
PRÍLOHA č. 1    

INDIVIDUÁLNY VZDELÁVACÍ PLÁN 

 

Meno žiaka:   Veronika Dolná                                              

Škola:  FZŠ Slovenská    Praha                                                                               

Třída: 3. 

Platnosť IVP: školský rok 2013/2014 

Datum narodenia: 3.8.2005 

Vyšetrenie z  dňa:   11.3. 2013 

Závery vyšetrení, druh a stupeň postihnutia:  

o ADHD – potvrdené i neurologickým vyšetrením 

o dysgrafia  

o sekundárna dysortografia 

Vychádzajúce učebné dokumenty:  RVP ZV a ŠVP „Úspech pre každého“ 

Špeciálna pedagogicko-psychologická starostlivosť:  

o nápravy školským špeciálnym pedagógom – posilňovanie sluchovej percepcie, pravo-ľavej 

orientácie, 

o 2x týždenne 45 min v rámci malej skupiny (do 5 detí) v odbornej učebni špeciálneho pedagóga – 

Modrý salón 

Kompenzačné a učebné pomôcky: učebnice českého jazyka; pracovné listy na pozornosť; tabuľky 

s vybranými slovami – názorné pomôcky; bzučák; tvrdá a mäkká podložka; zošity so špeciálnym 

linajkovaním; vybrané slová či abeceda na stenách;  trojhranné pastelky a nástavce na ceruzy, 

podporujúce správne držanie písacieho náčinia; podložka pre vhodný sklon písma; pexeso Dobble; 

LOGICO; pracovné listy na pozornosť, grafomotoriku; doplňovačky na gramatické a špecifické javy; 

počítačové programy Terasoft a Dyscom. 

Vyučovací predmet :            

ČESKÝ JAZYK                 

- Komunikačná a slohová výchova 

- Jazyková výchova 

- Literárna výchova 

Ciele:  

- Zvládnuť učivo konkrétneho ročníka v plnom rozsahu 

- Písať čitateľne – porozumiteľne  

- Obmedziť chybovosť v písomnom prejave 

- Rozvíjať slovnú zásobu  



 
 

- Rozvíjať komunikačné zručnosti 

- Posilňovať zmyslové vnímanie, pozornosť, sústredenosť 

- Posilňovať vhodné prejavy správania 

- Začlenenie žiaka do kolektívu – rozvoj  prosociálneho správania 

 

Časové a obsahové rozvrhnutie učiva: 8 vyučovacích hodín + 1 disponibilná hodina 

Úprava organizácie vyučovania: 2 vyučovacie hodiny strávi konkrétna žiačka u špeciálnej 

pedagogičky – venované predovšetkým nápravám 

Metódy:   

 frontálna výuka 

 projektívne vyučovanie 

 skupinovú prácu s prvkami kooperácie 

 individuálny prístup 

 počítačový software 

Forma zadávania úloh:  

- stručné a jasné pokyny k zadaniu práce  

- viac času na zápis 

- overenie porozumenia prostredníctvom otázok 

- predtlačené zadanie úkolu – doplňovačky, vybrané slová, spoluhlásky, samohlások 

Spôsob hodnotenia a klasifikácie:  

- priebežné slovné hodnotenie - charakter povzbudzujúcej motivácie 

- do úvahy berieme pokroky konkrétneho žiaka so samým sebou, nie je vhodné porovnávanie 

- rešpektujeme zníženú kvalitu písomného prejavu 

- hodnotíme hlavne obsahovú stránku 

- berieme v úvahu chyby vyplývajúce z poruchy 

- možnosť ústnej opravy na konci hodiny 

- hodnotíme i malé kroky, prípadne postup 

Pedagogické postupy: 

- striedame činnosti s relaxáciou 

- poskytujeme dostatok času, rešpektujeme pomalejšie tempo práce 

- využívame názorné pomôcky – ideálne vytvorené konkrétnym žiakom 

- možnosť audiodiktátu 

- multisenzorický prístup  



 
 

- umožníme žiačke xeroxovať si poznámky od spolužiakov 

- pri overovaní vedomostí – test, doplňovačka, menší rozsah 

- rešpektujeme vyhovujúcejšie tlačené písmo 

- diktát píšeme po predchádzajúcej príprave – napr. ak bol za domácu úlohu 

- v prípade neúspechu slovné doskúšanie 

- chyby v písanom prejave nezvýrazňujeme červenou, skôr menej výraznou farbou aby si žiak 

chybu nefixoval 

- správne tvary si žiak prepíše a tak si ich upevní 

- poskytujeme čas na relaxáciu, uvoľnenie energie – zotri tabuľu a pod. 

Špeciálno-pedagogická a psychologická starostlivosť: spolupráca s PPP Praha 1,2,4 

FRANCOUZSKÁ 56 Praha 10 

Potreba ďalšieho pedagogického pracovníka: nie  

Návrh na zníženie počtu žiakov v triede: nie, podľa zákona ak je v triede viac ako 5 detí je možné 

zriadiť mikrotriedu 

Spolupráce so zákonnými zástupcami: Rodičia sa pravidelne informujú o úspechoch žiačky, domáca 

príprava, požičiavanie nápravných pomôcok. Dozerajú na vypracovanie úloh, venujú sa reedukácií. 

Dbajú na dodržiavanie režimu dieťaťa. 

Podiel žiaka na riešení problému: žiacka vynakladá snahu a záujem, je poctivá 

Potreba  navýšenia finančných prostriedkov: navýšený normatív, odhad 12000 kč 

Meno pracovníka PPP spolupracujúceho so školou: Mgr. D. Hroznová, špeciálny pedagóg 

Na vypracovaní IVP sa podieľali: 

  

Podpis riaditeľa školy:  ………....................…………………………………………………. 
 

Podpis triedneho učiteľa: ..........................…………………………………………………… 

 
Podpis špeciálneho pedagóga: ..................................................................................................... 

 

Podpis učiteľa anglického jazyka: ................................................................................................ 

 
Podpis zákonného zástupcu: ...........…………………………………………………………….  

 

Podpis pracovníka PPP :  ........................…………………….................................................. 
 

Podpis žiaka : ...………………………………………………………………………………. 

 

 



 
 

PRÍLOHA č.2     

OBSAH MAXÍK 

I. Nácvik nových pohybových stereotypů – stabilní postoj – zvládnutí rovnováhy, 

správné sezení, správné a zdravé dýchání, úchop psacího  náčiní – fix, pastelka, tužka, 

pero 

II. Rozvoj komunikačních dovedností – všeobecný rozvoj pojmového myšlení a řeči - 

správné výslovnosti a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného – co, kdy, kde, 

jak…má dítě udělat, všeobecné informace o sobě, rodině, zájmech (téma úvodního 

rozhovoru). 

III. Rozvoj dílčí funkcí v těchto oblastech: 

Oblast zraková: 

   1. zrakové rozlišování  

   2. zraková paměť 

   3. vizuomotorika - proces příjmu, zpracování, uložení a znovuvybavení   

   informací s možností jejich využití v procesu učení 

 

Oblast sluchová: 

   1. rozvoj sluchového vnímání 

   2. sluchové rozlišování 

   3. sluchová paměť 

   4. audiomotorika - příjem informací sluchovou cestou a jejich zpracování  

   do kreslené, psané nebo verbální podoby 

 

Oblast prostorové orientace: 

Jedná se o obecnou orientaci v okolí – v prostoru, ve kterém se dítě pohybuje. 

Dále v orientaci na vlastním těle, v opozici (např. v zrcadle), na ploše, kterou se učí 

systematicky využívat v práci s knihou a sešitem.  

 

Oblast intermodality: 

Intermodalita je schopnost přepínat mezi různými způsoby /mody/ smyslového 

vnímání.  



 
 

Děti s tímto oslabením mají mimo jiné problémy s vytvářením spojení mezi zrakovými 

sluchovými a prostorovými podněty. Nerozumí slovním pokynům, potřebují názorné 

vedení v činnostech, podrobný návod na opakující se běžné denní činnosti. Dítě je 

nesamostatné, je schopno pracovat pouze  

s oporou a s vedením. 

Ve školní praxi to znamená, že je pro něj obtížné spojit mezi sebou různé oblasti 

vnímání (pochopit souvislost mezi různými grafickými podobami souhlásky „d“, tedy 

D, d a obě psací podoby tohoto písmena).  

Souvisí tedy se schopností naučit se číst a psát. 

Děti nechápou ani smysl, ani obsah školních zadání a úloh, např. slovních úloh v 

matematice a často se vyjadřují hlavně pomocí ukazovacích zájmen. 

 

Oblast seriality: 

V předškolním věku souvisí s řazením stále se opakujících běžných činností za sebou – 

např. při oblékání, denní hygieně… 

Potíže ve škole se projevují problémy se správným pořadím písmen ve slově, při psaní i 

při čtení, s pořadím slov ve větě nebo číslic v početním úkolu, dále s vynecháváním 

písmen, číslic či znamének/diakritických nebo  

u početních operací/. 

Výrazně zasahuje do chování dítěte – s obtížemi zvládá základní pravidla chování, 

vytváří si svoje vlastní, často nelogické a společensky nepřijatelné postupy. 

IV. Grafomotorické dovednosti – správný úchop psacího náčiní, správné sezení, 

kvalitní pohyblivost všech kloubů, které jsou potřebné k nácviku psaní. 

V. Koncentrace pozornosti - je zaměření, udržení a usměrnění pozornosti  a 

soustředění se na zadaný úkol. Poruchy vznikají na neurologickém podkladě a projevují 

se jako impulsivita, překotnost, snadná odklonitelnost pozornosti, těkání od jedné 

myšlenky nebo zájmu k druhému. 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA č.3 

 

B. SINDELAROVÁ  - OBSAH PROGRAMU 

 

1. Cvičení rozvíjející zrakové vnímání 

2. Cvičení rozvíjející sluchové vnímání 

3. Cvičení rozvíjejícípřesné vidění 

4. Cvičení rozvíjející přesné slyšení 

5. Cvičení rozvíjejícízapamatování viděného 

6. Cvičení rozvíjející zapamatování slyšeného 

7. Cvičení rozvíjející spojování zrakových, sluchových a pohybových vjemů 

8. Cvičení rozvíjející pochopení a osvojení principu posloupnosti 

9. Cvičení rozvíjejícíkoordinaci pohybů úst při mluvení 

10. Cvičení rozvíjející koordinaci ruky a oka 

11. Vnímaní vlastního těla a prostoru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PRÍLOHA č.4 

KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV 

A. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

 
 Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 Sebeobsluha 

 Zdraví, bezpečí 
 

B. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 
Jazyk a řeč 

 Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování 

 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

 Vnímání 

 Pozornost, soustředění, paměť 

 Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování 

 Časoprostorová orientace 

 Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace 

 Řešení problémů, učení 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 Sebevědomí, sebeuplatnění 

 Sebeovládání, přizpůsobivost 

 Sebepojetí, city, vůle 

 

C. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

 Komunikace s dospělým 

 Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 Sociabilita 

 

D. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 

 Společenská pravidla a návyky 

 Zařazení do společenství 

 Kultura, umění 

 

E. Dítě a svět (oblast environmentální) 

 Poznatky, sociální informovanost 

 Adaptabilita ke změnám 

 Vztah k životnímu prostředí 

 



 
 

PRÍLOHA č.5 

        PREPISY ROZHOVOROV 

 

Otec C. 

