.  

     V teoretické části popisuji sluchový analyzátor, klasifikaci sluchových poruch a 

vad, možnosti vyšetření sluchu u takto postižených jedinců, jaké existují 

kompenzační pomůcky pro sluchově postižené – různé typy sluchadel, kochleární 

implantát… Dále se zabývám řečovou výchovou sluchově postižených dětí – jak 

by měla matka se sluchově postiženým dítětem komunikovat a stimulovat ho 

ke komunikaci, jaké komunikační techniky užívají sluchově postižení lidé. 

     V praktické části se zabývám tím, jak pedagogové pracují se sluchově 

postiženými dětmi, jaké metody a formy práce ve výuce používají a jak na ně děti 
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1 Úvod 

 

     Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na sluchově postižené děti.      

     Sluchové postižení je podle mého názoru jedno z nejtěžších postižení vůbec. 

Pokud člověk neslyší, je velice pravděpodobné, že v kontaktu se „zdravými“ lidmi se 

necítí příliš dobře. Slyšící lidé často nevědí, jak s neslyšícími lidmi komunikovat, jak 

se k nim chovat…  

     V současné době sluchově postižení lidé mají možnost studovat na vysoké škole, 

přesto se někteří lidé domnívají, že neslyšící jsou méně vzdělaní a že nemohou 

dosáhnout takového vzdělání jako lidé, kteří slyší. Myslím si, že tento názor u 

většiny populace stále přetrvává. Proto se ve své bakalářské práci zaměřuji na to, 

jakým způsobem je realizováno vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením ve 

speciální základní škole a v běžné základní škole. 
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2 Dítě  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 

 

     Školský zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání dítě se speciálními potřebami definuje takto: „Dítětem, 

žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotní 

postižení je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové 

postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy 

učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní 

oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení 

a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Sociálním znevýhodněním je pro 

účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená 

ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a 

účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu….“ ( MŠMT, Zákon č. 561/2004 Sb. s  účinností      

k 1. lednu 2005 )    
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3 Sluch 

 

     Sluch se vyvíjí již v prenatální fázi a v tomto období je nejcitlivější vůči různým 

infekcím a chemickým vlivům.  

     Sluchovým analyzátorem je ucho - složitý orgán, který přijímá zvukové signály 

z našeho okolí. K procesu slyšení, ale samotné ucho nestačí. Musí být propojeno 

s mozkovým sluchovým centrem, které za tento proces zodpovídá. 

 

3.1  Funkce  sluchového  orgánu 

      

     Cílem funkce sluchového orgánu je zachytit zvuky a rozpoznat jejich původ a 

smysl. Nejdůležitější je tedy schopnost slyšet a rozumět lidské řeči. S tím nutně 

souvisí i komunikace, která je jedním z nutných předpokladů pro optimální 

socializaci jedince. Zdravý vývoj sluchu, především v raném období života dítěte, je 

rozhodující pro optimální vývoj řeči. 
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4  Klasifikace  a  etiologie  sluchových  poruch  a  vad 

 

     Sluchová vada je na rozdíl od sluchové poruchy stavem trvalým. Nemá tendenci 

ke zlepšení a nelze jej ovlivnit žádným typem léčby. Podle Horákové klasifikujeme 

sluchové vady z pohledu tří hledisek:  

4.1 podle místa vzniku postižení 

4.2 podle období vzniku postižení 

4.3 podle stupně postižení 

  

4.1 Podle místa vzniku postižení 

 

4.1.1 Periferní nedoslýchavost, hluchota  

 

     Dělí se na a) převodní nedoslýchavost zahrnuje všechny poruchy sluchu, které se 

objevují v oblasti zevního a středního ucha. 

     Velká část převodních poruch je léčitelná. Řeči postiženého je rozumět. Jedinec 

s touto vadou méně slyší, ale když zesílíme hlas, rozumí nám dokonale. 

     Příčinou jsou různé překážky, které brání mechanickému převodu zvukových vln, 

např. ucpaný zvukovod ušním mazem, cizím tělesem. - vrozené vývojové vady 

zvukovodu – atrézie zvukovodu ( zúžení ), perforace ( proděravění ) bubínku 

způsobené zánětem, úrazem… 

 

    b) percepční nedoslýchavost je nedoslýchavost vzniklá z důvodu poruchy funkce 

vnitřního ucha, sluchového nervu nebo mozkové kůry. 

Převodní mechanické struktury jsou v pořádku, ale sluchové buňky jsou natolik 

poškozené, že nedokážou správně reagovat. Nelze ji vyléčit, pouze zmírnit 

patřičnými léky, vitamíny… 

     Jedinec slyší, ale řeči nerozumí. 

     Příčinou jsou vrozené poruchy sluchu - poruchy způsobené stářím – zánět, úraz, 

dále poruchy podmíněné hlukem a jinými vlivy a v neposlední řadě také poruchy 

cévní, nervové nebo také po chřipce 
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     c) smíšená nedoslýchavost jedná se o příčinu smíšené nedoslýchavosti, 

kombinace převodní a percepční nedoslýchavosti. 

 

4.1.2 Centrální nedoslýchavost, hluchota  

 

     Vzniká příčinou nesprávného zpracování zvukového signálu v mozku. Patří sem 

defekty, způsobené různými jevy, které postihují korový a podkorový systém 

sluchových vad.  

 

4.2 Podle období vzniku postižení 

  

4.2.1 Vrozené vady sluchu  

 

     Dále se dělí na: a) geneticky podmíněné sluchové vady: jsou z větší části 

způsobené autozomálně recesivní formou – oba rodiče slyší a jsou nositeli jednoho 

zdravého a druhého poškozeného znaku.  

 

     b) kongenitálně získané sluchové vady: dále je dělíme z hlediska časového na 

prenatálně vzniklé: sluchové vady vzniklé ještě v průběhu těhotenství, z důvodu 

onemocnění matky toxoplazmózou, léčba matky antibiotiky, negativní vliv 

rentgenového záření… 

     Perinatálně vzniklé: vady sluchu vzniklé v průběhu porodu, např. protrahovaný 

porod, Rh – inkompatibilita…    

 

4.2.2 Získané vady sluchu 

 

     Dělí se na prelingvální: vada získaná před fixací řeči ( do 6. roku dítěte ). Příčinou 

bývají infekční choroby dítěte, např. meningoencefalitida, příušnice…, dále úrazy 

hlavy, traumata, hnisavé záněty středního ucha… 

     Postlingvální: vada získaná po fixaci řeči ( po 6. roce života dítěte ). Příčinou je 

hlučné pracovní prostředí, degenerativní onemocnění, poranění hlavy nebo vnitřního 

ucha…  ( Horáková, 2011 ) 
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4.3 Podle stupně postižení     

 

     Klasifikace sluchových ztrát dle WHO ( 1980 ) a dalších aspektů 

( WHO 1980, Janotová, 1985-1986, Novák, 1994, Hrubý, 1999 ) 

 

Sluchové ztráty 

Stupeň Velikost ztráty 

sluchu podle WHO 

Názvy sluchových 

ztrát 

Kategorie 

podle vyhlášky 

MPSV č. 

284/1995 Sb. 

1. 0 – 25 dB normální sluch  

2. 26 – 40 dB Lehká ztráta sluchu 

Lehká nedoslýchavost  

Lehká 

nedoslýchavost 

( již od 20 dB ) 

3. 41 – 55 dB Střední ztráta sluchu 

střední nedoslýchavost 

Středně těžká 

nedoslýchavost  

4. 56 – 70 dB Středně těžká ztráta 

sluchu 

Těžká 

nedoslýchavost 

5. 71 – 90 dB Těžká ztráta sluchu 

těžké post. sluchu 

Praktická 

hluchota 

6. 91 dB a více  

( body 

v audiogramu i nad 

1 kHz )   

Velmi těžká sluchová 

ztráta 

Hluchota 

7. 91 dB a více  

( v audiogramu 

žádné body nad 1 

kHz ) 

Velmi těžká sluchová 

ztráta 

Úplná hluchota 

 

( Krahulcová, 2002 ) 
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5 Diagnostika  sluchově  postižených  jedinců 

 

     Nejčastěji upozorní na možnou poruchu sluchu rodiče. Často však bohužel až při 

zjevném opoždění řeči. Pokud se jedná o lehčí sluchovou vadu, mohou se první 

náznaky objevit až při nástupu školní docházky. Čím dříve se porucha sluchu 

diagnostikuje, tím se zmenšuje počet případných škod na celkovém vývoji osobnosti 

jedince. 

     V České republice se neprovádí celoplošný screening sluchu u narozených dětí, 

jako je tomu např. u našich sousedů v Rakousku, Polsku, Slovensku, provádí se 

pouze u rizikových novorozenců.  

 

5.1 Odborné metody vyšetření sluchu 

 

     Vyšetření se provádí na oddělení foniatrie a otorinolaryngologie ( ORL). 

Vyšetření předchází zjištění anamnézy – rodinné a osobní. 

 

5.1.1 Audiologie 

      

     Lékařský obor, zabývající se stavem sluchu, jeho vyšetřením, léčbou a následnou 

kompenzací.  

     Nejdříve se vyšetřuje stavba sluchového orgánu, poté následuje vyšetření funkce 

ucha. 

 

5.2  Subjektivní zkouška sluchu 

 

     Většina těchto metod vyžaduje spolupráci vyšetřovaného, nelze je tedy 

praktikovat u malých dětí. 

 

5.2.1  Klasická zkouška sluchová  

 

     Orientační zkouška, kde se posuzuje stav sluchu a rozumění, kdy vyšetřující 

předříkává slova a vyšetřovaný tyto slova opakuje. Při hodnocení se bere v úvahu 
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vzdálenost, ze které vyšetřovaný slova opakoval, dále rozdíl mezi 

hlubokofrekvenčními a vysokofrekvenčními slovy a rozdíl mezi rozuměním slovům 

artikulovaným šeptanou nebo hlasitou řečí.    

      

5.2.2  Subjektivní audiometrie 

 

     Dále se dělí na a) prahovou tónovou audiometrii: pomocí přístroje audiometr. 

