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Na třídní akci „Holčičí den“ přišla všechna  děvčata, dvě i v doprovodu svých 

maminek. Velmi potěšující bylo, ţe pozvání přijala i jedna romská maminka. Děvčata 

se na „Holčičím dnu“ seznámila s péčí o ruce a především o hygienu nehtů. Kaţdá si 

pak odnesla vyčištěné a upravené nehtíky, kde nechybělo ani zdobení. 

 

 



 

 

 



Tyto fotografie dokumentují „Klučičí den“, kterého se zúčastnili všichni kluci ze třídy. 

Někteří zase v doprovodu svých rodičů i sourozenců. Na „Klučičím dnu“ jsme 

vyřezávali na zahradě píšťalky. 

 

 



 

 

 



Následující fotografie jsou z dalšího jarního společného odpoledne prvňáků 

s názvem „Romský den.“ Této akce se zúčastnili romští ţáci, někteří zase 

v doprovodu rodičů i sourozenců, ale  pouze dva ţáci majority, jeden v doprovodu 

rodičů i sourozenců. Ani jedna dívka. Náplní „Romského dne“ bylo vaření romského 

jídla. Na základě těchto skutečností vyvstala otázka:  Nebyl uţ jen název pro 

společné romské odpoledne  pro majoritu odrazující? 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Následující fotografie dokumentují „opuštěné“ byty romských rodin v monitorované 

obci. Nepořádek, vytrhané parkety, vysekané kabely, odebrané sanitární vybavení, 

vodovodní baterie. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Romská rodina očima ţáka druhé třídy. Velká, početná, prostá rodina, kde se její 

členové navzájem překrývají, dotýkají, všichni jsou šťastni, usmívají se, jsou v 

pohybu.  Nechybí zde ani pes. Podle vyjádření samotných Romů „Je nás tam moc“, 

„Čím víc, tím líp“ 

 

 

 

 

Česká rodina očima ţáka druhé třídy. Uhlazená, uspořádaná, barevná s výtvarnými 

detaily a s určitým odstupem mezi členy rodiny. Také zde se všichni usmívají. 

 

 



Další romská rodina znázorňuje méně početnou rodinu. Je zde znatelná soudrţnost 

rodiny, blízkost jejich členů, harmonie a zároveň izolovanost  a vzdálenost od 

okolního světa. 

 

 

Na detailním záběru je znatelná blízkost a těsnost všech členů. Nejmladší člen je 

nalepený přímo na mamince.  

 



 

 



 

 



 

 



 

Fotografie “Romské dítě jde spát, kdyţ je ospalé“ 

 



Fotografie, která ukazuje hod  hrací kostkou. Ţák neznal způsob házení, protoţe tuto 

činnost nikdy nedělal. Pouze zvedl ruku do výšky a spustil  kostku přímo dolů. 

 

 

Z této fotografie je patrné, jak činnost házení kostkou mají zvládnutou české děti. 

 



Fotografie, dokumentující romské děti stále pohromadě. 

 

 

Další dvě fotografie dokumentují, jak romské děti dají na výletě na jedno místo 

všechny svačiny dohromady a berou si bez rozdílu toho, co kdo přinesl. 

 



 

 

 

Zatímco romské děti mají svačinu všichni dohromady, české dítě má svačinu kaţdé 

samostatně ve své krabičce, jak je patrné z následující fotografie. 

 



 

Na této fotografii je ukázka drţení nůţek romského chlapce, který tuto činnost 

neznal. Jiţ před nástupem do školy byl však  mimořádně výtvarně nadaný. 

 



Adámek při zdobení hnětýnek. 

 

Adámek při výrobě šneka. 

 

 



Adámek při výrobě Mikuláše. 

 

                         Dominikův podařený výrobek, ale aţ na podruhé. 

 



Kevinův smutný pohled a  prostřiţená vystřihovánka, ale nádherně vymodelovaní 

broučci. 

 

 

 



Ukázka maximálně pečlivé práce Gabči. 

 

Gabča nastoupila do školy po odkladu, její práce byla od samého počátku velmi 

pečlivá, čistá a přesná. Ukázka uvolňovacích cviků i s podpisem po měsíci školní 

docházky.  