Jak vypadá Vaše domácí příprava, v rámci nějakého možná managementu, máte do toho 

zakomponované nějaké stereotypy dotýkající se toho, že ji vykonáváte v čase  kdy přijdete 

domů stále, nebo je vykonáváte večer? Děláte je třeba ráno před tím, než jdete do školy? 

A nebo… Kdybyste mi to mohli popsat Vy anebo ty sám (přímo na dítě) mi to může popsat 

jak vypadá tvoje příprava na vyučování do školy. 

Když něco neudělám, třeba když na něco zapomenu a zjistím to až večer, tak to udělám 

ráno, protože vstanu a udělám si to, ale je to jen občas. Je to docela výjimečné… a 

jinak… A většinou se učíš, jak nebo většinou se připravuješ jak? Většinou se připravuju, 

když přijdu ze školy… Nebo z kroužku… jo… Dáš si tam nějakou pauzu třeba a pak 

už si jdeš udělat úkoly? …Jsme právě někde četli, že mají mít děti pauzu, ale popravdě 

řečeno (zakašlal) to tak moc neděláme, protože vlastně během ty pauzy… …se Vám to 

neověřilo prostě… No protože nemají mít hned ty úkoly, bylo někde napsáno, ale 

výsledek je, že pak oni začnou už se věnovat nějaký ty hře třeba od který se jde mnohem 

hůř… ..no… (přitkávajíc) ...takže vlastně se snažíme jako že to je první věc, když přijdou 

domů, aby pak měly volno. Jo, uděláte si, co musíte a pak máte volno. Super to je váš 

názor, já vám velice děkuji za takovéto postřehy a názory! Výborně!  

Tak… a děláš například domácí úkoly stále u stolu anebo to děláš někdy „na kolenou“?  

Na kolenou mi to moc nejde, dělám to u stolu anebo na pracovním stole, na našem 

společným s bráchou nebo to občas dělám na zemi, když nemáme uklizený stoly. 

Výborně. Než by uklidil stůl, tak radši začne psát úkoly na zemi… Viď? Ano, a pak 

když to vidí maminka nebo táta tak se zlobí, že? Noo… občas jo… (pobaveně) 

Výborně!  

Takže, co všechno vlastně je náplň tvojí domácí přípravy? Respektive Vaší, máte 

společnou přípravu… co všechno tam děláte?  

…noooo…(kluk promýšlí) Když si to teď tak představíš… přijdeš domů a jdeš dělat 

úkoly, tak co děláš? Postupně si děláš co? No! Občas mně třeba rodiče řeknou, že si 

mám připravit tašku, řeknou mi, jak to mám udělat postupně, já jim řeknu jestli… 

…když jdeme ze školy tak jim řeknu, jestli mám domácí úkol, nebo něco takovýto a 

doma mi řeknou, jak to mám udělat, třeba jestli si mám zahrát na piano, že si mám 

připravit, potom udělat úkoly, potom pro paní Balharovou a potom si zahrát na piano. 



 
 

Jo, a ty hraješ na piano, je to tvůj koníček? (přikývl) …super, výborně! A baví tě 

to? Ehm. (souhlasně) A děláš ještě něco jiného? Lezení, dneska jsem na něm byl  ...tak 

to máš docela pestrý, teda! Výborně! Ale většinou teda dělají sami… teda dělá… No, 

a taky jsem… ty úkoly, a že jsme jako domluvený, že přijdou. ee. jenom s tím co 

potřebuji pomoct, takže… A pak, když si to udělají sami, Vy to kontrolujete ještě 

nějak? No, jo, ano. …jestli to je splněné… Musejí to podepsat, ty úkoly. Výborně, 

dobrá… 

Takže… například tvoje úkoly spočívají v tom, že si napíšeš úkoly, jakože ze školy? Třeba 

z matematiky máte vypočítat nějaké příklady a tak dále… a teď… Ty přípravy na paní 

Balharovou děláte denně? 

No, akorát o prázdninách ne, že to mám klid… Tak o prázdninách je to takové 

volnější… No, jenom občas… tak jednou týdně, dvakrát… …ale musí se. Výborně.  

V rámci té domácí přípravy, kterou máte tady od paní Balharové, děláte ty nápravy 

specifických poruch učení, které máte za úkol. Kromě toho děláte nějaké hry a aktivity, 

které si třeba vy sami vymyslíte? Využíváte třeba nějaké pomůcky programové? Na 

internetu jsou výukové programy různé… 

No, já jsem dlouho… …protože kluci pořád trpěli tím, že nemají ty chytrý telefony a 

tablety a PSPčka a podobně, protože já to nemám rád… Ano. Tak nic takového neměli 

a trošku tím trpěli, tak jsem to řešil… A pak vlastně jsem zjistil, i tady u paní Balharový, 

i jinde, že je tablet vlastně jako… eee… …výukový prostředek… jako výuka funguje, 

a vlastně mi došlo, že na tu informatiku nějak budou odkázaný, takže proto vlastně jsme 

začali používat na tabletu… co tam je? …vyjmenovaný slova… Takže různé aplikace 

si tam stahujete… Dvě, tři aplikace… Vlastně se stali důvodem toho, že dostali… 

…čtyři… …čtyři, no… pět… …že dostali tablet a jako s tím, že se naučil ho používat 

na práci… Ano. …a teprve potom si tam můžou jako každý stáhnout nějaký dvě, tři hry. 

Takže to jsme začali používat…  

A kdybyste to měl zhodnotit, to používání toho tabletu jako výukovou metodu, v podstatě 

jako ten prostředek ty výuky… Myslíte si, že je to vhodné? Respektive nelitujete toho?  

Ne, nelituju…  …předpokládám, že kluky baví… To jo, to jo… A nebo se do toho 

musíte nutit? E-e (nesouhlasně) tak to je super!  

A ještě kromě toho, máte třeba nějaké metody nebo pomůcky, které využíváte i k hraní, 

které jsou takové výukové?  

No některý stolní hry… No, například? Jaké máte doma? Ubongo… Scrabble jsme 

zkoušeli, viď… Ubongo, Carcassonne… ..hmm (promýšlí) Osadníci z Katanu… 



 
 

Abalone.  Abalone, jo… tam se vlastně počítá, něco jako piškvorky… Hmm 

(souhlasně) ..se tam vlastně počítá nějaký tvar, v nějakým směru pět kuliček, ale je to 

takový haptický… …ehm… Ještě máme… Trans Europu… Trans Europu a různý 

takový ty karetní hry… Tak máte docela slušnou sbírku, jako dobrý repertoár her…  

A například ve volném čase, nemusíte v rámci té domácí přípravy, ale třeba hrajete takové 

klasické hry, jako vytleskávačky? A hlavně teď už asi ne, ale když byli kluci mladší nebo 

slovní fotbaly, vlastně hry na rozvoj nějaké slovní zásoby, asociace a takové tyto… 

Slovní fotbal občas jste hráli s  Bártem, on má o rok staršího bratra… hmhm… 

(souhlasně) ..s mámou a babičkou….a s babičkou taky, vlastně ano. Takže to znáte, a 

přijde vám to jako… Přišlo ti to zábavné? Ehm. (souhlasně) A zároveň ses při tom 

něco naučil, výborně.  

A ještě se můžu zeptat v rámci přípravy té domácí, co se týče čtení, taky vy jste využívali 

a nebo využíváte metody jsou různé čtení… Čte nahlas, čte sám, čtete v páru, on čte nahlas 

a vy ho potichu jako opravujete a nebo… Teď už možná… 

No to potichu opravování moc ne, ale jako jinak jo, děláme to, ale spíš si čtu sám… Teď 

si čteš hodně sám… A čteš si potichu teda, když si čteš sám? No potichu. Ehm. 

(souhlasně) Protože brácha… Ale ze začátku jsme se snažili… Protože já mám bráchu 

staršího a ten… …my máme palandu a on je nade mnou a on si čte potichu…..no mně 

se to taky stává, že prostě jsem, když někdo mluví, tak se na to nemůžu soustředit. nooo 

dobře. A ze začátku četl nahlas, že vždycky odstavec jako měl za úkol přečíst, třeba 

hlavně že jo… A pak jste si ho nějak zreprodukovali, předpokládám, o čem byl.  

A ještě kdybychom se dotkli teda otázky specifických poruch učení všeobecně. Vy jako 

rodič jste si získával nějaké informace na začátku, anebo kde jste získával informace o 

poruchách, teda pokud Vám to bylo známé, tak jste je asi už nezískával, ale takové prvotní 

kontakty možná. Anebo respektive využíváte dnes ještě třeba, nevím, nějaká fóra, 

literaturu, knihovny navštěvujete a nebo..? 

No tak, když zrovna jsem to řešil s těma aplikacemi, tak jsem, tak jsem vlastně si 

vyhledával jakoby informace na nějakých fórech, kde se o tom mluvilo. Ehm. 

(souhlasně) … a potom teda. Hmm, vlastně kde jsme byli v psychologický poradně, 

kam, kam nás paní učitelka poslala… Ano. No a pak tady vlastně u paní Balharový, to 

je asi jako ten nejzásadnější zdroj těch informací. Ano. A ještě kromě paní Balharové 

jako odbornice… Plus vlastně moje manželka, její spolupracovník se zabýval vlastně, 

je to psycholog, já teda nevím jestli dětský nebo dospělý, ale zabýval se hyperaktivitou 

a i informace máme přes něj… Takže zdroj informací máte doma vlastně…  



 
 

My už jsme prošli všechno. Volná čas jsme prošly v rámci jako kdyby jste mohli popsat 

spolupráci, třeba školy - jako objektu a Vás – jako subjektu v rámci nějakých těch 

specifických poruch učení a celkově ji hodnotíte jak?  

No já dost často, když o tom mluvím s… Jaká je vaše zkušenost? …s vrstevníka má 

nebo tak, tak všichni jako říkají: „s námi se nikdo tak přece nezabýval“, tak hodně lidí 

na to kouká, že to je jako zbytečný, vlastně skrz tu zkušenost, právě tady, jak se s tím 

pracuje a jaký to má výsledky, tak, tak teda jako jsem jako upřímně vděčný za ten způsob 

jak se to tady řeší. Protože jsem zažil jak teda kdysi dávno, když jsem já byl ve škole, 

tak i třeba ve školách, kde se tomu tolik nevěnuju… jako třeba že to jednak poznají 

mnohem později, nebo že na to nejsou připravený, tak… hm.. to jako vnímám velice 

pozitivně a…  

Jako já osobně to taky hodnotím jako velice pozitivně, protože já prostě dělám průzkum 

mezi těmi rodiči a kvantum rodičů, když jim povím o tom jak to tu funguje v této škole, 

tak jsou z toho unešení… Hm. …protože je to, dovolím si říct, výjimečné jako celkově ta 

spolupráce. Ale to je můj názor, potom co jste ho řekl vlastně Vy – váš. No, jasně… 

Výborně. 