Zkouška se uskutečňuje v dobře zvukově izolované místnosti. Vyšetřením zjišťujeme 

nejnižší slyšitelnou intenzitu - práh slyšitelnosti jednotlivých tónů. Zvuk 

je produkován ze sluchátka do 

zevního zvukovodu. Vibrátor rozkmitá sluchovou kost – zjistíme stav vnitřního ucha. 

Vyšetření vyžaduje spolupráci dítěte. Dítě signalizuje okamžik, kdy zaslechne 

sluchový podnět. Využívá se tedy u dětí starších pěti let. Výsledek se zapisuje do 

audiogramu. 

b) slovní audiometrie: tato metoda zjišťuje stav rozumění řeči.  

 

5.3  Objektivní audiometrie 

 

     Je vhodná u malých dětí. Nevyžaduje se aktivní spolupráce vyšetřovaného – 

uvádím některé metody. 

   

5.3.1  Tympanometrie 

      

     Zjišťuje poddajnost bubínku při různém tlaku ve zvukovodu, také zjišťujeme 

podtlak nebo přetlak ve středním uchu a v neposlední řadě stav řetězu kůstek. 

Získáváme informace o sluchovém prahu, a zda se jedná o převodní nebo percepční 

vadu. Výsledek se zaznamenává na tympanogram.  

 

5.3.2 BERA 

  

     Zaznamenává se zpětná vazba mozku. Nevyžaduje se spolupráce dítěte. Lze ji 

provádět i u novorozenců. Výsledkem je zjištění skutečné přítomnosti, rozsah a druh 
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případné vady sluchu. Nevýhodou této metody je drahé vybavení, vyšetření zabere 

hodně času a je zapotřebí vysoká odbornost. 

 

5.3.3 Otoakustické emise ( OAE ) 

 

     Nejmodernější metoda. U většiny normálně slyšících jedinců jsou přítomny 

otoakustické emise. Jejich zaznamenání obecně svědčí o nepřítomnosti sluchové 

vady. Touto metodou se tedy zjišťuje, jestli je ucho při podráždění schopné vydávat 

tyto emise. 

      Tóny, které jsou do ucha vysílány, zachycuje z vnitřního ucha velice citlivý 

mikrofon. OAE je časově i odborně méně náročná. 

     První vyšetření je doporučeno udělat během prvních tří měsíců života dítěte. Poté 

následuje již zmiňované vyšetření BERA. ( Horáková, 2011 )  

 

     Další možností vyšetření  novorozenců, které mohou provést i rodiče doma, jsou 

jednoduchá orientační vyšetření. Využívají se vrozené akustické reflexy: 

  

5.4 Vrozené akustické reflexy 

 

5.4.1 Víčkový reflex 

       

     Na silnější zvukový podnět dítě sevře víčko ze strany, odkud zvuk přichází. 

 

5.4.2 Zornicový reflex 

 

     Při zvukovém podnětu dojde k rychlému stažení zornice a jejímu následnému 

pomalému rozšíření. 

 

5.4.3 Orientační reflex 

 

     Při silném zvukovém podnětu se dítě zalekne a rozpláče se. 
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5.4.4 Pátrací reflex 

  

     Dítě při zvukovém podnětu otočí hlavičku na stranu, odkud zvuk přichází.  Při 

těchto „zkouškách“ by mělo být naprosté ticho, aby dítě nic nerozptylovalo a 

abychom se ujistili, že dítě reaguje pouze na zvukové podněty, které slouží 

k vyšetření sluchu.  
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6  Kompenzační  pomůcky  pro  jedince  se  sluchovým 

postižením 

  

     Kompenzační pomůcky sluchově postiženým jedincům umožňují slyšet a 

udržovat kontakt s okolním světem a tak překonávat komunikační potíže, které jsou 

sluchovou vadou způsobeny. Mezi kompenzační pomůcky pro jedince se sluchovým 

postižením patří: sluchadla, kochleární implantát ( KI ), kostní sluchadlo 

implantované  ve spánkové kosti (B.A.H.A.) 

 

6.1 Sluchadla 

 

     Sluchadlo je nejčastěji používanou základní kompenzační pomůckou u lidí se 

sluchovým postižením. Je to složitý elektroakustický přístroj, jehož hlavní funkcí 

je zesilovat okolní zvuky, popřípadě je přizpůsobit vadě sluchu jedince. Zesílený 

zvuk je veden do sluchového analyzátoru – ucha. Sluchadlo by mělo být přiděleno 

včas – 6 – 8 měsíců dítěte. Také je důležité, aby sluchadlo bylo správně nastaveno a 

umožňovalo tak co nejlepší slyšení a rozumění řeči. 

     Sluchadlo obsahuje mikrofon, zesilovač, dále se zvuk přenáší  reproduktorem ( 

vzdušné vedení ), nebo kostním vibrátorem ( kostní vedení ), dále regulátor hlasitosti, 

přepínač programů, indukční cívku. Sluchadla na vzdušné vedení zachovávají 

fyziologické vedení zvuku. Sluchadla na kostní vedení je možné použít jen u 

převodních poruch sluchu. Využívají je osoby s lehkou, středně těžkou i těžkou 

nedoslýchavostí. Lékař zjišťuje prahovou hodnotu sluchu na určité frekvenci, což je 

nejnižší hlasitost zvuku, kterou je ještě člověk schopen zaslechnout. Sluchadlo zvuk 

dostatečně zesílí, nastavení sluchadla provádí foniatr. Řídí se dle věku jedince a 

příslušným charakterem a typem sluchové vady. 

     Dělení sluchadel:  6.1.1 podle tvaru 

                                    6.1.2 podle charakteru přenosu zvuku 

                                    6.1.3 podle způsobu zpracování akustického signálu 
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6.1.1 podle tvaru 

   

6.1.1.1 Kapesní sluchadlo 

 

     Je největší a dnes nejméně užívané. Skládá se z malé krabičky, kde je umístěn 

mikrofon, zesilovač a baterie. Z krabičky vede šňůrka, na jejímž konci je připevněno 

sluchadlo, na jehož konci je tvarovka, vkládající se do ucha. Tvarovka je vytvořena 

na míru každému jedinci, podle otisku zvukovodu a boltce. Krabička se většinou 

umisťuje do kapsy. Kapesní sluchadlo mohou užívat osoby s chronickým zánětem 

středního ucha nebo s atrézií ( zúžení ) zvukovodů. 

Nevýhodou je velikost sluchadla, problematické nošení sluchadla, přenos šelestů 

z oblečení, poškození dlouhé šňůrky… 

 

6.1.1.2 Závěsné sluchadlo  

 

     Je nejčastěji užívaným typem sluchadla u všech věkových kategorií. podle svého 

názvu se zavěšuje za ušní boltec. Ze sluchadla vede drobná trubička, na kterou se 

nasazuje vhodná ušní tvarovka. Sluchadlo obsahuje mikrofon, zesilovač, reproduktor 

a baterii. Je poměrně malé velikosti, tedy méně nápadné a snadněji se obsluhuje. 

 

6.1.1.3 Nitroušní sluchadlo 

 

     Nejmenší typ sluchadla. Vkládá se přímo do ucha. Podle umístění se dělí na: 

boltcová, zvukovodová, kanálová. 

Mají nejčistší přenos zvuku, ale jsou náročné na manipulaci a ovládání hlavně u dětí. 

Tento typ sluchadla se musí během života jedince měnit podle rozměru zvukovodu a 

boltce. Není vhodné pro velmi těžké sluchové vady.  

    

6.1.1.4 Brýlové sluchadlo 

 

     Tento typ se dnes používá méně. Sluchadlo je konstruované do tvaru brýlí.  
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6.1.2 podle charakteru přenosu zvuku 

  

    Zvuk může být do vnitřního ucha přenášen dvěma způsoby: vzdušním vedením, 

kostním vedením. 

 

6.1.2.1 vzdušné vedení zvuku 

 

     Umožněno pomocí závěsných a nitroušních sluchadel. Reproduktor vysílá 

akustickou energii ušní tvarovkou do zvukovodu, čímž rozkmitá bubínek, energie se 

přenáší na soustavu středoušních kůstek a dále do vnitřního ucha. 

      

6.1.2.2 kostní vedení zvuku  

 

     Elektrický signál, který vychází ze zesilovače je předán do vibrátoru, který je 

přiložen na kost spánkovou. Vibrace jsou kostí vedeny do vnitřního ucha. Na tomto 

principu funguje speciální zařízení s kostním vedením zvuku BAHA sluchadlo ( viz. 

níže )    

         

6.1.3 podle způsobu zpracování akustického signálu 

 

     Patří sem sluchadla digitální a analogová. Analogová sluchadla se v dnešní době 

používají jen velmi málo. Zvuk je zachycen mikrofonem a převeden do formy 

elektrického proudu. Dále jde proud do zesilovače a elektrický signál je poté veden 

do reproduktorů, kde je zpátky přeměněn na zvuk. 

     Sluchadla digitální přeměňují zvukový signál na digitální signál, tedy přemění ho 

na binární kód ( kombinace čísel 0 a 1 ). Ve sluchadle je analogově-digitální a 

digitálně-analogový převodník. Digitální sluchadla eliminují rušivé zvuky a jsou 

méně citlivé na rušení mobilními telefony.  

         

     Je důležité mít na paměti, že sluchadlo je vždy jen pomůcka, která již poškozený 

sluch nemůže plně nahradit. Dětem a dospělým jsou sluchadla přidělována 

z prostředků všeobecného zdravotního pojištění na základě zákona č. 48/1997 Sb., o 

veřejném zdravotním pojištění. Foniatr nabízí jedinci se sluchovým postižením 
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sluchadla plně hrazená pojišťovnou, což jsou sluchadla z kategorie bez doplatku, 

nebo sluchadla dražší s vlastním doplatkem.  ( Horáková, 2011 ) 

 

6.2 Kochleární implantát ( K I ) 

     Kochleární implantát je elektronická funkční smyslová náhrada, přenáší sluchové 

vjemy drážděním sluchového nervu uvnitř hlemýždě vnitřního ucha. Vnější část 

kochleárního implantátu je tvořena mikrofonem, řečovým procesorem a vysílačem. 

Mikrofon zachytí zvuk z okolí, odešle jej do řečového procesoru, tady se zvuk 

analyzuje, digitalizuje na kódované signály, které vysílací cívkou, která je umístěná 

na hlavě za uchem, pošle do přijímače. Vnitřní část kochleárního implantátu se 

skládá z přijímače, umístěného do lůžka ve skalní kosti, elektrod, které jsou zavedené 

do hlemýždě.  