 



Gabči výtvarná práce – otisky podzimního listí, 1. třída. 

 

Tato fotografie dokumentuje přítomnost maminky na doučování. 

 



Text ušitý tzv. na míru romské ţákyni, který je pro ni srozumitelný a samostatně si ho 

přečte i nakreslí. Péťa je její bratr a  Verunka a Nána (přezdívka) jsou sestry. Máma, 

která je v parku je automaticky spojována s kočárkem, ţákyně má ještě malou sestru.  

 



Další text, který je pro romskou ţákyni dobře srozumitelný, protoţe jde o pro ni 

známé prostředí. 

 

Pro srovnání je zde zařazena ukázka psaní dvou neromských dívek. 

 



Ukázky romských ţáků - nácvik psaní velkých písmen na počátku 1. třídy – září. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Ukázky písanek romských ţáků – nácvik psacího písma 1. třída duben, květen.  

 

 



 

 

 

 



 

Fotografie, která dokumentuje únavu a rezignaci ţáka nad psaním textu. 

 

 



Příloha č. 2: Vyplněné ukázky dotazníků v různých věkových 

kategoriích 

 

 



 

 

 



 



PŘÍBĚH JESIKY 

Jesika se u zápisu projevila jako velice slabý a podprůměrný předškolák. 

Následovala návštěva u školní psycholoţky, která ji charakterizovala jako velice 

podprůměrnou, která nezvládne nároky první třídy. Na otázku, zda zná nějakou 

pohádku Jesika jen pokývala hlavou. Na otázku jakou pohádku dodala „ o jablíčku“. 

Kdyţ měla pohádku vyprávět, celé vyprávění bylo obsaţeno v jedné holé větě. „Bylo 

jablíčko“. Matce byla doporučeno, přihlásit dceru  MŠ. Ředitelka MŠ však v květnu 

nesouhlasila s přijetím této dívky z důvodu přeplnění školky ani v době, kdy do 

situace vstoupil zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ s dodatkem, ţe ona je pedagog a 

ví, ţe jí ty tři měsíce stejně nepomohou a ţe má omezený prázdninový provoz.  

 Jesika nastoupila do školy v řádném termínu. Téměř nemluvila, 

nekomunikovala, byla velice hodná a snaţivá. Vůbec neznala barvy, ale snaţila se 

okukovat od  romské holčičky, se kterou seděla a tak se postupně zapojovat do 

školní práce. Od počátku školní docházky byla dětem kaţdý týden čtena krátká,  

velmi  srozumitelná pohádka, ze které po dvojím přečtení měli ţáci nakreslit jakýkoliv 

děj, časový úsek dle vlastního výběru. Jesika jen koukala a bylo vidět, ţe vůbec 

nerozumí. Jedna z pohádek začínala větou. „U stodoly hrabe slepice“. Nenechala 

jsem Jesiku déle trápit a vzala jsem si ji k sobě. Na otázku jestli ví, co je to stodola, 

jen zakroutila hlavou, na slovo hrabe ukázala rukama hrabání psa a na slovo slepice, 

opět jen mlčky kroutila hlavou. Další pohádku jiţ Jesika nekreslila a společně jsme 

rozebíraly slova a hlavně porozumění čteným slovům. Přímo do textu jsem si pak 

zaznamenávala Jesiky odpovědi. Ukázku z pohádky O ZLATÉ SEKEŘE uvádím jako 

příklad. Takové byly první začátky romské dívky Jesiky na základní škole. Jesika se 

v průběhu září jako ostatní ţáci učila jen velká tiskací písmena. Všichni ţáci uměli 

v polovině října všechna velká tiskací písmena, zatímco Jesika ukončila tento proces 

aţ koncem ledna. Psaní absolvovala z velké části se všemi ţáky najednou. Jesika 

sice nevěděla a nechápala co píše, psaním si však procvičovala jemnou motoriku a 

bylo vidět neustálé zlepšování. Místo slov cvičila hlavně samostatná písmena a opis. 

Přepisem tiskacích písmen do psacích nebyla vůbec zatěţována. Diktáty psala vţdy 

jen velkými tiskacími písmeny.  