A ještě kdybyste mohl Vy – jako rodič, anebo ty taky, C., když už jsi tu… Co bys například 

doporučil nějakému tvému kamarádovi anebo Vy rodičům… Prostě kdybyste potkali teď 

někoho a přišel by za vámi, že moje dítě má ŠPU, tak máš s tím zkušenosti, co byste mu 

doporučili? …nějakou hru, aktivitu, dodržování možná něčeho co se vám ověřilo ve vašich 

zkušenostech… …když se teď nad tím zamyslíte… 

Co tě nejvíc baví z toho, co děláme? To skládání těch slovíček tě začalo docela bavit, to 

bylo, že vlastně… Mně asi nejvíc baví… Co tě baví? Protože já to pak nebudu 

slyšet… Teď mě bude bavit ta logika, asi nejvíc… Tak logika je moc zábavná. Ale 

bavily C., už to bylo při logopedii, že skládal pexesa, to tě bavilo. (chlapec pokrčil 

ramena) No, to už si ani nepamatuješ… Teďko vlastně skládání těch slovíček 

dohromady, obecně myslím, že když je k tomu nějaká pomůcka, nebo ty háčky jak tady 

paní Balharová měla vyšitý, písmenka s háčkem, bez háčků… Jo. Takže když je to nějak 

haptický, tak ho to, tak jako docela myslím, že… Takže se… se to stává míň učením a 

víc tou hrou, takže proto to tak jakoby jsme doporučili. Ale musíš nad tím přemýšlet. 

No vždyť o tom to je… (smích) Musíš přemýšlet a zároveň se u toho bavíš, takže…  

Tak a ještě možná Vy – jako rodič, kdybyste měl něco doporučit… Takové nějaké 

doporučení pro jiné? V rámci možná těch aktivit, v rámci Vašich zkušeností, dostupnosti 

informací, které se Vám dostaly, nedostaly… …od prvopočátku vlastně až do dnes…  



 
 

No, nám nejvíc… nejdůležitější mi přišlo jakoby cokoliv, za co se dá právě chválit, 

protože jsme měli problémy s takovou sebekritičností velkou a… a vůbec jsme nevěděli, 

kde se to bere a vlastně tím, že najednou se začali vyzdvihovat aktivity, který dobře 

zpracovával, tak se to jako velice, velmi rychle proměnilo, to bylo takový jako 

nejzásadnější. Takže základ všeho tkví, pokud tomu dobře rozumím, v motivaci. 

No, zažít ten úspěch nebo… protože, když vlastně oni najednou zjišťují, že jim něco 

nejde a ostatním to najednou jde, tak je to takový moment, kdy jako jakýkoliv zážitek 

toho úspěchu hrozně pomáhá. Hm, motivace a úspěch celkově. Ehm (souhlasně) To 

pomáhá celkově to hodnocení, které tu je nastavené, myslím, že v rámci těch 

zpětných vazeb, těch hvězdiček a tak, tak to tě motivuje pracovat dále, že? Ehm. 

(souhlasně) se ti to líbí? Ehm. (souhlasně) Jo! Výborně.  

Tak asi to by bylo všechno. Nevím, kdyby vy jste měl ještě nějaký dotaz? Co byste mi 

chtěli povědět? Co vás napadlo v souvislosti o tom, co jsme si povídali? Nechci vás moc 

zdržovat zase…  

Nevím, no… Taky ne… No přišlo nám zásadní vlastně… jako to… nebo co mě na tom 

přišlo nejdůležitější, že vlastně najednou, když se má naučit vyjmenovaný slova, tak se 

je naučí, ale přitom nosil z diktátů pětky. Ehm. (přitakávajíc) A vlastně hrozně se snažil, 

tím to započalo, že vlastně on C. není flint, třeba jeho bratr, kterému jde všechno jako 

jednoduše tak je flint. A C. byl hrozně vždycky pracovitý a poctívej, tak vlastně tam než 

se to otočilo, že začal psát ty doplňovačky, tak to bylo takový jakože on se snažil 

mnohem víc a nosil ty špatný známky, tak… …tak vlastně jenom to, že vlastně se v tu 

chvíli hodnotí to co se měl naučit a odpouští se vlastně to co teda vidí jinak, tak to bylo 

důležitý. A druhá věc, u toho piana, jsem furt nevěděl, proč to tak dá práci ho naučit hrát 

z not jednu skladbu, a když už se to naučíme, tak pak znova ne a vlastně ve chvíli kdy 

jsem zjistil, že třeba on vlastně vůbec… prostě když jsem zjistil, jako on to vidí, tak 

jsem, tak od ty chvíle vlastně jako mám hlubokém obdiv, že vůbec jako uhraje z těch 

not. Ehm. (souhlasně) A i ta jeho učitelka vlastně tím pádem změnila ty nároky… 

Přístup. …a paradoxně to jde mnohem líp, protože ten tlak je na něj menší. Ehm. 

(souhlasně) To jenom taková jako podstatná… To je skvělý postřeh, toto.  

A ještě děláš kromě toho piana něco jiného? Na něco jsem se tu už ptala… ve volném čase, 

děláš ještě něco jiného, kromě piana? 

Lezení. Aha, to lezení, jo… Tam vlastně nám pomohlo, že sem ho s sebou začal brát 

na lezení a pak ho přihlásil do kurzu, protože s tou hyperaktivitou, kterou lehkou má, 

tak jako jsme zjistili, že to pomáhá a hlavně to byla věc, která mu spontánně šla… 



 
 

(zvoní) Ehm. (souhlasně) jo, tady máme pětku nějakou dokumentovanou. (C. ukazuje 

notýsek) A trojku i… A my si to tady zapisujeme, jako že moje poslední známka byla 

jedna mínus. Výborně (povzbudivě), tak to máš… Tak najednou začal dostávat 

jedničky, no…  

A vy jste, jestli se můžu zeptat, jak dlouho jste celkově v této péči?  

No, tenhle ten první školní rok… Píšeme diktáty každou středu. Takže od září už 

máte… Od září jsme byly, nebo zařazený… v říjnu? Někde to tady je… no, nějakou 

dobu to trvalo, než nás tam zařadili, ale… …tak od listopadu už máme to nalepovaní. 

Ale když jsem takhle dělal ty papírky, tak potom jsme… …někde… Já myslím, že je to 

tak od toho… Tak tady jsme měli přepisovat, ten mám na jedničku. …od začátku roku, 

ano, od začátku roku kalendářního… Ehm. (přitakávajíc) …chodíme, jsme byli 

zařazený na tu speciální češtinu. Dobře. No… Vlastně se začátkem ty třetí třídy, když… 

Druhou třídu zvládl úplně v pohodě… Se začátkem ty třetí třídy si paní učitelka všimla, 

že sice jako maká, snaží se, ale… …takže nám napsala a tak to bylo dva, tři měsíce – 

září, říjen, listopad, to tak sedí, no… Ehm. (přitakávajíc) tak od toho listopadu, no… 

Dobře, výborně.   

 

Otec P. 

Budeme si povídat… 

No já jsem to v podstatě tohle to dělal i kvůli tomu, že on je napůl mongol. Hm. Jo, a 

teď v podstatě jako nechat ho, tak von si chudák už teď něco jako nese… sebou. Jo, to 

je jasný, že tu se prochází a smějou se, že jo… Hm. …což, čemu? To jo indián, negr a 

takový. No a ještě teda tak jako musí chodit aspoň čistě oblečený a musí se učit, protože 

pak to jako, ty děti se k němu chovají jinak, jo že jo? Protože být takhle………a ještě 

tohle, to už ani víc nejde… No. Rozumíte, jo? To není nic jako, to prostě je takhle….. 

to je to samý jako, já nevím jsou tady černoši nebo něco, tak ty si dělej taky svoje… 

Jasně.  Jenže von si to dovede ovládat, jo? Von si z toho dělá legraci v podstatě. No tak 

on na to přijde čas. On v podstatě si myslí… Ne, ne, ne von si z toho vůbec nic nedělá, 

protože on spoustu, on už chodil do školky a spoustu těch dětí ze školky šlo s ním, takže 

ono už mu to ani nepřijde, že jo. No, ale tak jako vrstevníci dovedou být i nepříjemní. 

No samozřejmě… Oni jsou na jedné straně upřímní, ale někdy nepoznají tu hranici, 

takže v tom je to takové… Dobře. 

Co všechno podle Vás k domácí příprava dítěte na základní škole obsahuje? Co by tam 

mělo být v tom balíčku? 



 
 

Jako od začátku nebo teď? Celkově. Celkově… No tak dneska v podstatě první co tak 

přijdeme domů, že jo? Musím to teda zkontrolovat, jo? To se v podstatě ze začátku furt 

myslel, že ho naučím jako samostatnosti nebo něco, ale on brzo pozná takovou nějakou 

volnost a bude to odklinkávat, jak se říká, jo? Když takhle jsem ho naučit takový řád, 

že přijdeme domů a říkám: „hele musíš k tomu byt zodpovědný“, protože on chce prostě, 

furt má takový, takový… v sobě, že chce byt prostě vojenský pilot. Ehm. (přitakávajíc) 

Povídám ano, to se ale musíš naučit, že jo? To není prostě žádná legrace… No to je 

docela, jakože… No a to už má… Ale má pěkný cíl, zase. No to jo, to ano, ale že to 

učení teda jo? Protože mu říkám: „hele, pokud ty se nezapojíš, protože to v podstatě 

musíš jít na vojenskou školu, že jo, no a… no prostě tam je matematika, čeština, 

angličtina, no tady typ předměty tam budeš muset umět, že jo? No, a když budeš mít 

teda trojku, tak tě tam určitě nevezmou na tu akademii vojenskou. No tak on jako 

v podstatě dovede i teda zabrat, no… Já jsem si teďko myslel právě, jsme už měli takový 

jako rozhovor i s paní Balharovou, že v podstatě abych ho naučil jako učit se samotného, 

jo? Hm. (přitakávajíc) Aby se učil samotný. No tak jsme to chvilku povolili a bác. 

Najednou začal mít čtyřky, trojky, jo? Z češtiny, povídám jak je to možný? No tak jsme 

zjistili, že on se v podstatě jako lajdá, jo jako opravdu dělá jenom to, co musí… no a 

ono se mu to vymstilo za chvilku. No teď už jsme zase trošku zabrali za to a už se to 

vyrovnalo. Ale já si osobně myslím, že například – a to i Vy musíte vidět v rámci 

toho, že tu třeba chodíte těch pět roků, a když si to vezmete jako že počátečně, tak 

si myslím, že celkově ta domácí příprava byla o tom, že jste ji řídil jako kdyby Vy. 

Hm. (přitakávajíc) A postupně teď už povolujete, že v podstatě… No ano, já jsem 

musel řídit, to jasný, ale prostě musíte furt hlídat prostě… No. (souhlasně) žákajdu, 

protože oni, hele dneska to mají tablety, počítače, oni už se, že jo? Už všechno dělá teda 

na počítači, teďko v podstatě. Hm. (přitakávajíc) On tomu rozumí líp jak já, se přiznám. 