     Kochleární implantát se užívá u dětí s těžkou sluchovou vadou, kde nejsou 

zachovány sluchové kůstky, ale není poškozen sluchový nerv – pro děti ohluchlé po 

zánětu centrální nervové soustavy ( mozek a centrální sluchové dráhy )pro děti, které 

mají od narození oboustranné těžké postižení sluchu.  

     Úspěšnost implantace kochleárního implantátu záleží na věku dítěte. Operace by 

měla být v co nejranějším věku dítěte, pokud dojde k implantaci do dvou let dítěte, 

lze zaznamenat lepší výsledky než u dětí, kterým byl kochleární implantát 

implantován až ve čtvrtém roce života. V současné době se proto provádí screening u 

rizikových novorozenců, kterým lze zjistit sluchovou vadu již v raném věku dítěte. 

Dalším důležitým faktorem úspěšnosti při rehabilitaci jsou osobnostní předpoklady 

dítěte se sluchovým postižením, tedy intelekt, nadání pro řeč…, a v neposlední řadě 

je to také spolupráce s rodinou při reedukaci sluchu a řeči.  

     Rehabilitace a nácvik slyšení trvá několik let - dítě s kochleárním implantátem 

zpočátku nemusí dobře slyšet, rozumět a pochopit obsah toho, co mu chceme sdělit, 

je proto velice důležité dobré rodinné zázemí. Vždyť slyšet, rozumět a chápat, je 

potřebné pro další vývoj dítěte. ( Krahulcová, 2002 ) 

     V ČR se kochleární implantát implantuje od roku 1993 v Motole v Praze. Od 

tohoto roku bylo odoperováno přes 400 dětí a asi 150 dospělých v ČR. V současné 
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době je dětem implantován kochleární implantát na dvou pracovištích – na ORL 

klinice a chirurgii hlavy a krku 1. LF UK FN Motol, druhé, operující výhradně děti, 

na ORL klinice 2. LF UK FN Motol v Praze. ( Horáková, 2011 ) 

 

6.3 Kostní sluchadlo implantované ve spánkové kosti B.A.H.A.    

 

     Jak již bylo řečeno výše, Janička má implantované speciální sluchadlo B. A. H. A. 

(Bone Anchored Hearing Aid). Je to nejnovější typ sluchadla v současné době. 

     Kostní sluchadlo implantované ve spánkové kosti, které se užívá u těžce sluchově 

postižených dětí s převodní poruchou – vada zvukovodu, středouší. 

     Sluchadlo B.A.H.A. je umístěné do spánkové kosti, umožňuje tak přímý přenos 

zvukové vibrace na kost - přenáší zvuk prostřednictvím kostního vedení šroubem 

zapuštěným do mastoidního výběžku. Šroub zapuštěný do kosti má délku 3 – 4 mm, 

proto se sluchadlo BAHA implantuje dětem až od 8 – 9 let věku. Vibrace v tomto 

případě nejsou tlumeny kůží. Skládá se z miniaturní krabičky a vnitřního titanového 

šroubu, na který se sluchadlo nasadí. 

     Klasická kostní sluchadla přenášejí zvuk na kost přes vrstvu měkkých tkání, 

sluchadlo B.A.H.A. přenáší zvuk přímo do kosti. Tím se výrazně zvyšuje možnost 

slyšení. Kvalita přeneseného zvuku závisí na možnosti dokonalého kontaktu 

vibrátoru s povrchem kůže.  

     Výhodou sluchadla B.A.H.A. je snadné ovládání a malá velikost. Je ale nutné, 

každý den okolí titanového šroubu čistit. ( Portál 2. lékařské fakulty UK, 2009 ) 
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7  Řečová výchova dětí se sluchovým postižením 

 

     Pro celkový osobnostní vývoj dítěte je rozhodující včasná a aktivní interakce mezi 

dítětem a matkou. Pokud se narodí dítě se sluchovým postižením, není schopné si 

osvojit jazyk běžným přirozeným způsobem, jako dítě zdravé. Rodiče zprvu nevědí, 

jak s takto postiženým dítětem komunikovat. 

     Matka při komunikaci s dítětem přizpůsobuje hlas i tempo řeči. Často používá 

různé zdrobněliny při pojmenovávání jednotlivých předmětů, částí těla…Když je dítě 

neslyšící, matka se s ním snaží navázat kontakt prostřednictvím hmatu (doteky) a 

také zraku. Především u dětí se sluchovým postižením by matka měla využívat 

k navázání kontaktu každou příležitost.      

     Při rozvoji komunikace je také důležitý sociální kontakt. V raném období zdravé 

dítě začíná žvatlat, matka přirozeně reaguje opakováním, navazuje zrakový kontakt. 

Poskytuje tak dítěti zpětnou vazbu, tím dítě motivuje k dalšímu rozvoji řeči. Zdravé 

dítě zaznamenává hlas matky již v prenatálním období – od 5 měsíce. V nejranějším 

vývojovém období dítěte převažuje nonverbální ( mimoslovní ) komunikace – matka 

na základě křiku dítěte pozná, co dítě v danou chvíli chce a hned zareaguje. U 

sluchově postiženého dítěte je nutné aktivně rozvíjet komunikační dovednosti již 

v předřečovém období, aby se předešlo opožděnému osvojení mateřského jazyka, 

které může být příčinou zaostávání v oblasti poznávacího, sociálního, emocionálního 

a intelektuálního vývoje, což může později způsobit to, že se bude vyhýbat kontaktu 

s lidmi, přestane s nimi hovořit a uzavře se do sebe.      

     Stimulace ke komunikaci však neznamená mluvit na dítě stále, je důležité dbát na 

aktuální stav dítěte, na jeho náladu, zdravotní stav… ( Potměšil,M., 2003,  

Houdková, Z., 2005 )  
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8  Komunikační techniky lidí se sluchovým postižením  

 

     Při komunikaci se sluchově postiženými jedinci nejčastěji používáme dva 

komunikační systémy – Audioorální metoda a vizuálněmotorická metoda  

( Horáková, 2011 )      

 

8.1 Audioorální komunikační systémy  

      

8.1.1 Mluvená řeč  

      

     Je nejstarším a nejvíce propracovaným komunikačním přístupem, který se 

využívá ve výchově a vzdělávání sluchově postižených jedinců. 

     Základem orální metody je vývoj a osvojení mluvené řeči, nácvik odezírání. 

Neslyšící dítě poznává, že mluvená řeč je běžným prostředkem dorozumívání mezi 

lidmi, vytváří si kladný vztah k mluvené řeči. Neslyšící dítě bychom měli vést 

k tomu, aby tuto metodu upřednostňovalo před jinými komunikačními prostředky      

( psaní, posunková řeč.. ), protože prostřednictvím mluvené řeči dítě proniká do 

společnosti.  

     Orální metoda se v celé Evropě, využívala od roku 1880, od tzv. Milánského 

kongresu do 60. let 20. století. V českých zemích se orální metoda začala používat až 

od 20.let 20. století do roku 1989. 

     V současné době ve školách užívající orální metodu, je povolena prstová abeceda, 

která se využívá jako pomocný prostředek pro vyučování. Orální metoda je 

upřednostňována u dětí se zbytky sluchu, užívající sluchadla nebo u dětí 

s kochleárním implantátem.  

 

8.1.2 Pomocné artikulační znaky  

 

     Jedná se o pomůcku pro rozvíjení zvukové stránky mluvené řeči. Klade důraz na 

intenzitu vydechovaného vzduchu, rezonanci mluvidel a postavení různých částí 

mluvidel při tvorbě hlasu. Neexistuje jednotný systém těchto artikulačních znaků, 

jednotlivé školy pro sluchově postižené jedince si znaky různě přizpůsobily.  
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( Krahulcová, 2002 ). 

8.2 Vizuálněmotorické systémy  

 

8.2.1 Znakový jazyk 

 

     Je tvořen specifickými vizuálně-pohybovými prostředky. Je považován za 

plnohodnotný komunikační systém. Základní jednotkou je znak, který má dvě 

složky. Manuální složka je ovlivněna místem, kde se znak ukazuje, tvarem a 

pohybem ruky. Nemanuální složka je charakterizována mimikou a gestikulací. Obě 

složky jsou při komunikaci propojeny.  

 

8.2.2 Znakovaná čeština  

 

     Je komunikační systém, který využívá gramatických prostředků češtiny. Může být 

i hlasitě artikulován. Využívá jednotlivých znaků převzatých z českého znakového 

jazyka. Dle zákona č. 384/208 Sb., v úplném znění vyhlášen pod č. 423/2008 Sb. 

 

8.2.3 Prstová abeceda  

 

     Využívá předem daných postavení prstů a dlaně jedné ruky nebo prstů a dlaní 

jednou rukou k zobrazování písmen české abecedy. Prstová abeceda se 

v jednotlivých státech liší, dle potřeb daného státu. Existuje také mezinárodní prstová 

abeceda, která vychází z americké jednoruční prstové abecedy.  

( Horáková, 2011 )      

     

8.3 Další možnosti komunikace užívané jedinci se sluchovým 

postižením 

 

8.3.1 Totální komunikace      

     Je komplexní komunikační systém, zahrnující všechny formy komunikace, které 

účinně a obousměrně pomáhají dorozumívat se sluchově postiženým jedincům 

navzájem. Je to spojení manuálních a  manuálně-orálních prostředků. 
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     Dítě dostává možnost vyjadřovat se přirozeným způsobem, který rozvíjí jeho 

jazykové schopnosti. Výběr komunikačních forem je individuální. 

     Mezi složky totální komunikace patří: znakový jazyk, mluvená řeč, odezírání, 

gestikulace, mimika, prstová abeceda, psaná řeč, kresba, posunky… 

     Tato metoda je používána od 60. let 20. století. V České republice se k metodě 

totální komunikace hlásí většina škol pro sluchově postižené. 

 

8.3.2 Bilingvální přístup 

 

     Na rozdíl od totální a orální komunikace, kde je hlavním cílem vytvořit mluvenou 

řeč jako prostředek vzdělávání a socializace, hlavním úkolem bilingvální 

komunikace je dosáhnout rozvoje jazyka a myšlení aniž by byla důležitá kvalita 

mluvené řeči. 