 

 



Velkým problémem byla i matematika. Jesika neměla vůbec vytvořené ţádné 

matematické představy velice abstraktním a neznámým pojmem bylo i slovo „číslo“, 

„číslice“ a tak si trojku se čtyřkou pletla ještě na konci prvního pololetí. Pro pochopení 

„zobáčků“, znamének větší menší muselo předcházet nejprve vysvětlení a pochopení 

výrazů moc, málo, hodně, nic. Následovaly početní úkony plus, rovná se, poté mínus. 

Tento čas povaţuji za velice strastiplnou cestu, kdy jsem si sama mnohokrát 

nevěděla rady, jak tohoto cíle dosáhnout a mockrát jsem přestávala věřit, ţe tohoto 

cíle vůbec dosáhneme. Na druhou stranu jsem si uvědomovala, ţe Jesika vstupovala 

do školy na úrovni 3 – 4 letého dítěte, tudíţ musel být znatelný rozdíl mezi ní 

samotnou a ostatními ţáky. Potřebovala čas a modelové situace, kdy doháněla  

ostatní ţáky a získávala postupně zkušenosti, dovednosti a znalosti, které ji její 

rodina nemohla dát, protoţe toho nebyla schopna. Problémem byla Jesiky velmi 

častá absence, kdy za první pololetí přesáhl počet jejích zameškaných hodin 120. 

Následovala bliţší komunikace s rodinou a doučování v průběhu druhého pololetí. 

Pracovala podle individuálního plánu s tím, ţe postoupí s ostatními ţáky do dalšího 

ročníku. V průběhu druhého pololetí se učila malou tiskací abecedu a občas se jí 

podařil i přepis tiskacího písmenka do psacího. Četla slova nebo krátké věty psané 

velkými písmeny. V matematice počítala v oboru do deseti, s čísly 8,9,10 ještě se 

značnými obtíţemi. 

Fotografická dokumentace dokresluje Jesiky moţnosti a schopnost se 

vzdělávat v hlavním proudu základního školství, ovšem se značným přihlédnutím  

k jejím moţnostem a schopnostem.  

 

 

 

 

 

 

 



Jesiky první písemné projevy. 

 

 



 

 



Jesiky práce u tabule, přiřazování a dokreslování obrázků. Zde je vidět 

záměna známého slova za neznámé KOS – KOST. 

 

 



Jesika při pracovních činnostech, stříhání, navlékání těstovin. 

 

 



Jesiky práce v matematice na konci první třídy. 

 

Práce s textem, moţná pro někoho nepřijatelným, pro Jesiku však 

srozumitelným 

 



Konec první třídy a nejen Jesiky první výlet vlakem. 

 

Všichni romští ţáci ve sledované třídě, včetně Jesiky postupují do 2. třídy.  

 



Samostatná práce v druhé třídě. Kresba podle textu, za kterého je poznat, ţe Jesika 

ještě správně nezná druhy ovoce. Místo hrušek nakreslila jablka. 

 

 



Samostatná práce Jesiky na konci druhé třídy. Psaní slov opačného významu. 

 

 

 

 

 



Jesika v domácím prostředí jiţ jako třeťačka při pečení bábovky a učení na 

zahradě. Při oddělování ţloutku od bílku  třikrát odpověděla ţe je to ţloutenka a 

taková vodička. 

 

 



NÁVŠTĚVA  V ROMSKÝCH  OSADÁCH  

Mým snem bylo navštívit skutečnou romskou osadu na Slovensku, abych byla 

schopna  lépe vnímat souvislosti, ţivotní podmínky,  návyky a  osudy romských rodin. 

Můj sen se mi podařil v létě díky skvělým přátelům zrealizovat. Pravdou je, ţe ţivot je 

praxe, nikoliv teorie a z knih se nedá naučit. Nezapomenutelný pocit, kdy je člověk 

sociálně i společensky úplně nejníţ, jak jen to jde, se nedá získat jinak neţ na vlastní 

kůţi. Nedá se zaznamenat, popsat ani vyprávět. Je to nepřenosná informace. Aby 

takový záţitek byl záţitkem skutečně hodnotným,  musí se jen osobně  proţít. Pro 

ucelené poznávání romské komunity je nezbytné zaţít i ţivot v romských osadách.  