No. (přitakávajíc) Jo? Protože von přinese tiskárnu, povídám „hele já to zapojit 

neumím“, no to nevadí, to se taky naučíš, jo a zapojí si to, udělá si to…  To mám s tím 

problém i já, takže to neberte… To si udělá, to je rychlost, jo? Že jo, tak to má doma 

tiskárnu tohle to všecko a… no ale musíte si prostě k němu sednout a jemu se to i líbí, 

protože von třeba i přijde, sedneme si k tomu, i matematice si třeba sedneme a stačí mu 

kontrola, jenom ťuknout a von říká: „aha, tak jo“ a už jede, už jede, jo? A to je zajímavý, 

matematika mu problémy nedělá, on trojku z matiky nemá, jo? To je super. Takže 

jednička, dvojky, no jo, ale teďko má jednu, měl jedničky, dvojky z češtiny. A my jsme 

mu povolili a najednou tam jsou trojky, čtyřky, pětky tam třeba, tak povídám „Ježíši 



 
 

Kriste co se to stalo“ No diktáty začaly být, no tak jsem, pomalu znova jsme začali 

prostě. Von je to dyslektik, jo von má tyhle ty ještě problémy, chodíme na logopedii 

ještě, že jo... Ehm. (přitakávajíc) A jak často chodíte na logopedii? No, tak chodíme 

tam tak jednou za čtrnáct dní, dělá mu problémy R teďko. Ř, on umí Ř, ale R neumí 

prostě. To bych se… jo? To je taky k nepochopení… No ale to učení je no… to je prostě 

díky tady ty paní Balharový to prostě tlačíme dopředu mohutně teda… že jsme ho 

dostali, protože děti který na to nechodí, tak prostě se plácají mezi, i tady ve třídě mezi 

čtyřkou a pětkou, jo? A rodiče o to zájem nemají a přitom tady ona je… rozumíš, to mě 

štve… Že ta ženská tady je a oni to nevyužijí, mají to zadarmo… No. I když ta ženská, 

hleďte, může pracovat, ale tu půl hodinu přece může najít, vždyť ona se i přizpůsobí… 

No. Víte jako, jo? A to že… To je zajímavý… …to jako že ty rodiče chtějí… když 

mně někdo řekne třeba v osm, tak já přijdu v osm prostě sem, že jo? A ono se s ní dobře 

pracuje, fakt se s ní dobře pracuje, jo? Ona vynadala i mě teda… Ale to… …ale to je 

správný, ne vynadala… Ale usměrní Vás… To ano, to prostě nebudeme takhle dělat a 

já jí poslouchám, musím poslouchat, že jo? Ta spolupráce je taková dobrá… To byla 

další moje otázky, jak Vy hodnotíte tu spolupráci? To je super, fakt to je fakt… fakt 

to je prostě, ona to je díky… to jinde na školách nemají, jo? Že jo? A ona támhletím těm 

dětem hrozně pomáhá, heleďte my jsme se ze začátku plácali a bez její pomoci 

v podstatě, protože ona nám, i mně dávala úkoly. Jak se s nim mám učit, já jsem ze 

začátku… Například ty začátky mě by zajímaly, já to vypadalo, než jste přišli sem? 

Já jsem ho dřel v podstatě jako a… A kolik byla asi času Vaše jedna příprava na 

vyučování?  My jsme se učili tři hodiny denně, a pak najednou ona říká, že jsem prdlej, 

protože takhle, on už ani nevěděl nic… No už byl unavený… A to jste musel být i Vy 

unavený neskutečně z toho… Tak já jsem byl na toto zvyklý, na takových… v práci, 

že jo, dřív… Ale v podstatě jsem dělal něco, čím jsem mu škodil se da říct…  Víte jako, 

že jsem prostě a nějaký řvaní, jo? Že vám někdy prdnou nervy… (smích)A pak se 

uklidníte a, a v podstatě chce to v klidu, fakt v klidu a ne to-, v klidu s ním…  

 A třeba Vaše domácí příprava teda obsahuje asi… jak je dlouhá? Když jste říkal, že trvala 

tři hodiny…  

No to teď už ne, teď už ne… Tak teď… Teď už to máme spíš tak rozdělený, že, že 

v podstatě už třeba sport a učení už tak nějak máme rozložený, jo? Že, že třeba jde, 

povídám „hele, tak udělej, tady udělej si třeba tu češtinu, tak si udělej třeba všechny ty 

úkoly si udělej a k večeru třeba zase něco si něco jiného, třeba matematiku, podívá se na 

matematiku se podíváme, anebo ho vyzkouším… von chce, abych ho zkoušel, třeba… 



 
 

Má od Vás zpětnou vazbu… Z vlastivědy a z přírodovědy tak von prostě chce „pod mě 

vyzkoušet“, jo? Chce to sám? No. (přitakávajíc) tak ho vždycky ještě něčím doplním, to 

přijde sám, no… To je super. Ale tak jste ho správně motivoval, že to dělá… No já si 

myslím, že jo, no uvidíme, no, a teď a přijde šestá, sedmá třída a to bude bomba… Tak 

to už je… A to už, víte co… To už ji i tím věkem, zase všechno…  No jo, ale to už 

nestíhám já, rozumíte… Jo? Že já jsem jel třeba ještě ty rovnice, ale co potom dál? Že 

jo… ty kvadratický rovnice ty začnou… No počítání jehlanu, jo? to už… To si 

vzpomenete… Jo? …to už si teda nepamatuju ani já… Dobře. 

A jakože když si to teď vezmete, tak máte doma přípravu, věnujete jí každý den i o 

víkendu?  

Ne, v pátek nic, v pátek nic, v sobotu má trošku volno, jo? Ale už začínáme v sobotu 

trošku třeba k večeru něco dělat, třeba si vezme, já nevím, uděláme třeba diktát… Ehm. 

(souhlasně) Nebo nějakou přípravu do školy, takovou lehkou. No a v neděli… Taková 

lehká příprava znamená co podle Vás?  No tak já nevím… Konkrétní příklad…  že 

si třeba tady sedne a udělá si dva tady ty diktáty z češtiny. Ehm. (přitakávajíc) Ty má 

hotový třeba řekněme, já nevím, za půl hodinky, že jo? Nebo za čtyřicet minut a no 

připraví si tašku, podíváme se do tašky, zkontrolujeme, že jo? Takže dohlížíte na celou 

tu přípravu a organizaci? Ano a v neděli ještě buďto dopoledne, podle toho jako jaký 

má program, když je to třeba, jdou plavat no tak si to udělá ráno ještě, že jo?  To si už 

potom sedne teda k tomu, to už chci prostě aby, protože se nám stávalo, že, že prostě na 

spoustu věcí najednou zapomněl, povídá: „já nemám úkol“ povídám „jak to, že neměl 

úkol? Vždyť si tady seděl na zadku celou sobotu, neděli“, jo? Tak to už teda s tím 

počítáme a děláme to… Takže máte vlastně takový nastavený domácí režim… Ano, 

ano, ano…  

Takže a například učíte, se na jednom konkrétním místě si připravujete věci? A nebo…  

Von má svůj pokojík… Takže, ale tak, protože někteří to takhle nerealizují… On má 

svůj tam, tam prostor. Von si tam uklízí, von si musí vyluxovat, uklidit… Svůj pracovní 

prostor má… ten svůj čurbes co tam má, rozumíte? Von tam nemá, teda von tam má 

uklizeno, si i stele, všechno, jo? To už má tak najetý… A učí se samostatnosti… vstane, 

ustele si… Tak to je správné…  oproti manželce, které někdy prostě vylítne a… (smích) 

Dobře.  

Takže a například když jste četli, respektive konkrétně když se zaměříme na čtení před 

tím a dnes…  



 
 

No tak, dneska už to čtení asi moc, dneska oni spíš čtou přes ten počítač… Ale…A 

například jakou metodu konkrétní u toho využíváte? Například kdybyste si vzali, 

když jste začínali, tak četli jste společně, předpokládám… Ano to jsme četli, ano, 

ano, to jsem hodně čet, já jsem četl i pohádky… Že jste mu četl Vy a on Vás 

poslouchal… Ano, ano, ano, ano, ano… A jak jste ještě četli? Například jsou 

metody, že čtete jednu větu já, jednu větu čte on…  No, on hodně četl i dřív on četl, 

on mně čet taky dřív, čet mně dřív… Nahlas? Ano, nahlas, nahlas… Takže jste 

trénovali… Ano, trénovali jsme takhle… Ehm. (přitakávajíc)  

Teď už jste vlastně v takovém stádiu, že si dokáže číst sám a vlastně vyhledává třeba 

nějaké zábavné knihy nebo literaturu?  

Jo, to chodí, chodí třeba, co to je za slova… Ty cizí slova… to von čte, čte knížky, no tak 

takový ty moderní, co jsou, jak se to jmenuje? Já nevím, To jsou ty knížky psaný, jak se 

to jmenuje? Komiks? Ne, ne, ne… Komiksy von, komiksy málo, ale oni mají teď takový 

ty… to je asi šest, šest výtisků, nebo šest dílů… Harry Potter? No tak Harry Potter a tak, 

tak to je jasný, ale teď mají takovou tu, to psaný… eee… Ježíši… Tak von Vám to řekne 

potom, takový název to má hrozný… Tak to oni čtou, si půjčují už knížky takhle, má 

doma dost knížek a už si půjčuji, tak dokonce si půjčuju, to byl takový, že si půjčuju a 

tady mají půjčovnu knížek, tak to si taky půjčoval, že jo? No ale dneska počítač, no a… 

No ale tam je také dost informací… Já si celkově myslím, že je počítač a počítač, ale 

počítač a ten tablet v dnešní době nemusí sloužit jen jako zabíjení času… Prostě dá 

se s ním fakt pěkně pracovat, protože těch aplikací a programů je neskutečné 

množství, které se dají fakt zužitkovat a hlavně na tyto dys- poruchy. Já jsem byla 

zrovna na konferenci, kde se řešili tyto tablety, se kterými mám já sama fakt 

problém, a lidi tam představovali aplikace pro děti s těžkými druhy postižení, 

například tělesného a kombinovaného, jednoduše s tím dokázaly s tímto pracovat, 

protože pro ty děti je to velikým lákadlem… To jo… …je to láká. Tady udělali školu 

na tablety, jestli jste to neslyšela, v Praze… viděla jsem to zrovna teď někde na 

internetu…. Jo? Jako samozřejmě je potřeba znát tu míru, teda to si myslím já 

osobně… Oni dělají všechno na tabletech a teď zjistili s hrůzou, že oni neuměj psát. 

Jasně, jako já říkám, že samozřejmě ne úplně celé, ale třeba toto umět kombinovat 

veškeré ty pomůcky, které jsou dostupné, já si myslím… A že se to dá zúročit… No. 

Samozřejmě chodíme do školy, abychom se především naučili číst, počítat… A já k 

tomu ještě dělám teda, že když má diktát a má tam chyby, tak „hele tak to napiš znova“, 

ale ne že bych ho trestal, ale aby se spíš to písmo aby se snažil, jo? A aby si to vtlouk do 



 
 

hlavy, tu chybu, kterou udělal, víte jak? Že si to, já to vím aspoň podle sebe, že když jsem 

udělal chybu a musel jsem to udělat znova… (rozhovor s paní Balharovou, přemístění do 

zadní časti třídy, malá pauza)  

Takže v rámci toho využití, těch různých pomůcek, jako já si myslím jako že je to třeba, 

samozřejmě je třeba to kombinovat… Ano, ano. …jedno s druhým, protože tradiční 

výukové metody jsou… Ano. …jsou velmi důležité. Ehm. (souhlasně) Ještě bych se Vás 

zeptala, co podle Vás konkrétně patří, například, k nápravám specifických poruch učení? 

Na základě těch zkušeností, které máte.  

No… Protože v podstatě jsem v tomhle tom analfabet, se přiznám jo… Hm. 