      Bilingvální komunikace znamená využití dvou jazyků nezávisle na sobě – 

znakový jazyk a jazyk většinové společnosti.  

     Znakový jazyk je uznán jako první jazyk neslyšících lidí, který využívá ke 

komunikaci ruce, paže, obličej a tělo. Při využití bilingvální metody je nejdůležitější 

aktivní rozvíjení komunikativních dovedností, pohotovost v rozhovoru…  

     Národní jazyk je druhým jazykem neslyšících, protože jej nemohou užívat 

spontánně. 

     Ve školách pro děti se sluchovým postižením, kde užívají bilingvální přístup, je 

většinou ve třídě přítomna jedna slyšící a jedna neslyšící učitelka.  

     Tato metoda se začala využívat v 80. letech, především ve skandinávských 

zemích a USA. U nás je metoda bilingválního přístupu spjata se jménem Václav 

Frost, který byl v tehdejší době ředitelem Pražského ústavu pro hluchoněmé.  

( Horáková, 2011, Krahulcová, 2002 ) 

 

8.4 Komunikační techniky vhodné pro práci s dětmi s kochleárním 

implantátem  

 

     K použití vhodného komunikačního přístupu je důležité znát stav sluchu a rozvoje 

jazyka dítěte před implantací kochleárního implantátu, v jakém věku byla dítěti ztráta 
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sluchu diagnostikována a věk, kdy k implantaci došlo. Dále záleží na tom, kam je 

dítě poté integrováno – do běžné školy nebo do školy pro sluchově postižené.   

( Potměšil, M., 2003 ).  

     Speciálně pedagogická a logopedická péče o děti s kochleárním implantátem se 

zaměřuje zejména na metody reedukace sluchu a řeči, rehabilitace a také 

kompenzace. 

     Podle Svobodové „Reedukací sluchu ( resp. řeči ) zde máme na mysli všechny 

speciálně pedagogické ( logopedieclé ) postupy, které jsou zaměřeny na zlepšování 

funkce postiženého sluchového orgánu ( resp. na podporu vývoje řeči ).  

     Metody kompenzace používají postupy zaměřené na zlepšování funkcí 

nepostižených, které však podporují vývoj schopnosti komunikovat mluvenou řečí      

( odezírání, čtení ). 

     Reedukace ( resp. kompenzace ) je součástí rehabilitace, tzn. všech speciálně 

pedagogických postupů a speciálně pedagogických opatření, které jsou zaměřeny na 

rozvoj harmonické osobnosti jedince a na rozvoj jeho sociálních vztahů a jeho 

sociálního uplatnění.“ ( Svobodová, 2005, s.9 ) 

     Děti s kochleárním implantátem zpočátku nejsou schopny odlišit lidský hlas od 

jiných zvuků z prostředí. Ženský, mužský hlas rozeznají později, dětský často 

zaměňují s hlasem ženským. 

     Velice brzy se děti naučí poznávat hlasy blízkých osob, ale spíše podle 

charakteristických, dynamických, melodických, arytmických návyků konkrétní 

osoby. Ženský hlas vnímají děti lépe než hlas mužský a to z důvodu schopnosti 

lepšího vnímání hlasu vyšší frekvence. 

     Vzájemné odlišení více hlasů je velice důležité při dalším vývoji dítěte a následné 

orientaci při rozhovoru více osob. ( Svobodová, 2005 )    
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9 Současné možnosti vzdělávání dětí se sluchovým 

postižením 

 

     Pokud se narodí dítě se sluchovým postižením, je velice důležitá včasná a přesná 

diagnostika. V ČR existuje péče o jedince se sluchovým postižením již od narození. 

Ta je v ČR zajištěna Středisky rané péče ( SRP ) a Speciálně pedagogická centra  

( SPC ) 

 

9.1. Střediska rané péče  

 

     Jsou určena, jak už bylo řečeno, dětem od narození až do jejich 3 let, u dětí 

s kombinovaným postižením až do 6 let. Každá rodina má k dispozici poradce, který 

rodinu navštěvuje a pomáhá při rozvíjení schopností dítěte, pomáhá vytvářet 

stimulující prostředí podporující celkový vývoj dítěte. Dále střediska rané péče 

nabízí různé semináře pro rodiče, týdenní rehabilitační pobyty pro rodiny, zapůjčuje 

hračky, pomůcky…, a v neposlední řadě pomáhá vybírat vhodné předškolní zařízení 

pro dítě. Veškeré služby středisek rané péče jsou zdarma. Služby středisek rané péče 

jsou chápany jako služby sociální prevence a proto se řídí zákonem o sociálních 

službách č. 108/2006, paragraf 54 Sb.  

      

9.2 Speciálně pedagogická centra  

 

     Na střediska rané péče navazují speciálně pedagogická centra, která zajišťují péči 

dětem od 3 let až po přípravu na povolání.  

     Speciálně pedagogická centra jsou školská zařízení, která jsou většinou součástí 

škol pro daný druh postižení, ale slouží i „běžným“ školám, kde jsou integrováni žáci 

s jakýmkoli postižením. Služby jsou podobné jako u středisek rané péče, navíc 

provádí depistáž dětí a mladistvých v příslušném regionu, poskytují speciálně-

pedagogickou diagnostiku dítěte… V rodinách s dítětem se sluchovým postižením po 

audiologické a speciálně pedagogické diagnostice volí vhodnou rehabilitační metodu, 

která podpoří rozvoj dorozumívacích schopností u dítěte, výběr vhodného 

komunikačního systému a následné zařazení dítěte do vzdělávacího zařízení. Další 
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neméně potřebnou pomocí je také výběr různých kurzů pro děti se sluchovým 

postižením, např. kurz odezírání, logopedie…  Poradenské služby jsou definovány 

Vyhláškou č. 116/2011 Sb., která se mění vyhláškou č. 72/2005 o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. ( Horáková, 

2011 ) 

       

9.3 Mateřská škola pro děti se sluchovým postižením  

 

     Mateřské školy pro děti se sluchovým postižením jsou většinou zřizovány při 

základních školách pro děti se sluchovým postižením. Mateřská škola pro děti se 

sluchovým postižením se stejně jako běžná mateřská škola řídí podle Rámcového 

programu pro předškolní vzdělávání.  

     Režim je zde podobný jako v běžné mateřské škole, jen se klade důraz na tvoření  

a rozvíjení hlasu a řeči – snaha vytvořit u dětí kladný vztah k mluvení, tedy na 

komunikační a jazykovou výchovu, dále na rozvoj zrakového vnímání – nácvik 

odezíráni, rozvoj hmatového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj 

nonverbálních prostředků komunikace – mimika, gesta, znakový jazyk…. Další 

důležitou oblastí je edukace a reedukace sluchu… 

     Jak již bylo řečeno výše, mateřské školy pro sluchově postižené jsou většinou 

součástí základních škol pro sluchově postižené, a proto většina těchto školek jsou 

internátního typu. Mnoho rodin považuje každodenní dojíždění s dítětem do školky 

za časově náročné a mohou tedy své dítě ubytovat na internátu, který je součástí dané 

školky. Další možností je integrace dítěte se sluchovou vadou do běžné školky 

v místě jejich bydliště, což mnohdy přináší velkou zátěž nejen pro samotné dítě, 

rodinu, ale také pro běžnou mateřskou školu. Mateřská škola pro sluchově postižené 

děti se řídí Školským  zákonem č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 147/2011 Sb., kterou se 

mění Vyhláška č. 73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. ( Horáková, 

2011 )    
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9.4 Základní škola pro děti se sluchovým postižením 

 

     Základní školy pro děti se sluchovým postižením jsou většinou jako školy 

internátní. Školní povinná docházka je pro děti se sluchovým postižením 

prodloužena na 10 let.  Před vstupem do školy je posouzena dosažená úroveň 

celkového vývoje dítěte, tzv. zkouška školní zralosti – odolnost vůči zátěži, 

schopnost soustředěnosti, pozornosti, zralost centrální nervové soustavy… 

     Základní vzdělávání osob se sluchovým postižením se řídí Školským zákonem         

č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se  

speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. 

Podobně jako mateřská škola pro sluchově postižené se řídí Rámcovým vzdělávacím 

programem běžné mateřské školy, tak i základní škola pro sluchově postižené se řídí 

Rámcově vzdělávacím programem pro základní školy.  

     Počet žáků ve třídě je 6 – 14 dětí.  

     Cílem základní školy pro sluchově postižené je příprava žáků podle jejich 

individuálních schopností a možností, na začlenění do společnosti a dále příprava na 

budoucí profesi. Žáci se učí číst s porozuměním, aby se slovní zásoba přiblížila 

zásobě pojmů dítěte bez postižení. Mají k dispozici různé kompenzační, rehabilitační 

a učební pomůcky, dále didaktické materiály a speciální učebnice. Děti mají navíc 

předměty speciálně pedagogické péče, např. hodiny individuální logopedické péče, 

českého znakového jazyka, řečovou výchovu, tak aby uměli co nejlépe komunikovat 

mluvenou řečí. 

     Neméně důležitou osobou ve vzdělávání nejen dětí se sluchovým postižením je 

asistent pedagoga. Dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami pomáhá 

zprostředkovávat učivo podle jeho individuálního vzdělávacího plánu s přihlédnutím 

na druh a stupeň postižení dítěte. Individuální vzdělávací plán vypracovává učitel 

spolu s asistentem. Asistent dítě zapojuje do sociálního prostředí třídy a školy, 

zprostředkovává komunikaci…    

     Náplň profese asistenta pedagoga je vymezena v zákoně č. 563/2004 Sb. a 

vyhlášce 73/2005 Sb. ( Průcha, 2009 ) 
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     Další formou vzdělávání sluchově postižených dětí je jejich integrace do „běžné“ 

základní školy. Pro úspěšnou integraci je zapotřebí spolupráce rodiny, dítěte, školy a 

logopeda a respektování individuálních zvláštností dítěte.   

     Nabízí se zde otázka, která poukazuje na to, zda zařazení dítěte s jakýmkoli 

druhem a stupněm postižení mezi kolektiv „zdravých“ dětí není pro dané dítě 

stresujícím a zda mu může „běžná“ základní škola poskytnout vždy kvalitní přístup. 