Vidět bezstarostné a šťastné tváře romských dětí, ale také ustarané a 

bezradostné tváře dospělých; cítit vůni čerstvě natrhaných malin, ale také cítit zápach 

z výkalů; umět navázat oční kontakt, ale umět také včas pohledem uhnout; umět 

pozdravit s úsměvem, ale nesmát se nadmíru; umět přijmout Roma s pokorou a 

zároveň mu podat ruku; umět si upřímně přiťuknout na zdraví, ale také se  napít; 

umět nabídnout pohostinnost, ale také ji umět přijmout; umět si sednout do chatrče a 

vyslechnout lidské osudy   ……….. 

Nic z toho se nedá nafotit, přesto jako dokumentaci přikládám několik 

fotografií. Na výrobě dárků jsme pracovali jiţ se ţáky v základní škole v průběhu 

školního roku. 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



PŘÍBĚHY  NEROMSKÝCH  ŢÁKŮ,  PŘESTO  JINÝCH 

Jiţ v úvodu práce bylo jinými slovy zmíněno, ţe české základní školství 

dokáţe pracovat pouze se ţáky, kteří se tzv. vejdou do určité pomyslně sestavené 

normy. O tom, jak těţké začátky čekají ve škole romské ţáky, bylo  jiţ popsáno dost. 

Tuto poslední přílohu mé rigorózní práce bych chtěla věnovat bezbranným ţákům a 

jejich často bezmocným rodičům. Jde o ţáky s určitým handicapem,  zdravotním 

problémem nebo jinakostí, kteří musí procházet  tuto necitlivou cestu základním 

školstvím, plnou nesnází a nepochopení.  

1. Příběh Davídka 

Davídek nastoupil do první třídy jako nezralý a hravý ţák, který byl jinak 

šikovný a srovnatelný s  ostatními dětmi. K velkému a umocněnému neštěstí se 

navíc dostal do třídy k necitlivé a nechápající učitelce.  Svou nadměrnou hravostí a 

nesoustředěností si od prvních dnů školní docházky „zasluhoval“ jen samé poznámky 

a nelibost ze stany paní učitelky. Rodiče kaţdoročně absolvovali s Davídkem různá 

psychologická vyšetření, jejichţ závěry  (niţší  náročnost, respektování pomalého 

tempa, názorné postupné vysvětlování, kratší  domácí úkoly, doplňování místo 

diktátů, tolerování neklidu atd.) nebrala třídní učitelka vůbec v úvahu. Dle slov rodičů, 

špatná a neţádoucí spolupráce se školní psycholoţkou jen upevňovala pozici vedení 

školy, kdy bylo jednání vedeno vţdy jen na impuls rodičů a vedení nebylo schopno a 

ochotno podat dítěti pomocnou ruku. Pravidelně po stíţnosti psaní poznámek na 

měsíc ustalo a poté bylo zase vše stejné. Nešťastní rodiče a především jejich syn 

postupně rezignují a bezmocně přihlíţí na neměnný stav a zařazení syna do 

konkrétní třídy. Chlapec je dnes jiţ ve čtvrté třídě a rodiče se u třídní učitelky, ani u 

vedení školy, ale ani u školní psycholoţky nedočkali ţádné změny ani pomoci.  

Zápisky se ţákovské kníţky na začátku první třídy , ale i na začátku čtvrté 

třídy dokladují neměnnost situace. Jen zdůrazním, ţe v měsíci listopadu v první třídě 

dostal Davídek za jeden den hned tři poznámky. 



 

 



 

 

 



 

 



 

Davídkova stále stejná ţákovská kníţka i po třech letech, začátek 4. třídy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Příběh  Aničky 

Anička má podobný příběh jako Davídek. Byla neposedná, drzá, rušila,  

nenosila pomůcky ani domácí úkoly. Kdyţ ji práce zajímala a bavila, byla velice 

pracovitá. Anička měla od první třídy učitele a sama o sobě byla jedno velké neštěstí. 