(přitakávajíc) …a nemám o tom šajnu, že jo, až mně to teda paní doktorka vysvětlila, 

co se vlastně v tom dítěti, tak si myslím, že největší pomoc je v támhletom, v podstatě, 

aby to dělal ten odborník. Ehm. (souhlasně) Jo?  Protože ten odborník tomu dítěti, 

protože jinak to zkazíte… Já od něj něco chci a v podstatě nechápu, že jo, že on to ani 

nemůže udělat… Ehm. (přitakávajíc) víte jak, jo? To jsem pochopil až tady, ona mi to 

vysvětlila, já jsem na něm něco chtěl co on neuměl a pak jsme na to šli úplně tou její 

cestou a ono to jde… Ehm. (přitakávajíc) Víte jak, jo? To samí ta logopedi, že jo? Já 

nemůžu prostě na něj křičet, že neumí Ř… Ale tak samozřejmě, k tomu jsou 

odborníci přesně, takže přesně to je ta cesta, kterou s ním máte Vy využívat.  

A kdybyste Vy teda, na základě toho, že ona Vás v podstatě poučila, kdyby jste to měl Vy 

charakterizovat. Co děláte v rámci té domácí přípravy? Můžeš jít k nám, jestli chceš, jestli 

máš zájem. (na dítě)  

No takhle v podstatě, my dostaneme, my dostáváme zadání a to potom doma děláme. 

Jako od logopeda třeba jak se učit to – to už mám tady na stole tohle to – jak se učit 

tohle to a tohle to, tak to dostáváme, a taky to trénujeme. Takže Vy jdete tady podle 

toho postupu… Ano. …který vlastně dostanete. A například tak jako jste říkal, že 

v tom úvodu, když jste přišli do této péče, tak jste vlastně nevěděl o tom, co jsou to 

specifické poruchy učení… Ne, ne, vůbec ne. A měl jste z počátku nějaký zájem Vy 

sám si vyhledat někde, já nevím, na internetu anebo v knihovně anebo prostě… 

No, tak tady jsme dostali nabídku takovou, hned po tom… Takže to byl vlastně Váš 

prvotní kontakt… Ano. Ono to bylo dobrý, to že my jsme se v podstatě tady přihlásili 

jako do školy, na zápis a paní Balharová to hned jako, jsme o tom mluvili, že máme 

nějaký malér. A ona říká „to nechte, to už nechte na nás, my to víme, jsem ráda a já si 

ho vezmu hned do parády“ Ehm. (přitakávajíc) Jo? S támhletím, že my jsme sem už 

šli, že teda, že to budeme dělat. Víte jak, což je super teda. Takže vlastně teda… A 



 
 

například ten kurz, který připravuje paní Balharová, tady ve škole, navštěvovali 

jste ho předtím? Ne, ne, ne, před školou ne, ne. Až když jste sem… Ano, až tady. …se 

dostali to této základní školy. Ano. Dobře.  

A například jaké pomůcky máte doma a které využíváte? Například patří sem různé i 

hry, které hrajete…  

Ano. No ne, my máme, my jsme dostávali tady, jsme si v podstatě dostávali nebo  

kupovali takový naukový knihy, teda… Ehm. (přitakávajíc) Jo? Kde je, kde se podle 

toho, tam se učila paměť, jo? Všechny takový věci, že jo, to byla vždycky nějaká, nějaký 

knihy prostě nebo sešity, který jsme vyplňovali a tím on se dostával do těch věci, teda 

jo? Ehm. (přitakávajíc) …takže že jo? A to, tohle už od té první třídy. No a například 

nějaké hry, které doma hrajete? Ne abyste je dostali v podstatě jako zadané, ale 

které běžně hrajete doma… Jaké hry hrajete? No tak hrajeme, já nevím, Člověče 

nezlob se, nějaký karty a takový … No a například sem patří nějaké slovní hry, které 

znáte?  Anebo jste hráli možná zezačátku? Ty si nevzpomínáš? (na dítě) To jsme 

nehráli slovní hry, že ne? Ne… Například takový slovní fotbal jste nehráli? No to jo, 

to jsme hráli, to jo, to jo… Anebo hry na asociace a nebo vytleská vačky sem patří a 

všechny tady ty.? No to teda dělají ve škole, takový ty… No… a to je přesně… To, to, 

to mě učili, to mě učili, co se vždycky učili ve škole takový … Asociace a hry na co 

myslím a takové ty věci… Dobře. 

A takže, já jsem se ptala na Vaší spolupráci, kromě toho pomůcky a respektive pomůcky 

jste si půjčovali ze školy, jste říkal… Ehm. (souhlasně) A jestli se zajímáte, informujete, 

spolupráci to jsme říkali, že? Ano, ano. A teď kdybyste měl Vy, na základě toho, že jste 

tady v péči paní Balharové… Ano. …a kdyby teď jste potkali někoho, já přijdu za Vámi 

s tím, že zjistila jsem, že moje dítě má dys- nějakou poruchu… Ehm. (přitakávajíc) Vaše 

doporučení, nějaké zkušenosti, co se Vám ověřilo v rámci Vašeho tohoto, jakože 

zkušenosti? Nejen jakože v rámci této spolupráce, ale Vám doma například…Co se Vám 

ověřilo. Kdybych přišla za Vámi, že, jo? Tak můj syn má zrovna takovou a takovou 

poruchu, co mám dělat? Co byste mi doporučil? 

No tak, že jo, to… poruchu… No těch poruch je víc zase, že jo… No samozřejmě, ale 

tako jako… No v podstatě ano, kdyby… určitě, že jo do školy, tak tady, že by Vám 

teda, taky že jo… Tuto školu byste mi konkrétně doporučil? Ano, určitě, určitě, jo? 

Protože ona vždycky dostane ty, ty děti kam chce. Ehm. (přitakávajíc) …svým 

chováním, to je zajímavý jo? Já prostě tady řeknu všechno. Víte jak jo? Tak je to vlastně, 

je to psycholog, v podstatě, to je psycholog, že jo? To je, to profesionál, že jo? Jo? Že 



 
 

jo? Já jsem měl i takový jeden svůj osobní příklad, teda když jsem byl v nemocnici, že 

jo? Já jsem po transplantaci srdce, že jo? A teď prostě člověk ze začátku má takový 

nějaký handicapy prostě máte… A přišla, přišla tam za mnou psycholog a jako doktorka 

a najednou prostě, najednou všechno dobrý, že jo? Co chtěla z Vás vytáhla, ale to jsem 

jí i rád říkal. No ne, tady je důležitý, ta spolupráce je důležitá, tady nemůžete něco, jak 

se říká okecávat… tady to musíte říct naplno, i jaký jsou problémy v rodině… 

Samozřejmě. …všechno a pak to, pak to jde, protože ona paní doktorka zase ví, ví, co 

má dělat… Víte jak, jo? To je, jako když jste u právníka, bude mu lhát, tak Vás nebude 

obhajovat, že jo? No určitě.  Musíte prostě říct i to, co je nepříjemný, ale musíte to říct. 

A já jí to vždycky řeknu taky… Takže především Vy byste doporučit tuto školu a 

tuto… Ano. …odbornici. Ano. A ještě v rámci nějaké Vaší té domácí přípravy 

zrovna kterou jste popisoval a tak..? Tak to jsme měli, to jsme dělila vždycky spolu, 

že jo? Teďko ty knihy, to jsme dělali spolu, dostávali, že jo? Ehm. (přitakávajíc) …a 

z toho jsme se učili třeba, já nevím, tak byly takový ty základní věci jako… začali jsme 

v podstatě kroužek, kolečko, takovýhle jak se to počítá to dneska už, že jo? Jak se 

počítají objemy a takový. No a potom jsou tam ty paměťový věci v tom… Ehm. 

(přitakávajíc) že jo? To se, no… Takže trénujete? To jsme dělali spolu, to je trénink 

paměti, v podstatě ano. Tak základ všeho je v podstatě, když to můžete takhle 

globálně povědět, trénink. Ano, ano, ano a prostě to musíte… Práce… Musíte to ne 

jednou ale dvakrát, třikrát, čtyřikrát, do zblbnutí, jak se říká… Přesně tak. Dobře. 

A takže… ještě mi povězte, když jste tu, tak jakože možná fakt v rámci té domácí přípravy 

před tím a potom, tím, že Vy jste v té péči tak dlouho, tak takové základní vztyčné rozdíly 

toho, kromě toho času, fakt jste ho drilovali ty tři hodiny, tak dnes je to podstatně kratší. 

Možná v rámci toho obsahu jako takového… Co jste dělali špatně například… Co Vám 

paní doktorka řekla, že děláte špatně, kromě toho drilování… 

No tak, takhle. V podstatě ještě mi teda jako teďko, teďko v podstatě jako radí jakým 

způsobem, jo? Ehm. (přitakávajíc) Co tam, co tam je za chyby, co potlačit, co ubrat, 

rozumíte? Jako teď jak to říká tohle to jste dělali, děláte to špatně nebo prostě… a ta 

výuka musí jít jinam, jinam, že jo? Aby to pochopil taky… Ehm. (přitakávajíc) Jo? 

Nejenom znal, ale aby to pochopil, že jo? Jako jak jsme říkali, ty podstatný jména, rody, 

rod ženský, rod mužský, že jo? Kde se píše, kde se nepíše, tak tohle to aby pochopil na, 

a musíme se to učit s nim, bohužel no… Jinak to nejde. A třeba využívali jste za ty 

roky třeba nějaké názorné ukázky anebo nějaké pomůcky jste si vyráběli doma? 

No my jsme vyráběli doma, vyráběli jsme, určitě. To jsme dělali tyhle ty, to bychom 



 
 

zapomněli, ano, dělali jsme takový paměťový hry, v podstatě něco jako pexeso… Ano. 

Že jo? A dělali jsme z toho slova a prostě třeba tam bylo, já nevím, zvíře a museli jsme 

k tomu prostě udělat z písmen jako z písmen udělat jaký je to zvíře, že jo? Ehm. 

(přitakávajíc) no ale… Takže propojení nějakých… Ano, ano, ano. …obrázků… 

Ano, ano. …s nějakými písmeny… Ano, ano no, ano, to jsme dělali hodně, jasný. 

Vystřihovali jsme to, tohle to jsme dělali. Co jste vystřihovali? No vystřihovali jsme, 

to byli v podstatě tyhle ty hry. To byl ten sešit, že jo? A z toho jsme si vystřihovali třeba 

ty čtverečky, ty hry a ty se z toho dělali, jo? Třeba tam byla jako mluvnice, tak třeba, já 

nevím, jaký I, že jo, tak on si to musel, jako to je na počítači, že jo? Tak to musel 

doplňovat tam… Ehm. (přitakávajíc) No a, co tam ještě bylo? Třeba… počkejte, co to 

tam bylo? Bylo tam spoustu takových her jsme vlastně dělali. Jsme to měli i v… Peťko! 