Je nutné vždy citlivě promyslet konkrétní situaci daného jedince a zvážit případná 

rizika ať už ze strany jedince s postižením anebo z pozice „zdravé“ společnosti.  

     Janotová, Svobodová in Horáková, 2011 vymezují tato kriteria pro zařazení dítěte 

se sluchovým postižením do „běžné“ základní školy: 

„-  včasné odhalení sluchové vady a vyšetření dítěte 

-včasné přidělení sluchadla ( kochleárního implantátu )  

-zahájení speciální péče, intelekt dítěte v mezích normy 

-dostatečná míra sociability a adaptability dítěte, dostatečná úroveň emocionální a 

sociální zralosti 

-přiměřeně vyrovnaný postoj dítěte k jeho vadě, ochota spolupracovat a nestydět se 

za svou vadu 

-zvládnutí obsluhy sluchadla ( kochleárního implantátu ) samotným dítětem, 

celodenní nošení této kompenzační pomůcky 

-plná informovanost rodičů 

-aktivní spolupráce rodiny se školou i speciálně pedagogickým centrem“ 

 ( Horáková, 2011, s. 66-67 )    
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10 Případová  studie - Jana 

       

     Podklady k případové studii jsem získala ve Speciální základní škola v Litomyšli. 

Šetření probíhalo v 7. třídě, kde bylo 13 dětí ve věku 12 – 14 let, z toho jedna žákyně 

se sluchovým postižením, která byla předmětem mého sledování. Metody, kterými 

jsem získala podklady k napsání případové studie, byla metoda pozorování, studium 

osobní dokumentace dítěte a rozhovor s matkou dítěte. Všechna jména níže uvedená 

jsou záměrně změněna z důvodu ochrany osobních údajů.  

 

Datum narození: 2000 

 

Diagnóza   

 

kombinovaná vada sluchu ( těžká nedoslýchavost ) 

zúžení ( atresie ) zevních zvukovodů oboustranně 

opožděný vývoj řeči 

lehká mentální retardace 

jiná delece části chromozomu 

 

Rodinná anamnéza 

 

     Podle výpovědi matky těhotenství probíhalo bez komplikací, sluchové postižení 

se v rodině dříve neobjevilo. 

     Mladší sourozenec – bratr. 

     Rodiče i bratr jsou zdrávi. 

 

Osobní anamnéza 

      

     Matka prodělala těžký, zdlouhavý porod, při kterém došlo k poranění centrální 

nervové soustavy dítěte. Později Janička prodělala operaci kýly, průběh operace se 

zkomplikoval a Janička chvíli nedýchala, lékaři ji museli rozdýchávat – následkem je 

lehká mentální retardace.   
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     To, že Janička neslyší, se zjistilo poměrně pozdě, až v 1. roce života dítěte. Jana 

nereagovala na hlasy, zvuky, byla apatická.  

     Ve 2 letech ji lékaři dali kapesní sluchadlo na kostní vedení na 2-3 kHz. Sluchová 

ztráta – venku 90 dB, v místnosti 30 – 60 dB. Janička umí odezírat z úst, žádné 

speciální metody komunikace nepoužívá. 1. třídu Janička navštěvovala běžnou 

základní školu, kde se učila podle individuálního vzdělávacího plánu. Později jí bylo 

umožněno pracovat s osobní asistentkou. Spolupráce s osobní asistentkou Janičce 

velmi prospívala, byla živější, aktivnější a jistější.  

     Nyní Janička navštěvuje speciální základní školu. 

     Janička je držitelem průkazu ZTP/P,      

     Janička docházela na pravidelnou logopedickou péči, navštěvovala Speciálně – 

pedagogické centrum Kamínek v Ústí nad Orlicí, v současné době spolupracuje se 

Speciálně – pedagogickým centrem pro vady sluchu v Hradci Králové. 

     Spolupráce s rodinou je velmi dobrá. 

     Rodina spolupracuje s foniatrickou ambulancí. 

     V červenci roku 2010 podstoupila operaci ve Fakultní nemocnici Motol v Praze, 

kde jí byl implantován úchytný šroub potřebný k používání nového typu sluchadla 

pro přímé kostní vedení B.A.H.A. – INTENSO. Po zhojení byl zaveden nástavec a 

samotné sluchadlo. V lednu 2011 Janička začala sluchadlo používat, ale sluchadlo 

špatně snášela, kolem úchytného šroubu začala rána hnisat a šroub se uvolnil. 

Janička byla tedy opět hospitalizována ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze.    

      

Chování  

 

     Z výpovědi matky má Janička problémy s chováním – občas mívá stavy, kdy 

s nikým nekomunikuje a třeba celý den kouká do neurčita.  

     Objevuje se u ní afektivní chování, např. záchvaty vzteku.  

     Je hodně emocionálně závislá na okolním prostředí – na chování kamarádů, 

spolužáků, učitelů…, potřebuje neustálý pocit jistoty, klidu. 
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Intelektové schopnosti 

 

     U Janičky byla zjištěna lehká mentální retardace, verbální myšlení je 

podprůměrné. Postižena je i krátkodobá paměť.  

     Janička je pečlivá, ale trochu pomalejší, hůře se přizpůsobuje jakýmkoli změnám, 

prožívá pocity nejistoty a je hodně vnitřně zranitelná. Pokud je unavená, nereaguje 

na žádnou činnost.  

     Janička potřebuje neustálý dohled.  

     Je kamarádská, pomáhá ostatním spolužákům a v kolektivu je oblíbená. Pokud má 

„blok“, nemluví vůbec s nikým ani se svými spolužáky, učiteli. 

 

Schopnost učení 

 

     Je narušena. U obtížnějších úkolů, které jí hned nejdou vyřešit, se snadno vzdává. 

      

Řeč 

 

     Slovní zásoba je podprůměrná, Janička používá jednoduché věty, v řeči se 

objevuje agramatismus, řeč je dyslalická, přiměřené porozumění mluvené řeči – 

špatně vyslovuje, vyjadřuje se pomalu a nahlas. Potřebuje delší čas na vstřebání 

nových vědomostí. 

     Vzhledem k sluchové vadě zvládá obdivuhodně délky hlásek, tvrdé i měkké 

souhlásky bez problému. 

     Důsledkem sluchové vady zaměňuje sykavky. 

 

Paměť 

      

     Delší čas na upevnění nových poznatků. Má pomalé tempo, brzy se unaví. Při 

vyučování je snaživá a aktivní. Co pravidelně neprocvičuje, zapomíná. 

     Pokud se jí něco nedaří nebo vytkne, odmítá pracovat a jen tak sedí v lavici. Lépe 

pracuje v menší skupince dětí.   
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Počítání 

 

     Janička vyžaduje názorné vyučování a práci ve svém individuálním tempu.  

     Počítání přes desítku Janičce nečiní potíže. Počítá pomalu, používá prsty, je 

schopna samostatně vyřešit jednoduchou slovní úlohu. Zvládá bez obtíží počítání do 

dvaceti. Číselná řada do sta jí činí potíže. Nemá představu číselné osy, nezvládá 

zaokrouhlování čísel. Ke správnému vypočítání matematického příkladu, si musí 

udělat rozklad čísla. 

     Názorné učení – práce s počítadlem, nutné zautomatizovat početní spoje.  

     Zvládá bez problému sčítání a odčítání do 100, vedle sebe i pod sebe. Obtížně si 

zapamatovává násobky vyšších čísel 6, 7, 8, 9.  

Po delší době příklad vypočítá správně.  

     

Čtení 

 

     Slabikuje, velmi brzo se unaví, je potřeba střídat formy práce - Janička neudrží 

pozornost, když čtou ostatní děti.  

     Je nutné neustále Janičku motivovat a dbát na správnou výslovnost. Těžší slova 

čte zkomoleně. Náročný a delší text čte Janička bez porozumění, nepamatuje si, co 

právě četla. Je nutné dbát na dostatečnou domácí přípravu. Tvrdé a měkké souhlásky 

zvládá Janička výborně, chybuje v diktátu. Nerada vymýšlí příběhy, ve kterých má 

zapojit svoji fantazii, neumí dokončit příběh. 

Během výuky je nutné zařazovat relaxační cvičení. 

      

Písmo 

      

     Neupravené, neuspořádané, rozházené, nedodržuje tvary písmen a často píše pod 

linkou, mění sklon písma, velikost písma také, některá podobná písmena si plete.  

     Janička vždy píše zkrácenou verzi cvičení a zbytek cvičení může dopsat doma. 

Opis textu jí nečiní potíže. Při diktátu špatně rozlišuje hlásky c, č, s, š, ž, ř…, je 

schopna najít v textu chyby. 
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Diktát 

 

     Pracuje svým tempem. Někdy diktát nepíše a opisuje text z učebnice. Pokud píše 

diktát s ostatními dětmi, píše zkrácenou verzi diktátu nebo vynechá vždy jednu větu. 

Pan učitel Janičku vždy upozorní, aby se snažila psát bez chyb a aby bylo písmo 

čitelné.            

      

 

Učební pomůcky 

 

     Matematické magnetické tabulky, počítadlo, kostičky s hláskami, posunovací 

slabikové pravítko, molitanová písmena, čtenářské tabulky, počítačové programy – 

anglický jazyk, matematika – opisování matematického příkladu na počítači, 

obrázkové knihy, časopisy… 

      

Způsob hodnocení a klasifikace 

 

     Učitelé Janičku známkují a také ji hodnotí ústně.  

 

10.1 Možnosti práce s dítětem se sluchovou vadou ve speciální 

základní škole 

 

     Janička sedí v první lavici, aby dobře viděla na tabuli a slyšela, co vyučující říká. 

Pokud něčemu Janička nerozumí, vyučující jí to zopakuje. Janička je pečlivá, vždy je 

připravena na další vyučovací hodinu.   