Ve třetí třídě měla při výšce 125 cm hmotnost na 70 kilo. Anička se narodila jako 

druhorozená dcera a její otec si nesmírně přál mít syna. Anička neměla nikdy na 

sobě sukni ani dlouhé vlasy. Na tašce do první třídy měla motorku a tatínek ji vozil na 

hokejové zápasy. Neţ měla Anička nastoupit do čtvrté třídy, byla na konci srpna ze 

dne na den na ţádost rodičů přeřazena do jiné, paralelní třídy. Dnes chodí Anička do 

osmé třídy. 

K příběhu Aničky přikládám podobnou ţákovskou kníţku jako u Davídka.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



3. Příběh Milánka 

Milánek nastoupil do první třídy po ročním odkladu školní docházky. Měl velice 

pomalé tempo, jen těţko chápal nové učivo a byl velmi citlivý aţ plachý. Spolupráce 

s rodiči byla velice dobrá a tak na základě odborného vyšetření byl Milánkovi 

sestaven individuální vzdělávací plán. Pro vyšetření syna si rodiče zvolili Speciální 

pedagogické centrum Strakonice. Milánkovi zde mj. zjistili podprůměrný intelekt. 

Spolupráce s tímto odborným pracovištěm byla více neţ dobrá s velice 

profesionálním přístupem a pravidelnými návštěvami v naší škole a přímé práce 

s Milánkem. Chlapce v první třídě učila paní učitelka, absolventka speciální 

pedagogiky, pro kterou byl snad jediným a největším argumentem chlapcovo 

naměřené IQ, které podle jejího názoru odpovídalo zvláštní škole. Díky vlídnému 

přístupu Speciálního pedagogického centra Strakonice a spolupráci s rodiči, byl 

Milánkovi od druhého pololetí první třídy sestaven individuální vzdělávací plán. Ani 

tato paní učitelka však nerespektovala Milánkovy individuální potřeby a kladla na 

chlapce stejné poţadavky jako na ostatní ţáky. Opět nešťastní a bezmocní rodiče 

hledali pomoc ve vedení školy. Přes nepochopení a nerespektování „jinakosti“ 

chlapce ze strany třídní učitelky Milánek nastoupil i do druhé třídy, kde však po 

prvních dnech a výukových problémech začal mít zdravotní problémy. Nechtěl chodit 

do školy a drasticky hubl, aţ byla nutná jeho hospitalizace v nemocnici. I v tomto 

případě došlo k přeřazení Milánka do jiné paralelní třídy (k jiné paní učitelce) ze dne 

na den.  

I v tomto případě uvádím dokumentaci o přístupu k ţákovi s individuálním 

vzdělávacím plánem. Hned na začátku druhé třídy měl Milánek v matematice na 

dvou stránkách  po sobě jdoucích, poznámky psané barevným fixem, zkratkami a 

s těţko splnitelným úkolem o společné práci, protoţe  se jednalo o ţáka s 

individuálním vzdělávacím plánem .  



 

 

 

 



 

Dnes Milánek chodí do 5. ročníku, nemá jiţ ţádný individuální plán a je spokojený. 

 



4. Příběh Kamila 

Kamil je romský ţák, který nastoupil do první třídy po odkladu školní docházky 

k neempatické paní učitelce (stejná jako u Davídka – příběh 1.). Kamil má viditelné a 

komplikované zdravotní postiţení. Nejenţe na něj nebyl brán v tomto případě ohled, 

nemá ale ani ţádný individuální plán kvůli zdravotnímu postiţení. Těţko a špatně 

píše a komplikovaná je u něj  jakákoliv činnost rukama. Třídní učitelka, potaţmo 

vedení školy dalo na pedagogické radě hlasovat o osudu tohoto ţáka. Navrhovala na 

konci druhé třídy opakování ročníku. Po rodičích ţádala neúspěšně souhlas k 

přestupu do ZŠ praktické. Rozhodnutím pedagogické rady byl chlapec se zdravotním 

postiţením odsouzen k opakování ročníku. Dnes je Kamil jiţ jako jedenáctiletý 

chlapec ţákem 3. ročníku. 

