
Příloha 1 Škola B, Český jazyk a literatura 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY 

 

Škola 

(typ, název) 

Základní škola 

ŠKOLA B 

 

Pedagogičtí pracovníci ve výuce 

 

Učitel 
(pohlaví, sluch)          

 žena, slyšící 

 

Třída 
(ročník, počet ţáků) 

 2. ročník, 8 žáků  
(typy vad ţáků) 

 sluchové postižení, vývojová dysfázie, dyslálie 

 

Předmět 
(název, den v týdnu, pořadí hodiny ve dni, téma hodiny) 

 Český jazyk a literatura, 

středa, 1. hodina, 

téma: Slabiky po „N“ 

 

Komunikace 

 

Způsoby komunikace pedagogických pracovníků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

Učitel: 

 mluvená řeč  

Způsoby komunikace žáků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 mluvená řeč 
 

Přístup ve vyučování 
(monolingvální a monokulturní přístup, bilingvální a bikulturní přístup, totální komunikace) 

 monolingvální a monokulturní přístup 

 

Podpůrné prostředky komunikace 
(psané materiály, obrázky, interaktivní tabule, tlumočník a jiné) 

 karty se slabikami 



 slabiky napsané na tabuli 

Organizační forma výuky 
(individuální, týmová, individualizovaná, frontální, projektová, skupinová) 

 frontální forma výuky 

 

Logopedické prvky ve výuce 
 

artikulační složka  
(výstavba výslovnosti, nácvik jednotlivých hlásek) 

 každý žák opakuje již známé slabiky (dy, di, ty, ti,) 

 žáci se učí vyslovovat slabiky (ny, ni, ný, ní) 

 žáci čtou slova, která obsahují výše zmíněné slabiky 

 

fonační složka  
(regulace intenzity a polohy hlasu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

optická složka  
(odezírání) 

 během celé výuky žáci odezírají 

 

kinestetická složka  
(percepce vlastního projevu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

percepční a vybavovací složka  
(podněcování zvukových projevů prostředí) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

lexikální složka  
(výstavba aktivní/pasivní řeči) 

 žáci říkají významy slov, (pokud neví, vyučující slova vysvětluje) 

 

gramatická složka  
(odstranění dysgramatismů) 

 vyučující opravuje žákům věty, které řekli gramaticky špatně (jedná se především 

o používání předložek) 

 

konverzační složka 
(nácvik konverzačních stereotypů) 
 

 Žáci během celé hodiny odpovídají na základní otázky vyučujícího 

 Upevňování slovního spojení: „Můžu si dojít na záchod?“  

 

 

Učební materiály ve výuce 
(učebnice, pracovní sešit, a jiné) 

 písanka 

 čítanka 

 karty se slabikami 



Doplňující informace pozorovatele 
(aktivita/pasivita ţáků, atmosféra hodiny apod.) 

 

 Žáci jsou velmi aktivní a snaží se, ale dle vyučující dnes o něco více zlobí (výuka je 

pouze 2 hodiny, poté jdou žáci na exkurzi). 

 Na zkoušku je do třídy zařazen nový žák (důvody neznám) 

 

Pozorovatel, datum observace 

 

Pavla Šusterová, 8. 4. 2015 

 

 

 

  



Příloha 2 Škola C, Český jazyk a literatura 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY 

 

Škola 

(typ, název) 

Základní škola 

ŠKOLA C 

 

Pedagogičtí pracovníci ve výuce 

 

Učitel 
(pohlaví, sluch) 

 žena, slyšící 

 žena neslyšící 
 

Třída 
(ročník, počet ţáků) 

 2. ročník, 3 žáci  
(typy vad ţáků) 

 sluchové postižení 
 

Předmět 
(název, den v týdnu, pořadí hodiny ve dni, téma hodiny) 

 

 Český jazyk a literatura 

středa, 3. hodina 

téma: Práce s čítankou, diktát 
 

Komunikace 

 

Způsoby komunikace pedagogických pracovníků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 

Učitel: 

 Slyšící vyučující: mluvená řeč, znakový jazyk 

  Neslyšící vyučující: znakový jazyk 

 

Způsoby komunikace žáků během výuky 

(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, 

gesta a jiné) 

 znakový jazyk 

Přístup ve vyučování 
(monolingvální a monokulturní přístup, bilingvální a bikulturní přístup, totální komunikace) 

 bilingvální a bikulturní přístup 

 



Podpůrné prostředky komunikace 
(psané materiály, obrázky, interaktivní tabule, tlumočník a jiné) 

 Interaktivní tabule (promítání obrázků ze slabikáře s odpovídajícími slovy) 

 

Organizační forma výuky 
(individuální, týmová, individualizovaná, frontální, projektová, skupinová) 

 frontální forma výuky 

 