      

10.1.1 Český jazyk 

  

      Na začátku hodiny si děti vždy zahrají nějakou hru se slovy, např. „slovní fotbal“ 

– pan učitel řekne nějaké podstatné jméno a ten, který je na řadě, má říci jiné 

podstatné jméno začínající na poslední písmeno předchozího slova, např. kočka – 

akvárium – medvěd… Tak se postupně všechny děti vystřídají.  
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     Při této hře si děti rozšiřují a obohacují slovní zásobu. Janička i ostatní děti musí 

pozorně poslouchat své spolužáky. Když je Janička na řadě, pan učitel se jí zeptá, 

jestli dané slovo slyšela a rozuměla mu. Když Janička nějaké slovo neslyší, sama od 

sebe se  nepřihlásí. Potom už své spolužáky přestane poslouchat a dále 

nespolupracuje. Často se jí pan učitel ptá, jestli svým spolužákům rozumí.  Pokud ne, 

slovo jí žáci zopakují.       

     Následuje cvičení, kde děti doplňují i/y ve vyjmenovaných slovech. Děti cvičení 

z učebnice přepisují do školního sešitu, procvičují si tím nejen pravopis, ale také 

správné opisování textu.  

Délku cvičení má Janička zkrácenou, opíše jen polovinu cvičení, nebo celé cvičení 

opisuje svým tempem a zbytek si dopíše za domácí úkol. Na tom se vždy předem 

s panem učitelem domluví. 

     Janička je velice pečlivá, vždy si napíše do sešitu veškerý zápis z tabule, nadpisy 

má podtrhané barevně na rozdíl od ostatních dětí. V hodině českého jazyka Janička 

používá posunovací slabikové pravítko – posouvá se po řádku, ostatní text je zakrytý. 

V „okénku“ pravítka jsou vidět pouze slabiky daného slova, aby ostatní písmena děti 

nerozptylovala a text si nedomýšlely.         

  

10.1.2 Matematika 

  

     Matematika nejde Janičce tak dobře jako český jazyk.  

     Paní učitelka se snaží dětem matematiku zpříjemnit hrou. Na začátku vyučovací 

hodiny říká dětem matematické příklady, a komu hodí molitanový míček, ten řekne 

výsledek a hodí míček zpátky. Pokud výsledek příkladu neví, hodí míček zpět paní 

učitelce, ta ho hodí někomu jinému. Děti se tak učí zapamatovat a vypočítat příklad, 

aniž by ho viděly napsaný. Děti nesmí vykřikovat, mluví pouze ten, kdo drží v ruce 

míček. 

         Janička pozorně sleduje, kam paní učitelka míček hází, aby byla připravená 

míček chytit. Paní učitelka předtím, než míček Janičce hodí, řekne její jméno a poté 

příklad. Protože Janička sedí v první lavici, není pro ni problém míček chytit. 

Vypočítat příklad na sčítání pro Janičku není tak obtížné jako vypočítat příklad na 

odečítání, kdy Janička dlouze počítá a výsledek není vždy správný. Paní učitelka jí 



39 

 

zadaný příklad napíše na tabuli, aby ho Janička viděla, tak si příklad lépe uvědomí a 

vypočítá ho správně. 

     Následuje „pětiminutovka“, kdy si děti píší do školního sešitu matematické 

příklady, které jim opět paní učitelka nadiktuje. Děti příklady rovnou počítají. 

Příklady jsou opět na sčítání a odečítání. Janička „pětiminutovku“ píše celou, ale má 

na vypočítání příkladu více času, než ostatní děti. Až všechny příklady vypočítá, sešit 

odevzdá paní učitelce.  

     Počítání příkladů pod sebe Janičce jde. Často se jí stává, že si čísla u příkladu 

nenapíše správně pod sebe a výsledek není správný. Janička se zlobí, pokud její 

výsledek není správný. Paní učitelka si k ní sedne a řekne jí, aby si příklad napsala 

znovu. Sleduje, jak Janička při počítání příkladu postupuje, na chybu, kterou udělá, 

ji poté upozorní. Janička si pak po zbytek hodiny na tento problém dává pozor, ale 

další hodinu chybu opakuje. 

     Pokud má Janička špatnou náladu, špatný den, po upozornění  na jakoukoli chybu 

přestává pracovat, zatvrdí se a přestane komunikovat. Nereaguje ani na nabízenou 

pomoc svých spolužáků.  

      

10.1.3 Anglický jazyk 

 

     Cizí jazyk jde Janičce i přes sluchovou vadu poměrně dobře. Na začátku 

vyučovací hodiny se děti s paní učitelkou pozdraví anglicky „Hello“. Dále paní 

učitelka vyvolá někoho k tabuli a pokračují v dalších pozdravech – Dobré ráno –

„Good morning“, Dobré odpoledne –„Good afternoon“…  

     Zpívání anglických písniček – paní učitelka důrazně artikuluje, aby děti správně 

slyšely anglickou výslovnost. Janička písničky zpívá velmi potichu, stydí se.       

     Zopakování barev – paní učitelka dětem říká česky barvy a děti je překládají na 

papír do anglického jazyka. Janička má opět delší čas na dopsání než ostatní děti. 

     V učebnici anglického jazyka mají děti obrázky a k nim napsané, jak se dané 

zvíře, předmět, přeloží do anglického jazyka. Samozřejmě zde mají uvedenou i 

správnou výslovnost.  

     Čtení článku v anglickém jazyce – článek čtou děti nahlas, střídají se po třech 

větách. Musí tedy dávat pozor, aby se v článku neztratily. 
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     Janička čte pomalu, vždy si celé slovo přečte potichu a pak když si je jistá, tak ho 

přečte nahlas. Pokud paní učitelka vidí, že čtení jde Janičce pomalu, začne číst s ní. 

Janička tak lépe anglický text dočte.   

     Překlad anglického textu – děti si musí pamatovat své tři věty, které četly 

anglicky. Ty si také přeloží.  

     Janička poslouchá spolužáky, co čtou. Při překladu vět často přeloží anglické 

slovo jinak. Vymýšlí, hádá slovo, které by do textu mohlo patřit.    

     Někdy děti chodí na hodinu anglického jazyka na počítače, kde mají program 

s názvem „Angličtina pro děti“. Paní učitelka říká, že práce s tímto programem děti 

baví, je to pro ně zpestřením výuky. V programu mají např. obrázek zvířete a ze čtyř 

možností vybírají, jak se dané zvíře řekne v anglickém jazyce. 

 

10.1.4 Zeměpis 

 

     Na začátku hodiny zeměpisu si děti s panem učitelem zopakují probrané učivo 

z minulé hodiny. Pan učitel se někoho zeptá, jaké státy jsou v západní Evropě. Ten, 

kdo je vyvolaný, je vyjmenuje a ukáže na mapě Evropy. Dále si děti zopakují, jakou 

barvou se na mapě znázorňují nížiny, pohoří, řeky, moře, oceány. To děti velice 

dobře umí. 

     Orientace na mapě je pro Janičku obtížná. Špatně se jí určují hranice jednotlivých 

států. Sousední státy určí správně.  

     Určování hlavních měst evropských států děti opakují tak, že je pan učitel rozdělí 

do dvou družstev. Žáci stojí v řadě za sebou a čekají, až jim pan učitel řekne název 

evropského státu. Žáci z obou družstev, kteří jsou na řadě, vyběhnou k tabuli a napíší 

hlavní město daného evropského státu. Tak se postupně všichni vystřídají. Janička 

tuto hru také hraje, ale má opět delší čas na psaní.           

     Pan učitel dětem vždy uvede nějaké zajímavosti u jednotlivých států, aby si tak 

lépe učební látku zapamatovaly. Z učebnice zeměpisu dětem okopíruje obrázky, 

které si pak nalepí do sešitu.  
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10.1.5 Přírodopis 

 

      V hodině přírodopisu se děti učí botaniku – nauka o rostlinách. Paní učitelka jim 

nakreslila tabulku, kde byly napsané barvy květů jednotlivých rostlin – červená, 

žlutá, modrá… Děti měly za úkol v atlase rostlin vyhledat květiny a roztřídit je podle 

barev do příslušného sloupečku. Také si je měly pozorně prohlédnout. 

     Janička napsala názvy všech květin správně, vyhledala i ty, které jsou méně 

známé. 

     Když měly všechny děti tabulku zaplněnou, paní učitelka řekla, aby vyhledaly 

rostliny, které mají kalich a korunu. Děti věděly z minulé hodiny, jak kalich a koruna 

u rostlin vypadají a opět si je do tabulky vypsaly. Janička si u tohoto úkolu nebyla 

příliš jistá, tak jsem rostliny v atlase hledala s ní. 

 

10.1.6 Výtvarná výchova 

 

     Ve výtvarné výchově děti více kreslí a malují na abstraktní téma – svoje pocity 

z hudby, svoji náladu, prostřednictvím barev vyjadřují různé emoce – radost, vztek, 

strach, zlost…   

     Pan učitel jim na začátku hodiny prozradí, co budou v hodině výtvarné výchovy 

malovat/kreslit a také jakou výtvarnou techniku budou používat. 

     Janička má nejraději abstraktní téma, protože si pod tím může každý představit 

něco jiného. Nejlehčí je pro ni kreslení tužkou. Pokud se jí něco nepovede, obrázek 

lze vygumovat a nakreslit znovu. Nejobtížnější je pro Janičku malovat štětcem a 

temperovými nebo vodovými barvami. Janička neumí moc dobře namíchat správnou 

barvu, kterou by na malování daného obrázku potřebovala. Malba štětcem jí tedy 

trvá déle než tužkou nebo pastelkami. 

     Když už musí Janička malovat, tak ráda maluje své pocity, které v ní vyvolává 

hudba. Hudbu vybere pan učitel. Často to bývá relaxační hudba, např. šumění moře, 

ptačí zpěv…  

 

10.1.7 Tělesná výchova 

 

     Na tělesnou výchovu děti chodí do městské sportovní haly.  
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     Janička je přiřazena k děvčatům z pomocné školy, protože by nezvládala 

„běžnou“ hodinu tělesné výchovy.  

     S děvčaty si Janička rozumí, chodí sem také její kamarádka ze základní školy, 

kterou Janička předtím navštěvovala. 

     Na tělocviku je Janička živější, ráda hraje různé hry na honěnou, které paní 

učitelka zařazuje na začátek hodiny na rozehřátí. Poté si děti zahrají další pohybovou 

hru, kdy běhají dokolečka po tělocvičně a čekají na pokyny paní učitelky – „velký 

vítr“ – děti si rychle lehnou na zem, „velká voda“ – děti se musí postavit na lavičku. 