Na přiloţených fotografiích je znatelné chlapcovo postiţení. 

 



 

 



5. Příběh Jarouška 

Jaroušek nastoupil do školy po odkladu školní docházky. Od prvních měsíců 

ţivota ţije jenom s tatínkem a o dva roky starším bráškou, bydlí v zemědělské 

usedlosti a mají velké hospodářství, takţe pro kluky práce s kosou, kydání, dojení 

krav, odstřeďování mléka, atd jsou kaţdodenní činností. Nyní je ţákem 3. třídy. 

Tatínek  vede své syny k plné samostatnosti a hlavně k práci a  vztahu ke všemu 

ţivému. Paní učitelka však neustále řešila, ţe nenosí domácí úkoly, ţe lţe a ţe je 

nezodpovědný a ţe po něm přece nechce nic jiného, neţ po ostatních dětech. 

Situace došla aţ tak daleko, ţe se ve sborovně chtěla "poradit" a kdy odůvodňovala 

své kroky, ale ve skutečnosti  nehledala radu, ale podporu pro svůj návrh řešení, 

kterou spatřovala   v pozvání otce na  výchovnou komisi  nebo dát zprávu na 

sociálku. A podporu našla. 

Zápisy v ţákovské kníţce opět dokladují korespondenci mezi učitelkou a 

rodičem. Chvílemi je ze zápisů zřejmé, ţe si „plete“ otce se synem. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Příběh Matěje 

Matějova kazuistika by vydala na několik plných stránek, coţ není moţné 

zaznamenat, proto bude Matějův příběh velmi zestručněn.  Matěj je v současné době 

ţákem 7. třídy. Rodiče v polovině šestého ročníku vyhledali krizové centrum 

z důvodu dlouhodobých psychických problémů syna a šikany spoluţáků. Matěj má 

nadprůměrné nadání a hluboký zájem o přírodu. Je velice citlivý a má nesmírný cit 

pro spravedlnost a velmi vyspělé morální vnímání. Své schopnosti a zájmy však 

nemůţe zřejmě v třídním kolektivu odpovídajícím způsobem dostatečně uplatnit, coţ 

vede k jeho frustraci a pocitům méněcennosti. Matěj bývá častěji unaven a potřebuje 

dostatečnou dobu spánku.  

Na základě psychologického  vyšetření krizového centra došli k závěru, ţe 

šikana je nikoliv příčinou, ale aţ následkem Matějova nadlimitního přetíţení 

poţadavky přípravy na vyučování.  

Vedení školy tuto skutečnost nebere na vědomí, učitelé odmítají Matějovi 

„zametat cestičku“ a vyţadují po Matějovi opět všechny poţadavky jako u ostatních 

ţáků. Rodiče po zhoršení stavu po „odborné pomoci“ školní psycholoţky s ní odmítli 

další spolupráci. Vyjednali si další odborné vyšetření v PPP v Českém Krumlově, aby 

měli dostatečné podklady pro pochopení a vzetí Matějových problémů na vědomí.  

Matěj jiţ druhým rokem pracuje podle individuálního vzdělávacího plánu.  

Návrh na individuální vzdělávací plán ze strany školy a po připomínkování 

plánu ze strany rodičů - značeno červeně. Zdaleka ne všechny připomínky však byla 

škola ochotna  zapracovat do konečného znění. Rodiče podepsali plán s výhradami. 

 

Individuální vzdělávací plán 

Jméno ţáka: Matěj  

Datum narození: XXXXX 

Ročník: sedmý 

Základní údaje o ţákovi: 

Ţákem základní školy od roku 2009, na druhém stupni doporučen individuální 

vzdělávací plán pro přetrvávající obtíţe související s poruchou pozornosti se 



zpomalením psychomotorického tempa, dysgrafie, zvýšené unavitelnosti a sníţené 

odolnosti vůči zátěţi. 