Logopedické prvky ve výuce 
 

artikulační složka  
(výstavba výslovnosti, nácvik jednotlivých hlásek) 

 Žáci procvičují slova, která jsou promítána na tabuli (téma: zvířata) 

 Při diktátu, žáci mají napsat větu (vyučující ji říká v ČZJ ) a přečíst ji 

  

fonační složka  
(regulace intenzity a polohy hlasu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

optická složka  
(odezírání) 

 během celé výuky žáci odezírají promluvy slyšící vyučující 

 

kinestetická složka  
(percepce vlastního projevu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

percepční a vybavovací složka  
(podněcování zvukových projevů prostředí) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

lexikální složka  
(výstavba aktivní/pasivní řeči) 

 žáci množná čísla (noha – nohy, bota – boty) 

 žáci přečtou nahlas větu a následně v ČZJ ukáží, co věta znamenala 

 

gramatická složka  
(odstranění dysgramatismů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

konverzační složka  
(nácvik konverzačních stereotypů) 

 Vyučující žákům opakuje pravidla tykání a vykání. 

 Žáci trénují, kdo se zdraví pozdravem „Ahoj“ a koho není slušné takto pozdravit. 

 

 

Učební materiály ve výuce 
(učebnice, pracovní sešit, a jiné) 

 pracovní sešit, čítanka,  

 mnemotechnické pomůcky pro výstavbu věty při diktátu (sirky s papírky: sirka 



znamená slovo a různé papírky označují zakončení věty – tečka, otazník, vykřičník) 

 

Doplňující informace pozorovatele 
(aktivita/pasivita ţáků, atmosféra hodiny apod.) 

 Žáci jsou velmi aktivní a atmosféra v celé hodině je příjemná. 

 Na výuce byly přítomné tři studentky na praxi (včetně mně) 

 

Pozorovatel, datum observace 

 

Pavla Šusterová, 15. 4. 2015 

 

 

  



Příloha 3 Škola C, Český jazyk a literatura 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY 

 

Škola 

(typ, název) 

Základní škola 

ŠKOLA C 

 

Pedagogičtí pracovníci ve výuce 

 

Učitel 
(pohlaví, sluch) 

 muž, slyšící 

 

Asistent pedagoga 
(pohlaví, sluch) 

 žena, slyšící 

 

Třída 
(ročník, počet ţáků) 

 2. ročník - logopedická třída, 9 žáků 
(typy vad ţáků)  

 sluchové postižení, vývojová dysfázie, mentální postižení  

 

Předmět 
(název, den v týdnu, pořadí hodiny ve dni, téma hodiny) 

 Český jazyk a literatura 

středa, 1. hodina 

téma: Psaní 

 

Komunikace 

 

Způsoby komunikace pedagogických pracovníků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 

Učitel: 

 mluvená řeč 
 

Asistent pedagoga: 

 mluvená řeč 

Způsoby komunikace žáků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 mluvená řeč 

 



Přístup ve vyučování 
(monolingvální a monokulturní přístup, bilingvální a bikulturní přístup, totální komunikace) 

 monolingvální a monokulturní přístup 

 

Podpůrné prostředky komunikace 
(psané materiály, obrázky, interaktivní tabule, tlumočník a jiné) 

 /ve výuce nepouţito/ 

 

Organizační forma výuky 
(individuální, týmová, individualizovaná, frontální, projektová, skupinová) 

 frontální forma výuky 

 

Logopedické prvky ve výuce 
 

artikulační složka  
(výstavba výslovnosti, nácvik jednotlivých hlásek) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

  

fonační složka  
(regulace intenzity a polohy hlasu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

optická složka  
(odezírání) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

                

kinestetická složka  

(percepce vlastního projevu) 
 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

percepční a vybavovací složka  
(podněcování zvukových projevů prostředí) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

lexikální složka  
(výstavba aktivní/pasivní řeči) 

 vyučující žákům vysvětluje význam těžkých slov ve cvičeních (laň, tůňka, baňka apod.) 

 

gramatická složka  
(odstranění dysgramatismů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

konverzační složka  
(nácvik konverzačních stereotypů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

Učební materiály ve výuce 
(učebnice, pracovní sešit, a jiné) 

 okopírované pracovní listy 

 

 



Doplňující informace pozorovatele 
(aktivita/pasivita ţáků, atmosféra hodiny apod.) 

 Žáci jsou při psaní aktivní a během celé hodiny jsou ukáznění.  