Tyto pokyny paní učitelka neustále střídá a děti na ně reagují. 

 

     Cvičení s míčem – děti dostanou do dvojice míč. Sednou si proti sobě, roztáhnou 

nohy a míč si kutálejí. Janička si většinou hraje se svojí kamarádkou. Často míč 

vědomě odkutálí jinam a směje se tomu. 

Děti zůstanou sedět na zemi proti sobě a teď si míč podávají. Musí se co nejvíce ke 

svému kamarádovi naklonit a s nataženýma rukama míč podat.  

Další cvičení je tlačení míče proti sobě. Obě děti drží míč a tlačí ho proti svému 

kamarádovi.  

     Všechny děti se postaví do kruhu a míč si hází. Janička má dobrý postřeh a tak 

chytit míč a poslat ho dalšímu, zvládá bez problému. 

     Na konec hodiny si děti lehnou na zem, paní učitelka pustí relaxační hudbu – 

šumění moře. Děti si zavřou oči, poslouchají a odpočívají.        

 

10.1.8 Pracovní vyučování 

 

     V hodině pracovního vyučování jsem s dětmi dělala jarní přání. Povídali jsme si o 

tom, že brzy přijde jaro, rozkvetou jarní květiny. Zeptala jsem se dětí, jestli nějaké 

znají – sněženka, bledule, narcis, tulipán… Ukázala jsem jim přání, které budeme 

vyrábět. Přání pak mohou někomu darovat.   

     Děti si připravily barevné papíry – červený a modrý. Rozdala jsem jim šablony 

tulipánu a květináče. Šablonu tulipánu si děti obkreslily na červený barevný papír 

10x, šablonu květináče obkreslily na modrý barevný papír také 10x a všechny 

květináče a tulipány vystřihly. Po vystřižení každý tulipán děti přeložily v polovině. 

Poté potřely lepidlem jednu polovinu tulipánu a přilepily na polovinu dalšího květu. 
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Takto postupně k sobě slepily všechny tulipány do vějíře. Stejně postupovaly u 

květináče. Z barevného zeleného papíru děti vystřihly stonek a listy tulipánu.  

     Bílou čtvrtku přeložily napůl a dovnitř nalepily libovolný barevný papír, papír 

může být celý nebo z něho vystřihly obdélník. Nejdříve do středu čtvrtky nalepily 

stonek a listy, poté vlepily ke stonku květ tulipánu a květináč. Pokud si děti ustřihly 

z barevného papíru obdélník, zbytek bílé čtvrtky vybarvily pastelkami.  

     Na přední stranu přání nalepily ještě jeden tulipán, který ale už neskládaly do 

vějíře. Musely si opět obkreslit květ tulipánu, květináč, stonek a listy. Přední stranu 

mohly děti vybarvit pastelkami. Činnost dětem trvala déle, než jsem předpokládala. 

Janička byla velice pečlivá, reagovala dle pokynů. Pokud něčemu nerozuměla, 

zůstala sedět na svém místě, přestala pracovat a čekala, až k ní přijdu. Vysvětlila 

jsem jí, co má udělat dál   a Janička se znovu pustila do práce.  

     Šablony Janička obkreslovala a vystřihovala přesně. Skládání květu tulipánu i 

květináče do vějíře bylo pro Janičku obtížné, šablony neskládala přesně na sebe.  

     Poté co jsem se Janičky zeptala, jestli se jí přáníčko líbí, řekla, že ano a že ho 

doma daruje mamince, aby měla radost.      

   

10.2 Rozhovor s matkou Jany   

 

     Bylo mi umožněno setkat se s maminkou Janičky a udělat s ní rozhovor.  

Maminka byla vstřícná a ochotně odpovídala na moje otázky: 

      

1) Kdy a jak jste zjistila, že Vaše dcera neslyší? 

     „To, že dcera neslyší, jsme zjistili, když jí byl 1 rok. Janička nereagovala 

na hlasy, byla apatická. Lékař jí dal kapesní sluchadlo, které Janička nosila do svých 

jedenácti let.“ 

 

2) Znáte příčinu sluchového postižení? 

     „Konkrétní příčinu, proč Janička neslyší, nám lékaři nesdělili, ale měla jsem horší 

porod. Janička také v 1. roce prodělala operaci kýly, průběh operace se zkomplikoval 

a Janička chvíli nedýchala, lékaři ji museli rozdýchávat. To je také příčina lehké 

mentální retardace.“ 
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3) Je u Vás v rodině ještě někdo s poruchou sluchu? 

     „Není.“ 

 

4) Jakou sluchovou ztrátu Vaše dcera má? 

     „Venku 90 dB, v místnosti 30 – 60 dB.“ 

 

5) Jak s dcerou komunikujete? Používáte nějaké speciální metody komunikace, 

např. znakovou řeč? 

     „Dcera umí dobře odezírat, takže mi rozumí. Žádné speciální metody komunikace 

nepoužíváme.“ 

 

6) Spolupracujete s některými organizacemi pro lidi s poruchami sluchu, 

neslyšící? 

     „Ano, dojíždíme s dcerou do Speciálního pedagogického centra v Hradci 

Králové.“   

 

7) Jakou mateřskou školu a poté základní školu Vaše dcera navštěvovala? 

     „Janička chodila do mateřské školy v Litomyšli do speciálního oddělení. Poté 

nastoupila do běžné základní školy a následně na Speciální základní školu 

v Litomyšli. Myslím, že je zde spokojenější a i v učení se hodně zlepšila“ 

 

8) Dochází dcera na pravidelnou logopedickou péči? 

     „Janička docházela k logopedovi od 3 do 11 let, nyní na logopedickou péči 

nechodí, protože s logopedem nespolupracovala. Ale později bych chtěla, aby opět 

logopeda navštěvovala, doufám, že najdeme takového člověka, v kterého bude mít 

Janička důvěru a bude s ním komunikovat.“ 

 

9) Vaše dcera má voperovaný nový typ sluchadla, mohla byste mi říci, jaký typ 

sluchadla to je a objevily se u Janičky po operaci nějaké problémy?  

     „Janičce voperován nový typ sluchadla ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. 

Byla druhou pacientkou v České republice, které byla tato operace provedena. Je to 

vlastně úchytný šroub na sluchadlo, který byl voperován Janičce za ucho. Po třech 

měsících jí byl voperován patent, který ale tělo nepříjmulo a objevil se zánět. 
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Úchytný šroub mi zůstal v ruce, Janička měla „díru“ do hlavy. Žádní doktoři s tím 

nechtěli nic mít, nevěděli si s tím rady a posílali mě do Prahy. Janička byla 

opět hospitalizována v Motole, kde jí byl znovu zaveden úchytný šroub. Poté co se jí  

rána zahojila, bylo Janičce sluchadlo voperováno. Podle slov paní učitelky slyší lépe 

a více komunikuje.“      
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11 Případová studie – Jan  

 

     Podklady pro tuto případovou studii jsem získala na běžné základní škole. Honzík 

navštěvuje první třídu s nižším počtem žáků. Většina dětí zde má specifické poruchy 

učení. Metody, jimiž jsem získala podklady k této případové studii, bylo pozorování 

a studium osobní dokumentace dítěte.   

 

Datum narození: 2006 

 

Diagnóza 

 

Středně těžká oboustranná nedoslýchavost. 

Nadprůměrné intelektové schopnosti. 

       

Rodinná anamnéza 

 

    Honzík se narodil jako druhorozené dítě. Rodiče jsou od čtyř let dítěte rozvedeni. 

Matka s dětmi žije v městském bytě 2+1. Otec se synem má bezkonfliktní vztah. Syn 

ho pravidelně navštěvuje. Honzík má starší sestru, která je zdravá. 

 

Osobní anamnéza 

 

     Těhotenství probíhalo bez závažných obtíží. Porod proběhl normálně bez 

komplikací. Dítě mělo normální porodní váhu i míru. Matka dítě kojila asi 2 týdny. 

Honzík byl velice živé a neklidné dítě. Začal chodit okolo 12. měsíců a ve stejném 

období se u něho začala objevovat první slova, až do 18. měsíce přetrvávala dyslalie.   

     Podle hodnocení rodičů je řeč dobrá. 

       Vadu sluchu rodiče objevili asi ve 14.měsíci života dítěte. Honzíkovi byla 

zjištěna středně těžká oboustranná nedoslýchavost. Následně mu lékaři dali závěsné 

sluchadlo. Na základě zjištěné sluchové vady byl Honzík vyšetřen ve Speciálně 

pedagogickém centru pro děti s vadami sluchu a řeči při Speciální škole pro děti se 

sluchovým postižením v Hradci Králové. Zpráva z SPC byla taková, že dítě s touto 
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sluchovou vadou může být integrováno do běžné mateřské školy a následně do běžné 

základní školy, kde je nutná speciální odborná péče logopedické poradny. Dále bylo 

doporučeno snížit počet žáků ve třídě, účast logopedického asistenta a používání 

speciálních didaktických a metodických pomůcek ve vyučovacím procesu. 

  

Chování  

 

     Na základě psychologického vyšetření SPC před nástupem do 1. třídy bylo 

zjištěno, že Honzík je komunikativní a jeho reakce jsou přiměřené jeho věku a jeho 

sluchovému postižení. 

 

Intelektové schopnosti 

 

     Honzík je nad průměrem v intelektových schopnostech, má rychlé pracovní 

tempo. Honzík je pravák, úchop tužky je dobrý. Matematické schopnosti jsou celkem 

na dobré úrovni. 

 

Řeč 

 

     Matka pravidelně dojížděla s Honzíkem na konzultace do SPC Hradec Králové. 

Vyšetřením se zjistila špatná diferenciace hlásek F, V, R, Ř a sykavek. Honzík měl 

poměrně chudou slovní zásobu, některé předměty neuměl pojmenovat a některé věci 

si  pojmenovával podle svého. Pracovnice SPC matce doporučila rozvíjet Honzíkovu 

slovní zásobu a také mu založit pojmový deník, kam bude zapisovat nová slova a 

pojmy. Po pravidelné a důsledné logopedické péči se podařilo za půl roku vyvodit 

správné vyslovování špatných hlásek i sykavek. 

 

11.1 Možnosti práce s dítětem se sluchovou vadou v běžné základní 

škole 

 

     V září roku 2012 Honzík nastoupil do 1. třídy běžné Základní školy v Litomyšli. 