Pedagogická diagnostika: 

- pracuje v pomalejším tempu, díky tomu nestíhá vypracovat všechny úkoly a 

dostatečně se tak věnovat výkladu 

- občas chybuje v numerických příkladech, neví, jak počítat a orientovat se 

v početních úkonech 

- potřebuje více času na zpracování a vyřešení jednotlivého příkladu, úkolu 

- občas mívá potíţe při vybavování si matematických pravidel 

Konkrétní úkoly: 

- pracuje podle osnov RVP  pro daný ročník v běţné třídě  

- toleruje se pomalejší pracovní tempo 

- čtení a reprodukce se omezuje na kratší úseky 

- je motivován ústními pochvalami za správnou odpověď nebo správné řešení 

úkolu 

- v písemných pracích bude redukován počet úkolů nebo bude poskytnut 

dostatek času na zpracování a kontrolu nikoliv však na úkor výkladu dalšího 

učiva 

- moţnost vyuţívat všech dostupných pomůcek 

- moţnost domluvy konzultace v případě nepochopení nebo nezvládnutí 

probírané látky z AJ často 

- moţnost v rámci hodiny kdykoliv se přihlásit a nechat si látku, probíraný jev 

vysvětlit 

- časté opakování jiţ probraného učiva doma nebo ve škole? 

- konzultace případných změn s třídní učitelkou a rodiči 

- pomoc učitele při písemném zkoušení 

- některé příklady a úlohy budou předtištěny 

- dlouhodobé projekty z různých předmětů zadávány s dostatečným předstihem 

– není zřejmé kolik 

- referáty jsou dobrovolné 

- herbář vypracovat (březen – květen) 

- domácí úkoly z hlavních předmětů zadávány jednou týdně (český jazyk z úterý 

na pátek, matematika ze středy na čtvrtek, anglický jazyk z pátku na úterý) 

Tento bod navrhujeme vypustit. I bez pravidelných úkolů má Matěj domácí 



přípravy hodně (slovíčka, projekty, přípravy na písemky …). Vzhledem  

k diagnostikované dysgrafii a k tomu, ţe se učí poslechem je pro něj písemný 

projev naprosto neefektivní, přitom ho však nejvíce unavuje. Phdr. Vejvodová 

nám také doporučuje několik činností (pokračování v psychoterapii, 

sebeobranu) spojených s dojíţděním a tudíţ časově náročných. Navíc 

pravidelné zadávání klasických domácích úkolů je v rozporu s RVP 

- doplňování slovní zásoby v jazycích průběţné – zadávat jasně – jako domácí 

úkol, aby věděl která slovíčka a do kdy má umět. Vyznačit méně důleţitá 

(nepovinná) slovíčka. 

Organizace péče: 

- pouţívat vše, co se doposud osvědčilo 

- pokračovat v průběţné spolupráci s rodinou, s odborníky (pracující s chlapcem 

v PPP) a s Matějem 

- vyměňovat si zkušenosti s ostatními vyučujícími 

- učit Matěje klást si přiměřené cíle 

- pokračovat v práci s celou třídou 

- nepodceňovat první náznaky šikany 

- v případě zjištění náznaků šikany vyuţít školní poradenská pracoviště, PPP, 

popřípadě se spojit s jinými institucemi 

- pracovat s chlapcem podle IVP 

- pouţívat co nejvíce metody šetřící čas a energii (namnoţené texty, doplňovací 

cvičení, pracovní listy, zaškrtávací testy apod.) i přípravu na testy 

- redukovat úkoly zadávané na doma s přihlédnutím k aktuálnímu stavu 

- domácí příprava by neměla přesáhnout 1,5 hodiny denně ve všední dny (Phdr. 

Mertin však u zdravých dětí na druhém stupni povaţuje za přijatelné 

maximálně hodinu domácí přípravy denně) 

- preferovat kvalitu práce před kvantitou 

- pracovat s formativním hodnocením a s osobností Matěje 

- nepsat při vyučování zápisky aby se mohl plně soustředit na výklad 

- jasné zadávání úkolů na doma (slovíčka, projekty, přípravy na písemky …) – 

aby měl dost času na zapsání, zkontrolovat ţe si to stihl čitelně zapsat nebo 

mu dát namnoţený text 

- v případě zameškané hodiny, zajistit aby po návratu věděl co si má doplnit 

- asistentka? 