 

Pozorovatel, datum observace 

 

Pavla Šusterová, 22. 4. 2015 

 

 

  



Příloha 4 Škola B, Matematika 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY 

 

Škola 

(typ, název) 

Základní škola 

ŠKOLA B 

 

Pedagogičtí pracovníci ve výuce 

 

Učitel 
(pohlaví, sluch) 

 žena, slyšící 

 

Třída 
(ročník, počet ţáků) 

 ročník, logopedická třída, 7 žáci  
 (typy vad ţáků) 

 sluchové postižení, vývojová dysfázie  

 

Předmět 
(název, den v týdnu, pořadí hodiny ve dni, téma hodiny) 

 Matematika  

středa, 2. hodina 

téma: Násobení 

 

Komunikace 

 

Způsoby komunikace pedagogických pracovníků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 

Učitel: 

 mluvená řeč 

 

Způsoby komunikace žáků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 mluvená řeč 

 

 

Přístup ve vyučování 
(monolingvální a monokulturní přístup, bilingvální a bikulturní přístup, totální komunikace) 

 monolingvální a monokulturní přístup 

 



Podpůrné prostředky komunikace 
(psané materiály, obrázky, interaktivní tabule, tlumočník a jiné) 

 /ve výuce nepouţito/ 

 

Organizační forma výuky 
(individuální, týmová, individualizovaná, frontální, projektová, skupinová) 

 frontální forma výuky 

 

Logopedické prvky ve výuce 
 

artikulační složka  
(výstavba výslovnosti, nácvik jednotlivých hlásek) 

 nácvik problematických hlásek  

  

fonační složka  
(regulace intenzity a polohy hlasu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

optická složka  
(odezírání) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

kinestetická složka 

(percepce vlastního projevu) 
 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

percepční a vybavovací složka  
(podněcování zvukových projevů prostředí) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

lexikální složka  
(výstavba aktivní/pasivní řeči) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

gramatická složka  
(odstranění dysgramatismů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

konverzační složka  
(nácvik konverzačních stereotypů) 

 představení se a povídání základních informací o sobě 

 

 

 

 

Učební materiály ve výuce 
(učebnice, pracovní sešit, a jiné) 

 tabulky na psaní příkladů fixem 

 dřevěné kostky  

 kartičky s čísly 



Doplňující informace pozorovatele 
(aktivita/pasivita ţáků, atmosféra hodiny apod.) 

 Žáci jsou aktivní, jejich činnost je ovlivněna mou přítomností. 

Pozorovatel, datum observace 

 

Pavla Šusterová, 8. 4. 2015 

 

 

  



Příloha 5 Škola C, Matematika 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

OBSERVACE BĚŢNÉ VÝUKY 

 

Škola 

(typ, název) 

Základní škola 

ŠKOLA C 

 

Pedagogičtí pracovníci ve výuce 

 

Učitel 
(pohlaví, sluch) 

 žena, slyšící 

 

Třída 
(ročník, počet ţáků) 

 ročník - logopedická třída, 7 žáků 
 (typy vad ţáků) 

 vývojová dysfázie, mentální postižení  

 

Předmět 
(název, den v týdnu, pořadí hodiny ve dni, téma hodiny) 

 Matematika  

středa, 1. hodina 

téma: Odečítání do dvaceti 

 

Komunikace 

 

Způsoby komunikace pedagogických pracovníků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 

Učitel: 

 mluvená řeč 

 

Způsoby komunikace žáků během výuky 
(mluvená řeč, znakový jazyk, znakovaná čeština, prstová abeceda, odezírání, psaná forma, gesta 

a jiné) 

 mluvená řeč 

 

 

Přístup ve vyučování 
(monolingvální a monokulturní přístup, bilingvální a bikulturní přístup, totální komunikace) 

 monolingvální a monokulturní přístup 

 



Podpůrné prostředky komunikace 
(psané materiály, obrázky, interaktivní tabule, tlumočník a jiné) 

 /bez vyuţití ve výuce/  

 

Organizační forma výuky 
(individuální, týmová, individualizovaná, frontální, projektová, skupinová) 

 frontální forma výuky 

 

Logopedické prvky ve výuce 
 

artikulační složka  
(výstavba výslovnosti, nácvik jednotlivých hlásek) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

fonační složka  
(regulace intenzity a polohy hlasu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

optická složka  
(odezírání) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

kinestetická složka  
(percepce vlastního projevu) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

percepční a vybavovací složka  
(podněcování zvukových projevů prostředí) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

lexikální složka  
(výstavba aktivní/pasivní řeči) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

gramatická složka  
(odstranění dysgramatismů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

konverzační složka  
(nácvik konverzačních stereotypů) 

 /ve výuce nezahrnuto/ 

 

 

 

 

Učební materiály ve výuce 
(učebnice, pracovní sešit, a jiné) 

 číselná osa 

 učebnice matematiky 

 

 



Doplňující informace pozorovatele 
(aktivita/pasivita ţáků, atmosféra hodiny apod.) 

 Žáci jsou při počtech aktivní, ale na konci hodiny klesá jejich pozornost (aktivita je 

po celou hodinu na stejném principu). 

Pozorovatel, datum observace 

 

Pavla Šusterová, 22. 4. 2015 

 

 

 

 