Třídní učitelka byla seznámena s „postižením“, které Honzík má. Učitelka by měla 

při „výkladu“ na Honzíka mluvit zřetelně a měla by být otočena čelem k němu. 
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Honzík byl tedy posazen do první lavice ve třídě. Dále bylo doporučeno, aby se 

učitelka zaměřila na procvičení zrakového vnímání a prostorové orientace u Honzíka.  

     Nadále pokračovala spolupráce s SPC Hradec Králové na logopedické péči.  

 

     První třídu Honzík absolvoval bez velkých obtíží. Paní učitelka ho hodnotila jako 

snaživého chlapce, který je kamarádský a v kolektivu dětí oblíbený. Dobře čte, píše, 

počítání mu dělá drobné obtíže. Na pololetním vysvědčení měl Honzík samé 

jedničky, jen z matematiky měl 2. 

 

Řeč  

 

     V Honzíkově řeči se objevují časté agramatismy, dělá mu problém vybavit si 

některá slova a slova významově nebo zvukově stejná zaměňuje. Pokud na něho 

někdo mluví delší dobu, dochází k neporozumění sdělení.  

 

11.1.1  Český jazyk 

      

     Honzík v 2. pololetí 1. třídy umí všechna písmenka v abecedě. Pletou se mu 

tvarově stejná písmenka, občas napíše B, D a S zrcadlově. Nadále si rozšiřuje 

pojmový slovník. Při čtení často spojuje slova a předložky.  

     Honzík čte dobře a s porozuměním. Během čtení svých spolužáků se Honzíkovi 

občas stane, že ztratí orientaci v textu  

 

11.1.2 Matematika 

 

  Matematika není u Honzíka tak oblíbená jako Český jazyk. Musí hodně doma 

s maminkou „trénovat“ počty. V 1. třídě umí Honzík sčítat a odečítat do dvaceti bez 

přechodu přes desítku. Honzíkovi dělá problém odečítání. S psaním číslic nemá 

žádné problémy. Často ho paní učitelka „přistihne“, jak počítá na prstech.  

     Paní učitelka děti učí matematiku formou hry, dává jim různé pracovní listy, kde 

mají např. motýlky, kteří mají na křídlech puntíky, ty děti mají spočítat a napsat 

matematický příklad a vypočítat ho. Každé číslo má svoji barvu a podle 

vypočítaného výsledku mají motýlka děti vybarvit. Honzíka taková zábavná 
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matematika velice baví a pokud má příklad napsaný před sebou, je pro něho 

jednoduché příklad vypočítat. Větší problém má, když jim paní učitelka říká příklady 

a oni si mají čísla představit a říci výsledek. Honzík často počítá na prstech.    

     K nácviku prostorové orientace mají děti z papíru udělaný veliký dům, který mají 

pověšený ve třídě na magnetické tabuli. Paní učitelka jim dává magnetky s různými 

zvířátky a děti je umisťují podle pokynů do domečku, např. do okna vlevo dole patří 

kočička, do pravého okna nahoře patří pejsek…Zde si děti procvičují pojmy 

nahoře/dole, vpravo/vlevo, uprostřed. Díky tomu, že prostorovou orientaci Honzík 

procvičuje i doma, nečiní mu velké obtíže. 

 

11.1.3 Prvouka 

 

     V prvním pololetí se děti v prvouce naučily říci pár vět o sobě – jak se jmenují, 

kde bydlí, popis okolí jejich bydliště…, základy společenského chování, dodržování 

základních hygienických návyků… 

     Pro Honzíka je prvouka zajímavá. Nejvíce ho zajímají informace o přírodě – jak 

se příroda mění v jednotlivých ročních obdobích, jako je zbarvení listů na podzim…, 

dále jsou to různé zvyky, tradice – Vánoce, Velikonoce…    

     Děti se učily, jak se nazývají jednotlivé měsíce v roce, roční období a dny 

v týdnu. Paní učitelka jim rozdala pracovní list, kde byly tři sloupce – v prvním a 

třetím byly napsané měsíce, dny v týdnu a jednotlivá roční období, uprostřed bylo 

slovo měsíc, den v týdnu, roční období. Děti měly spojit, co patří k sobě. Nejdříve si 

děti s paní učitelkou postupně přečetly první sloupec, poté druhý a třetí. Pak děti 

pracovaly samostatně. Honzík udělal v tomto cvičení tři chyby, ale po upozornění na 

ně je správně opravil. 

 

11.1.4 Anglický jazyk 

 

     Honzíkovi nečiní žádný problém naučit se jednotlivá slovíčka, pokud mu je paní 

učitelka nebo maminka doma přeříká. Honzík umí např. anglicky pozdravit, anglicky 

říci jednotlivé členy rodiny – matka, otec, sestra…, dále základní barvy jako je 

červená, zelená, žlutá, modrá…, napočítá anglicky do 5-ti… 
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     Honzík po vyučování navštěvuje školní družinu, kde se setkává se svojí starší 

sestrou. Paní vychovatelka pro děti připravuje různé projekty, na kterých se děti 

podílejí, pořádají besídky pro rodiče… Honzík se do družiny vždy těší, setká se tam 

s dalšími kamarády, s kterými, podle slov paní vychovatelky, rád hraje stolní 

společenské hry, jako je „Člověče nezlob se“, pexeso a jiné.    

   

11.2 Individuální vzdělávací plán 

 

Jméno a příjmení žáka:  Jan H. 

Škola: II. ZŠ Litomyšl  

Třída: 1. A 

Datum narození: 1. června 2006 

 

Vyšetření dne : 10. října 2012 

    Chlapec byl vyšetřen na žádost matky a doporučení třídní učitelky. Vyšetřením 

byla potvrzena středně těžká oboustranná nedoslýchavost a nadprůměrné intelektové 

schopnosti. Na základě rozhovoru s matkou byla provedena rodinná anamnéza, dále 

byla provedena osobní diagnóza chlapce a podrobné vyšetření na prověření 

individuálních vzdělávacích schopností Honzíka. Rozborem byla diagnostikována, 

jak již bylo zmíněno, středně těžká oboustranná nedoslýchavost a nadprůměrné 

intelektové schopnosti. 

Kontrolní vyšetření dne: 7. ledna 2013 

       

Výchozí učební dokumenty: Školní vzdělávací program „Učíme se s radostí“. 

 

Vyučovací předmět :   

 

Český jazyk :  

- respektujeme aktuální úroveň čtenářských dovedností 
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- místo diktátů volíme jiné formy prověřování probraného učiva ( doplňovací 

cvičení ) 

- doplňování gramatických jevů v cvičeních 

- využití přehledů, tabulek….. 

- respektujeme individuální tempo 

 

Matematika: 

 

- používáme názorné pomůcky ( grafy, tabulky, pracovní listy… ) 

- průběžně kontrolujeme pochopení zadání, instrukcí 

- respektujeme individuální tempo práce a individuální zvláštnosti 

- upřednostňujeme písemné počítání před ústním počítáním 

- nedbáme na rychlost při výpočtech, dopřejeme Honzíkovi dostatek času  

 

Prvouka : 

- respektujeme individuální rysy Honzíka 

- používáme názorné pomůcky  

- pracovní listy musí obsahovat doplňovačky, tabulky 

- dbáme na doplnění učiva pomocí obrázků – názornost, systematičnost 

     

Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic  

a didaktických materiálů: individuální zesilovač ( učitelka má připevněný na sobě 

mikrofon a vysílač, chlapec má u sebe přijímač, zesilovač – stírá se tak vzdálenost 

učitelky a chlapce a odstraňuje se hluk pozadí ) 

 

Počty žáků ve třídě:  

Pokud je to v rámci možností školy přípustné, bylo by ku prospěchu Honzíka, aby 

navštěvoval třídu s nižším počtem žáků. Byla by tak zajištěna i možnost případného 

individuálního přístupu pedagoga. 

 

Účast dalšího pedagogického pracovníka:   

Na výchovně vzdělávacím procesu by se měl podílet i asistent dítěte, popř. pedagoga. 

Při vyučování je nutná dopomoc další osoby, což může asistent zajistit. Je tím 

umocněn také potřebný individuální přístup při výuce. Asistent by dále měl 

pravidelně společně s vyučujícím konzultovat učivo s rodiči Honzíka, aby byla 

zajištěna také řádná domácí příprava. 
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Další důležité informace : 

Účast na dalších vyšetřeních v pedagogicko-psychologické poradně vždy po l roce. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci: 

Doporučujeme spolupráci rodiny a školy, nejen během pravidelných třídních 

schůzek, ale je nutný pravidelný kontakt s třídní učitelkou, popř, s asistentem dítěte ( 

bude-li ho mít dítě přiděleného). Matka bude informována o prospěchu, chování 

svého syna, ale také o specifickém učebním postupu, který je nutné respektovat při 

domácí přípravě. Domácí příprava by měla být pravidelná, systematická s potřebnou 

dopomocí rodiče. 

        

Na vypracování IVP se podíleli: 

Speciální pedagog pedagogicko-psychologické poradny, psycholog pedagogicko-

psychologické poradny a třídní učitelka. 
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12 Závěr 

 

     Sluch je pro nás velice důležitým smyslem. Nejen při komunikaci s ostatními 

lidmi, ale slouží nám také pro orientaci v okolí. Pomocí sluchu vnímáme zvuky 

z prostředí, ve kterém se právě nacházíme. Slyšet, je podle mého názoru pro člověka 

důležitější, než možnost vidět. Zvuk, něčí upozornění, nás může zachránit před 

nebezpečím, např. před projíždějícím autem, které můžeme přehlédnout, ale náš 

sluch nás na případné nebezpečí upozorní. Někteří sluchově postižení lidé se na svůj 

sluch spoléhat nemohou. Ti, kteří mají ještě zbytky sluchu, mohou sluchovou ztrátu 

nahradit vhodným sluchadlem. Ale ani to, jim úplně sluch nemůže nahradit.  Proto 

bychom si svůj sluch měli chránit, dbát na čistotu a při jakémkoli náznaku zhoršení 

sluchu ( „zalehlé“ ucho, hučení v uších…) včas vyhledat odbornou pomoc. 
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14 Seznam příloh 
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