Pomůcky, literatura: 

- učebnice, pracovní sešit, kopírované materiály 

- PC programy 

- vyrobené tabulky, kartičky se slovní zásobou – kartičky se slovíčkama se 

vzhledem k tomu, ţe se učí poslechem ukázaly jako neefektivní 

- kalkulačka 

- nástěnné mapy 

- kapesní slovník 

Způsob hodnocení a klasifikace: 

- klasifikován známkami s přihlédnutím ke k výše naznačeným obtíţím 

- hodnocení vypracované části 

- průběţné ověřování správného pochopení zadání 

- vyuţívání pochvaly a povzbuzení za úspěšné provedení úkolu a snahu, častá 

motivace 

- doba na práci úměrně prodlouţena 

- tolerován bude chybný opis zadání příkladu v případě správného výpočtu 

- upřednostnění ústního projevu, při písemném projevu výše naznačená 

tolerance  

Spolupráce s rodiči: 

- kontrola a podpisy domácích úkolů 

- pomoc při domácí přípravě na vyučování 

- dohled nad nošením pomůcek 

- okamţitá reflexe při zjištění potíţí se splněním některých z výše uvedených 

úkolů 

Podíl ţáka: 

- pravidelné plnění domácích úkolů, pravidelná příprava na vyučování 

- okamţitá reakce k učiteli v případě nepochopení učiva (dotaz, ţádost o 

opětovné vysvětlení) nebo jiné potřeby (špatného pocitu, reakce spoluţáků 

apod.) reakcí k učiteli v případě ataku spoluţáků, by si Matěj jedině zhoršil 

situaci v kolektivu. Sám tento bod povaţuje za nesplnitelný 

- respektování dohodnutých pravidel 

- učit se empatii a respektu vůči ostatním 

- učit se klást si přiměřené cíle, oddělovat podstatné od nepodstatného 

 



Rodiče Matěje jsou vzdělanými lidmi a velice nápomocní svému synovi. Sami 

přiznávají, ţe za poslední rok věnují velké mnoţství času na studium odborné 

literatury ohledně vzdělávání a šikany. Matějovi byl v druhém pololetí šesté třídy 

odborníky doporučen klid od školy a bylo potřeba, aby na měsíc přestal chodit do 

školy. Situace s jeho zdravotním stavem byla velmi váţná, ale škola byla stále 

v klidu.  Krizové centrum mělo zájem po prvním setkání s Matějem i jeho třídním 

kolektivem o další spolupráci, kterou však škola odmítla. Vyučující odmítali pomoc 

asistentky pedagoga se slovy, ţe nic nepotřebují, ţe je vše v pořádku.  

Stejně jako Matějovi rodiče vidím i já  jedinou cestu ve VZDĚLÁVÁNÍ učitelů, 

kteří od dokončení vysoké školy vylezou na svůj pomyslný piedestal a slezou z něho 

rovnou krokem do důchodu. Coţ je tragedie, která má nevyčíslitelné následky na 

psychice nejen rodičů, ale především na nám svěřených dětech, které pácháme jako 

nevzdělanci přestrojení za odborníky-pedagogy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na závěr přílohy předkládám dvě poslední fotografie. Na první z nich je 

fotografie z dokumentace doskočiště, na kterém se stala v roce 2006 na naší 

základní škole tragická událost. Doskočiště nebylo léta upravováno, nebyl naváţen 

písek  a přesto se na něm konala kaţdoročně školní olympiáda. Při jednom ze skoků 

dopadl ţák deváté třídy na zcela obnaţenou hranu doskočiště tak nešťastně, ţe jeho 

zranění nebylo slučitelné se ţivotem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I druhá z fotografií vypovídá stejně jako ta první pouze při pouhém pohledu o 

lhostejném přístupu pedagogů a moţných tragických následcích.  Fotografie byla 

pořízena pouhý rok po smrti ţáka naší školy, pedagogy s 20 letou praxí. I laik by si  

musel po zhlédnutí fotografie poloţit otázku s jakou asi důvěrou svěřují rodiče, nám 

pedagogům, to nejcennější co v ţivotě mají, své děti.  

 

 

 

 

 