Teďko někam odešel… Aha… A mně nepřišli ty další zatím… No a paní doktorko ty 

hry jaký jsme dělali, jak jste nám zadávala, že jo? Jak jsme vystřihovali, paní doktorka 

se ptá, ty hry jak jsme vystřihovali, ty čtverečky, že jo? A pak jsme to dávali do sebe, 

jak to bylo jako pexeso, různý, pamatujete na ty sešity, jak jsme kupovali? Dostávali… 

paměť, koncentraci… Paměť, jo, jo, jo.  A to byly všechno Vaše cvičení? (na paní 

doktorku Balharovou) Ano. Ne, to jsou nápravná cvičení… Nápravní no… V podstatě 

nejsou všechny moje autorský, já Vám i řeknu… Ale to bylo zajímavý, ale… A bylo to 

zábavné? Například… No to jsme… …že to bylo přizpůsobené vlastně jemu. Ano, 

ano, ano a to taky by mohlo dětem na paměť… a bylo to v podstatě… (do toho mluví 

paní doktorka Balharová) Oni prošli Fiovým čtením, což je teda můj nápravný program, 

pak slabiky di-ti od Zelinkový, Maxík je od… Jo já vím, já se na to koukala… Délky 

– paní doktorky Zelinková, Veselé učení – myslím, že to udělala poradna v Ohradní… 

Ehm. (přitakávajíc) …já to nevím, Specifické poruchy učení, ty určitě dělala, ale 

kolektiv autorů z poradny v Ohradní a paměť to si teda nepamatuju kde… Jo? To jsme 

dělali hodně, to bylo dobrá jako… Prostě postupovali takhle vždycky kousek, nějaká ta 

koncentrace pozornosti, nějaká ta paměť, co Petr potřeboval… Potřebuje hlavně vlastně 

rozvoj, rozvoj řeči, protože to je v podstatě na hranici dysfázie… To on chodí, chodí… 

Na logopedii… …k magistře Balogový tady nahoru k doktorce a to je moc milá dáma, 

my spolu spolupracujeme. Ehm. (přitakávajíc) Ehm. (přitakávajíc) To oni zase ví, to 

nemůžete tam nic podfouknout, to oni si hned zatelefonujou, to je…  To já se hned 

dovim, pan P. u mě dlouho nebyl, už P. vedu k tomu aby zavolal, že tátovi není dobře, 

že nemůžou přijít… No ano, ano, ano, ano… Všecko víme...  No ale to je dobře, ne?  

Ale ona mi to řekne, to ona mi to řekne, vždycky já budu žalovat… (smích) Je to prostě 



 
 

všechno propojené, to je spolupráce… Ale to je super právě tohle to… To je fakt, to 

je prostě, hleďte, to je pro mě tak obrovská pomoc, to si nedovedete představit, opravdu. 

A to je na tom to nejhorší, že ty lidi, někteří ti rodiče tu pomoc prostě nemají… 

Nemají, říkají rodiče, že z jiných škol, jejich kamarádky jim závidějí… No ale já jsem 

ještě chtěla říct, že si vezměte, že přesto, že tu, ty rodiče, že tu vaší pomoc mají 

takto, a oni prostě si jí ještě prostě nevezmou, Vy jim ji dáte v podstatě… Ne, já 

dávám jen těm, kteří chtějí… Ale víte co. Ne, to si nikdo neuvědomí, já jsem to tady 

totiž říkal i řediteli, jo? Tenkrát jsme kvůli tomu zachránili i tu třídu, že jo? Já povídám 

„hleďte se, paní řediteli, víte co, to je… podívejte se, tady máte děti dyslektiky a oni 

mají jedničky dvojky, co to je? Rozumíte? To je v jiných školách hrůza“ a von na to, 

von jako začal, já povídám „vy tady z toho chcete udělat nějakou ruskou školu nebo co? 

Buďte rád, že to tady máte, dyť ty lidi to sem táhne“ tak pak teprve uznal „ano a nechám 

tady tu třídu A, B“ Budete se muset spojit, ani vám totiž odejdou další děti na 

gymnázia… Hm. …a to už se prostě… Hm. …to už nikdo neovlivní… Ano. …ale vem 

si to, kolik vás tady sedí dohromady? Šest… Ano. …to znamená, to už jde, ano? Hm. 

…bývalo vás… Hm. …bývalo vás víc, když si vzpomenu na tu druhou třídu, tak vás 

bylo kolem deseti. Paní doktorko, hleďte… …ale v šesti tady na nápravách, víš. Já tam 

v IKEMu mám doktorku, že jo, svojí jako, ta má kluka samý jedničky, povídá „hele, ten 

nikdy nedostal dvojku“, šel na gympl odešel, povídám „My máme peklo. Nám se stalo 

ze života peklo. Hele on snad prolítne.“ On se totiž nemusel učit, ale P. se naučil učit. P. 

by ty svoje známky neudržel. A jak myslíte že oni, že proč ty děti takhle na tom 

gymplu… Protože to je strašná změna pro něho, například ten celkový styl učení 

tam je… Ano, ale hlavně ty děti, které mají jedničky, takhle, že se většinou nemusejí 

učit, ano jim stačí to co slyší ve škole… Ona říkala, že musí zpátky do školy…A na 

gymplu se vlastně začne chtít po těch dětech samostatná práce… No. …a oni jí do té 

doby nemuseli dělat, ani se doma nemuseli učit… A víte co je nejhorší? Víte co je 

nejhorší problém? Že tam jsou děti, patnáct, šestnáct let, a najednou je tam přijde tohle 

to… Ano. …a to je peklo.  A psychicky ty děti úplně upadnou učit, že… eee… já mám 

takového kamaráda, je to Adam, on dostával samý jedničky a přej se doma vůbec 

neučí…  

Já Vám strašně děkuji … 

 

Matka A. 



 
 

V rámci domácí přípravy se věnujete čemu všemu? Co podle Vás všechno obsahuje 

domácí příprava žáka základní škol? 

Tak, kontrolu zapsaných domácích úkolů a pak vypracování těch úkolů. Ehm. 

(souhlasně) A má příprava žáka s dys- poruchou nějaké specifikum? Určitě. Jaké? 

Určitě, chcete mluvit o starším dítěti? Tam máme víc zkušeností než s A., to víceméně 

jako začínáme. To je na Vás.  V. ten je, ten na tom je hůř teda. Hm. (přitakávajíc) 

Uklidit ze stolu úplně všechno co by ho rušilo, musí mít před sebou jenom to, čím se 

bude v ten okamžik zabývat. Takže tužku, papír, učebnice… Je potřeba zkontrolovat, 

on si přečte zadání a je potřeba zkontrolovat jestli tomu vůbec rozumí. Ehm, 

porozumění. No a pak vlastně ho nechat samostatně pracovat, případně ho nějak 

korigovat. A ve kterém ročníku je V., jestli se můžu zeptat? V šestým, teď je v šestým. 

Teď už to tak neprobíhá, on už je, on je v pubertě a už tak jako chce být hodně 

samostatný, tak tam už to je o bojích. Ale dřív to bylo tak, že… on se musel pořád jako 

nutit do toho, pořád a pořád se vracet k tomu tématu. On hodně odbíhal, myšlenky mu 

lítaly. Ehm. (přitakávajíc) Pořád ho vracet jako do toho reálu. No a nechávali jsme ho 

pracovat samostatně s tím, že měl možnost se zeptat, když něco nevěděl a když bylo 

vědět, že opravdu neví, tak jsem si k němu sedla a pracovali jsme. Takže jste se snažili 

především o tu samostatnost a dohlížet hlavně na tu přípravu. Tak, tak. A tak 

předpokládám, že v těch začátcích jste šli spolu do toho? To určitě! Když byl menší, 

tak určitě. To byla jako společná práce. Ale potřebovali jsme tím přechodem na druhý 

stupeň, on musí být samostatnější. Jasně. Takže aby, jako víc jsme ho tlačili do toho, 

aby si ty informace i vyhledával sám, případně mu teda poradili. To je také domácí 

příprava. Dobře. 

A můžu se zeptat, asi jak dlouho teď trvá ta domácí příprava? Můžete i jedno i druhé 

dítě, teda když máte dvě. Tři, ale je ještě předškolák. (smích) Tak zatím ty dvě, tu školní 

přípravu. 

Příprava… jak probíhá? Jak dlouho, jste říkala? Jak dlouho a jestli máte v tom 

nastavený nějaký režim, nebo jakože… Hm… myslím, že ne… To prostě podle toho, 

oni někdy mají, někdy mají hodně úkolů, takže sedej u stolu oba dva třeba a pracují 

společně. Nebo V. si dělá úkoly sám a přinese mi je jenom podepsat, já to zkontroluju… 

To záleží na předmětu, když je předmět, on je hodně technicky zaměřený, takže když to 

jsou technický předměty tak to většinou vypracovává sám, já to podepisuju, ale když 

třeba čeština nebo to, tak to potřebuje, abych já to zkontrolovala. (zvoní) A například 

on pomáhá A. když je starší? Já když A. neví, tak… a potřebuje pomoc, tak ji 



 
 

nepomáhám já, ale třeba řeknu Vojtovi aby jí pomohl… Aha. (přitakávajíc) …aby si to 

zopakoval. Takže si takto pomáhají. Tak on teda úplně jako nesouhlasí, ale… Jenom 

aby si to, tím si to procvičuje taky, že jo… To není… …na škodu. Tak, no… Dobře. 

Takže vlastně kromě Vás se A. domácí přípravě věnuje i V., pokud můžu říct… No úplně 

malinko… Je nápomocný. Někdy.. (smích) Dobře. 

Takže, máte k tomu vyhrazené nějaké místo a čas k té domácí přípravě? Respektive, 

dodržujete v tom nějaké zásady anebo něco?  

Maximálně, že sedej v kuchyni, protože máme veliký stůl, takže se neruší vzájemně, 

když každý je na jiným, na druhým konci. Jinak, všechny děti se učí v kuchyni. ( - 

ne úplně smích) No oni mají každý svůj pokoj, takže by to bylo docela jako náročný, 

jako pro oba, jestli se nezabývají něčím jiným, takže… Jasně. …spíš mám dohled nad 

nimi, takže spíš…  Tak ale máte k tomu to, že pracujete u pracovního stolu… Ano. 

…to je základ prostě. Ano, víceméně ano. Výborně. 

Při čtení se svým dítětem, s V. už předtím, ale třeba teď s A., upřednostňujete nějakou 

metodu?  

No s V., teď už si čte potichu, on má velký problémy se čtením, takže jako část i… …čte 

jenom, třeba když mají povinnou literaturu, tak čte jenom část a zbytek má 

naposlouchány, že vlastně mají… většina ty povinný literatury je dneska v nějakých 

„empétrojkách“ a tam to děláme tak, když mu to, když je nějaký delší text, tak jednu 

stránku čtu já a čte na čtečce. Tam si může zvětšit ty písmenka. Takže jednu stránku já, 

jednu on, třeba. Ehm. (přitakávajíc) jo? U A. je to jinak, ta si ráda čte sama a nahlas. 

Jo. Že mi třeba, při tom něco děláme a on mi předčítá. Ehm. (souhlasně) Ale čte si 

samozřejmě i jako sama… …ee, sama, potichu. A pak se třeba doptáváte na nějaký 

ten obsah toho? Když je nějaká třeba… když má prezentaci ty knížky… Ehm. 

(přitakávajíc) Jasně. Tak to potom třeba zpracováváme spolu, že jí jim radím. Ona ještě 

úplně nemá, jako neví úplně přesně, jak jsou takový ty obsah a závěr… No, 

samozřejmě. Dobře.  

A můžu se zeptat, co podle Vás patří k nápravám specifických poruch učení?  

Nápravy? Nápravy… Určitě jste se s tímto pojmem setkala. No to ano, jenom 

přemýšlím, co konkrétně k tomu patří () Možná… Klidně svými slovy, na základě 

zkušenost, konkrétních příkladech. My vlastně jsme používali ten Kaminet a pak 

třeba Maxíka, to asi znáte, ty takový tyhle programy… eee… Hlavně to chce asi… Jestli 

se ptáte trávě na to, tak jako pravidelnost. Ehm. (přitakávajíc)  …že jsme měli 

nastaveném nějaký režim a vím že V. byl hrozně protivný, nechtěl to plnit, ale ta 



 
 

důslednost je tam nutná. Ehm. (souhlasně) já nevím, jestli ta otázka směřuje tímhle 

směre… Jo, jako jednak to jsou ty nápravy tak celkově obsah toho Maxíka a přesně 

těch programů, to je zaměřené na to přesně a také to co říkáte Vy, ten režim je asi 

nejdůležitější v rámci celkové té domácí přípravy. Ta důslednost v tom, protože to 

dítě to nebude plnit a když jí nebudu důsledná a řeknu mu „no tak dobře, tak dneska se 

ti nechce, tak někdy jindy“, tak to k ničemu nepovede, že jo. Takže to je takový výcvik 

i pro Vás jako matku.  No já už jsme šílela z toho čtení A., když… vždyť jste to slyšela 

jako ona na začátku velké písmeno, tečka, po tečce následuje… (smích) jsem říkala „už 

přestaň“ už čteš dobře, tak to už jako stačí… (smích) Ona v diktátech nepsala, ona 

všechno jela v malým, jo? Žádný tečky, nic takového. Tak myslím, že už to má 

netrénované. Ježíš, zaplať pánbůh. (smích) Dobře. 

A doma ty nápravy, jak už jsme říkaly, to už jsme si řekly co to je, realizujete v rámci vaší 

domácí přípravy? Ano. A asi jak často?  

No ono je to těžký, protože každý to dítě má ty sví nápravy…  No tak Vy to máte tak 

jako „double“. Taaak… Takže s každým tím dítětem, s V. teď rozhodně míň, tam už 

fakt minimálně, třeba jednou, dvakrát týdně… Ehm. (přitakávajíc) …maximálně. Ale 

s Kubou, s tím nejmladším, tak tam vlastně je po-, on ještě špatně mluví, takže jako 

logopedii… Ehm. (přitakávajíc) …tak tam třeba, nevim, tek třeba třikrát, čtyřikrát do 

týdne určitě s každým tím dítětem… Ehm. (přitakávajíc) Jo? A jak asi dlouho? No, 

nedá se moc dlouho, oni neudržuji tu pozornost… tak třeba… Deset, patnáct minut? 

No, přesně. No to je takové to optimální. Víc to nejde, pak už je to nebaví a už… není 

to efektivní ta práce. Ehm. (přitakávajíc) 

A můžu se zeptat ještě, jaké takové pomůcky máte doma? Které jsou třeba zaměřené na 

ty nápravy možná, nebo nějaké hry, které jste zvyklí doma hrát? 

Aaa… hry… nevím, máme takový ty běžný hry, ne úplně jako prohlubovací hry… Ale 

i běžné hry mají prostě svůj účinek, o kterém možní ani nevíte. Které jsou vaše 

oblíbené? Eee… Chcete i názvy třeba? Můžete. Tak teď máme… Já tam chci mít totiž 

takovou kapitolu inventáře toho, co… Jo takhle… Tak hodně hrajeme Dobble se to 

jmenuje… Ano. To jsou takový ty kolečka, tak to hodně. Karty nějaký, no.. Ehm. 

(přitakávajíc) Uno, karetní hry ty mají hodně rádi… ee… Já nevím. A takové ty 

klasické – pexeso, na pozornost? To úplně ne, to je moc nebaví… pexesa ne… Ale 

nějaký motorický hry, kdy musejí, já nevím, ty… jak se to jmenuje? S těma tyčinkami 

jak se hodí a vytahují se, nesmí se rozsypat. Eee… No…  Vím přesně… Mikádo! 

Mikádo! Tak… Tak takový hry… No a pak hodně deskových máme. Ehm. 



 
 

(přitakávajíc) Dobře, a například takové slovní hry máte oblíbené? No, takový jak 

se… já nevím… „Země, město“ se to jmenuje? Ehm. (souhlasně) …jak se píšou… Ne, 

buď, buď… to vlastně ani není hra… Ale „země, město“ jak se vlastně píše na-, na 

písmenka, tak to… Jo, jo, jo. A to patří k tomu, takže to je… Hodně hrajeme, když 

jedeme autem nebo tak, tak… Slovní fotbal asi… No tak takový hry… Takové ty 

klasiky, znáte to prostě.. Joo… 

A například využíváte nějakou nabídku školy nebo třeba nějakých neziskových 

organizací, pedagogicko-psychologických poraden, městských knihoven..?  

No my vlastně chodíme k paní učitelce Balharové a na angličtinu využíváme „Jazyky 

bez bariér“. Ehm. (přitakávajíc) To je pro dyslektický děti, nevím jestli je Vám to 

známý… jako registruju to… „Jazyky bez bariér“ to je speciální program pro 

dyslektický děti na výuku angličtiny. A Vaše zkušenosti jsou jaké? Teď máte na mysli 

co? No ty „Jazyky bez Bariér“… Úplně perfektní! Jo? Ehm. (souhlasně) Takže jste 

spokojená s tou nabídkou, vlastně… Určitě, protože tam je vlastně veškerý, celý 

rozsah učiva co se učí na základní škole… Ehm. (přitakávajíc) …jo? Já si tam můžu 

dávat svoje vlastní slovíčky, V. tam vidí to slovíčko jako znázorněný graficky, takže si 

to i zapamatuje, jo? Vizuálně… Super, dobře. 

A můžu se… A ještě teda… Zajímáte se, informujete se jako rodič o specifických 

poruchách učení? Anebo možná ze začátku kde jste se informovala? Získávala nějaké… 

Na internetu… Ale byla Vaše taková ta prvotní potřeba informovanosti dostatečně 

upokojená? A nebo… Hmm… Asi, já nevim, asi ano…  

Ještě mi řekněte, v rámci volného času navštěvujete nějaké kroužky? 

Navštěvují… zrovna teď jedou… Ano, a jaký teda? Tak A… Všechny chcete 

vyjmenovat? Máte jich tolik? ( ) Každý dítě má něco… V. chodí na elektro-kroužek, 

na florbal; A. tancuje v taneční skupině, leze na skály… Wow… No… A můžu se 

zeptat, například volba toho kroužku má nějakou souvislost se specifickou 

poruchou učení? Nebo to bylo volené vysloveně… To si myslím, že ne… Nevidíte 

tam nějakou… E-e (nesouhlasně) Dobře. 

A ještě možná nějaké vaše doporučení na základě zkušeností, které máte jako rodič, se 

specifickými poruchami učení? Které byste mohla… 

Určitě speciálního pedagoga na každou školu! Protože tohle je úplně super, že tady, že 

paní učitelka pracuje… eee… A možná ještě něco co Vám se ověřilo? Teď děti 

testovali, V. testoval… jak se to jmenovalo? Table-, tablet-… eee… Tablexia… Tak 

tablexia… A možná víc takových programů, protože ty děti co můžou hrát třeba na těch 



 
 

tabletech, co je formou hry; nebo ty Vaše knížky s těma, s tím rytířem, ty byly úplně 

perfektní… Já jsem teď vydala další čerstvě… Třetí? Astronomii, astronomii bez 

dalekohledu, je to naučná o tom, co můžete vidět, nebo práce s naučným textem a tak 

možná že by to zajímalo… A to je druhá nebo další? Je to druhá teprve… Druhá… Jo 

tak o ty vím, ale ještě jsme ji nekoupili… A ještě ani nevíte… Ale ta vypadá zajímavě, 

teda jako pro ty starší… Pro ty starší děti… Hm… (Souhlasně) …že by v podstatě 

mohl… Ehm. (přitakávajíc) Jinak jestli znáte tu knížku? Já jsem ji viděla ještě tehdy, 

když jste ji měla v těch prvopočátcích, jak jste jí psala ještě… Že, protože ty 

literatury takhle pro ty dyslektický děti moc není, tak je… sice jako oni říkají, že velký 

písmenka, ale to není jako úplně o velkých písmenech… A neřeší to všechny 

problémy… V podstatě potřebujeme k té… vy musíte jet…  

 

 

Matka D. 

Můžete se teď zamyslet a představit si Vaší domácí přípravu, kterou se svým synem 

absolvujete? Co všechno podle Vás k domácí přípravě patří? 

Myslíte do školy, jako?  Všeobecně, domácí příprava když Vám povím co se Vám 

vybaví?  No, tak přijdeme domů, zkontroluje tašku, jestli má úkoly, v případě že je má, 

tak je udělá. Uděláme paní Balharovou, to vždycky přemlouvá, abychom paní 

Balharovou dělali první, protože ho to baví, jo, takže to vždycky první paní Balharovou 

a potom to ostatní. No a pak ho doženu nachystat si pomůcky, což občas teda udělám 

za něj, protože, protože je prostě línej, ale takhle jako, když ho donu… …když na něj 

při-to, tak si to udělá, když dohlídnu, tak si to udělá, ale někdy prostě to, znáte to, no…  

No jasně… Ale tak snažíte se tak nějak samostatně…  Snažím se, samozřejmě, no, 

no, no… Dobře. 

Takže celkově ta příprava… Jak asi dlouho trvá Vaše domácí příprava? 

Takhle ty úkoly a tohle to dohromady? No. Asi tak, asi moc dlouho ne, tak... Ona nemá 

být dlouhá…  Třicet, pětatřicet minut? Maximálně. To je úplně takové optimální.  No, 

no…  Protože byli tu rodiče, kterým trvá ta domácí příprava tři hodiny, takže…  

No to zas jako takhle ho neterorizuju (smích) …i když ono to asi každý potřebuje trošku 

jinak, ale jako… No, ale takové optimum je dvacet, třicet minut ve druhé třídě.  

 A kromě Vás se věnuje přípravě jakože starší sourozenec a nebo doručovatelka? 

Ne, ne, ne. Máte to výlučně ve Vaší kompetenci… Jo, jo. Celou tu domácí přípravu. 

Super.  



 
 

A například někdy se připravuje do školy už i sám?  

No jako, že by sám k tomu šel, psát úkoly, to se mu jako musí říct, to ne… Ale tak 

například i vypracuje a Vy ho na konci jen zkontrolujete…  To jo, to jo, to si udělá, 

úkoly si udělá, akorát ho do toho musíme spolupracovat, jako on si matematiku spočítá, 

akorát mu to zkontroluju, to není problém. Super, Dobře. 

A kontrolujete, výborně… Máte k tomu, předpokládám, nějaké vyhrazené místo v bytě, 

a nebo ?…  

No, má dětský pokojíček, má tam psací stůl, všechno, ale radši si jde za mnou sednout 

do kuchyně, když vařím… (smích) …a píše si to tam, protože prostě chce být se mnou, 

no… …interakce. To asi ze všech respondentů to je takto, že ta kuchyň je 

nevyčerpávající. No bohužel to tak je, no, nebo bohužel, to tak zase… Je to dobré, 

zase… …no já si taky nemyslím, že by to bylo špatně. Takže máte prostě nějaký 

režim…  Máme, máme. …prostě, který Vám funguje.  

Při čtení se svým dítětem upřednostňujete nějakou metodu a nebo prostě jak trénujete 

čtení? Když přijde na čtení jako takové… 

No většinou si vezme knížku, co máme tady, taky co má tady paní Balharová a čte 

prostě, nic… …sem tam čteme, sem tam nečteme, neděláme to úplně každý den, že by 

jsme četli, ale když zrovna nemá domácí úkol, tak to tím doplníme, no… Ehm. 

(souhlasně)  

A čtete teda jak? 

No nahlas musí, to on by jinak nečetl (smích). A tak nebo jsou tu někteří, kteří 

například zase čtou si potichu, a maminka ho pak přezkouší z toho obsahu, takže… 

Aha… To on by zase nepobral co tam je, kdyby četl potichu, si myslím… Tak 

každému… a třeba využíváte takovou metodu, že čtete třeba jednu větu Vy anebo 

čtete současně? No to jsme dělali, někdy to děláme, že si vezmeme pohádkovou knížku 

a přečte on třeba, ještě spíš když ještě to fakt moc nepobíral, tak přečetl jednu řádku, já 

třeba čtyři, on zase jednu, já třeba čtyři aby z toho jako měl taky, aby ho to bavilo trošku. 

A vyplácelo se Vám to, že prostě dokázal pobrat i ten obsah i se soustředit…  No, 

určitě, jako myslím si, že asi jo…  Bylo to i pro něj přínosné, si myslíte teda?  Jo, jo, 

z toho důvodu jsem to dělala, no…  Jo, jo, jo. Super. 

 A můžu se Vás zeptat co podle Vás patří k nápravám specifických poruch učení? 

 Tak to nevím, teda. Ono to zní ten název jako „nápravy“, ale když si tak představíte 

v rámci toho, že sem chodíte, na co se soustředíte? Vlastně „náprava“ je vlastně 

taková reedukace, převýchova toho…  No tak hodně ze začátku mluvila o hlavně to 



 
 

čtení problémy s tím, na to psaní jsem se zas tak nesoustředila, ale teďka vidím, že má 

problémy spíš s tím psaním než s tím čtením, no takže tak jako… A vlastně ono v 

podstatě ta porucha tkví v tom, že je narušená nějaká ta konkrétní funkce a Vy ji 

musíte, psychická funkce, kterou musíte, jakože posilovat. Které ty funkce, 

kdybyste věděla, například patří tam zraková percepce, sluchová… Nic Vám to 

tak jako? No, nevím, co bych Vám jako to myslím si, že vidí dobře, slyší dobře… Je 

teda jako pomalejší jako o hodně než jako, vůbec jako, já bych řekla i jako, to třeba u 

mě a u jeho otce nepozoruju, že, protože oba jsme jako takový na všechno rychlý, 

jakože, bych řekla… Hm. (přitakávajíc) …Jo, všechno šup, šup a je to hotový a jemu 

všechno hrozně dlouho trvá prostě… Jo. Jo, a on třeba i matematiku, počítá dobře 

všechno, ale prostě nestihne to… Jo? Že to nestihne v tom čase, prostě jinak to má dobře 

spočítaný, ale prostě je pomalejší, no… Ale jinak jako, že by špatně viděl nebo špatně 

slyšel, to si nemyslím. To jako já jsem nechtěla tahle povědět, že má nějaký 

handicap, ale celkově je tam vlastně to vnímání, to zrakové například, někteří lidé 

jsou vizuální, někteří jsou zase auditivní. A třeba celkově s těmi poruchami souvisí 

osvojení levo-pravé orientace. Hm, to jasně, no…  A všechny tyto věci, takže to 

vlastně jako nápravy… Ale přitom, třeba když… …musím říct, že třeba když jsme 

v Německu, ne. V Rakousku jsme byli jako prostě ve městě a teď jsme nemohli najít 

autobus a on nás k němu doved. Jo? Že prostě řek máte jít tudy, my ne půjdeme tamtudy 

a pak jsme se vraceli a šli jsme tamtudy kudy on řek, jo? A to se nám stalo dvakrát jako 

jo? To není, že… …takže orientaci v prostoru, si myslím, jakože má, jo? Dobře.  

A kromě to, jaké hry anebo jaké kompenzační pomůcky možná anebo prostě nějaké 

výukové prostředky máte doma? Které využíváte, hlavně které jsou zaměřené na 

posilování těch oslabených stránek? 

To jsou jako výborný věci, teda vůbec nevím jak se to jmenuje. Je to… (celkem ostře 

na své dítě: „Běž si sednout!“) Nevím, jak se to jmenuje, ale jsou to takový kuličky 

seskládaný do různých tvarů a teďka je to prostě na logiku, jo? A skládají se… …to 

bych Vám musela ukázat, je to fakt super věc, že si k tomu sedne dospělý člověk a 

zůstane u toho sedět a hraje si s tím, jo? A opravdu je to… Tam prostě máte kuličky 

jakoby slepené dohromady a do různých tvarů a teďka tam máte trojúhelníček a do toho 

trojúhelníčku musíte vložit tak, aby si tam sedly, jo? Jo. A máte spoustu možností a 

teďka máte k tomu knížku a tam si třeba, že si tam můžete dát tři, různě, podle ty knížky 

a ten zbytek musíte doskládat. A jsou tam různý leveli, jo? A do toho různě, jo? Třeba 

tohle je, si myslím, hrozně super na to, jak na tu motoriku teda, tak i na tu logiku, na to 



 
 

soustředěný se a na to přemýšlení, aby nad tím přemýšlel, no… A ještě nějaké hry, 

kromě toho?  Karty hraje rád, pexeso… …takových věci… A co slovní hry, které jste 

využívali anebo využíváte? No, nějaký slovní fotbal a takový, to jsme hráli hodně, 

no…  A ještě nějakou jinou hru kromě slovního fotbalu, která se Vám vybaví? Hra 

na asociace možná?  Ne, ne, to jsme nehráli…  Na co myslím a takové? Ne, ne, to 

jsme nehráli… Jako celkově já chci v té diplomové práci mít takový inventář těch 

ověřených praktik, které vlastně rodiče mají v rámci své domácí přípravy. Tak já 

se hlavně ptám na takové ty slovní hry například se hledají antonyma, opozita, 

synonyma, jakože malý velký, a že se doplňují… a vlastně tyto hry jsou celkově 

zaměřené na rozvoj jednak slovní zásoby… Aha. ...a tak dále.  V autě často hrajeme 

ten slovní fotbal, takhle když jedeme neb tak, takže to jo, ale…  Takže to využíváte…  

to jo, ale zrovna tohle ne, teda…  Tak ale těch her je strašné kvantum, ale slovní 

fotbal je prostě klasika…  No… (smích) Super.  

A můžu se zeptat, v rámci nějaké spolupráce, využíváte kromě tady paní doktorky i 

někoho jiného? Nebo nějakou nabídku neziskových organizací? 

Ne, ne… 

A informace o specifických poruchách učení, možná na začátku, když jste se dozvěděla, 

že máte nějakou poruchu, jste získávala kde? 

Tak na internetu, to jsem koukala, že jo… Ale paní Balharová tam má úžasnou stránku 

na to, jo? Takže jsem t-, t-, jsem koukla, měla povídání na… na Sama doma, nebo 

něčem, tak…  To jsem viděla.  Tam mluvila pěkně a to… Tak jako na tohle, jako 

prostě… Mně spíš jako tady ze školy, že ta pomoc byla. Si myslím, že nebylo zas tak 

potřeba, jakoby vyhledávat to někde dál.  

A vlastně před tím, než jste měla osobní nějakou zkušenost, jste o specifických poruchách 

učení někdy slyšela?  

No.. Já si pamatuje, že jsem jako dítě byla taky na vyšetření, jestli nejsem dyslektik. Já 

jsem měla takový ty jako věci, jako že se mi „b“ a „d“ se mi pletlo a takový jsem dělala 

taky, jo? Ehm. (přitakávajíc) To je taková ta klasika, že jo, no… Jasně. Dobře. 

A můžu se zeptat v rámci té spolupráce, které je poskytnutá tady, jste spokojená, 

nespokojená, měnila byste něco?  

Jo, to jsem nadmíru, nadmíru spokojená, teda musím říct. A kdybyste měla možnost 

zhodnotit… Já bych přišla za Vámi s tím, že moje dítě je dys- a nemám s tím 

absolutně žádnou konkrétní zkušenost, tak co byste mi možná doporučila? Kam 

mám jít, kde mám získávat informace? No tak určitě do nějaké té psychoo.. Jak se to 



 
 

jmenuje?  Pedagogicko… No, pedagogicko- psychologické poradny a tam by Vám 

zjistily co to dítě má za, za, vlastně za…  A kromě těch zařízení? Myslela jsem tak 

jako Vaše zkušenosti, které se Vám například ověřily v rámci nějaké práce s Vaším 

dítětem,  anebo spolupráce třeba s… Třeba sem dávala hodně odkazy kamarádkám 

na internet paní Balharové, kde má různé ty příklady a takových věci, což je jako super, 

protože to říkám, dělám to s vlastním… že to znám, že to funguje a musím říct, že to 

třeba, že bydlíme částečně v jižních Čechách, částečně, jezdíme tam každý víkend, tam 

mám spoustu kamarádek a od jedny holčiny syn má ten vyloženě má a od první třídy 

má ……., skoro ho nechali propadnout v první třídě, takže prostě v první třídě z češtiny, 

jo? Má s tím pořád problémy hrozný, byl na nějaký takový to v pedagogicko-

psychologický poradně, tam nic neshledali, ale já si myslím, že je to klasickém 

dyslektik, úplně prostě… Jeho otec byl taky dyslektik a má s tím velký problémy s tím 

učením a v té škole to neřeší… Ale ono to je často. Problém je… Je to problém hlavně 

na těch vesnicích, ji myslím, jo? Protože třeba v Orlíku nad Vltavou mají v jedny třídě 

pět dětí a v druhý čtyři děti, a logicky by z těch dětí měli být géniové, ale ty děti vyjdou 

a nic neuměj. Je to takový, problematika těch vesnic, většinou, no bohužel, těch menších 

škol jakoby. Ale možná byste byla překvapená, že v Praze je prostě kvantum škol, 

které ty speciální péče těmto dětem…  To určitě, věřím… …absolutně nic nevěnují. 

Já jsem zrovna dělala rozhovor s maminkou, které má čtyři děti a dva byly dys- a 

ona vlastně dělala „reformu“ v té škole, když přišla s tím, že chce individuál pro 

svoje děti, takže… Já si myslím, že toto je tu na vysoké úrovni, takže… No, no, no. 

To jo určitě, já jsme si vybírali školu, protože tady jednu máme tady blíž ještě jednu 

školu a zase kamarádka sem chodila, její sestra sem chodila ještě vloni a říkala „hele 

tahle škola je prostě lepší, jděte sem“, tak jsme to jako, jsme to tak vzali a šli jsme sem, 

no. Super.  

 

 

Matka H. 

Co všechno podle Vás obsahuje domácí příprava? Konkrétně jsou tu nějaké příklady, ale 

kdyby jste pověděla co všechno obsahuje domácí příprava, kterou Vy realizujete se svým 

synem. 

Aaa.. Teďko se to vztahuje k tady ty, k ty grafomotorice nebo úplně ke všemu? Ke 

všemu. Co podle Vás ta domácí příprava obsahuje. No tak to čtení, že si vyhotovuje 



 
 

domácí úkoly co má zadaný ze školy a pak vždycky tady vlastně jak se připravuje na tu 

grafomotoriku. To máme... 

A jak často realizujete tuto speciální přípravu? 

 Každý večer, každý večer. 

A asi jak dlouho? 

Čtvrt hodiny... Deset minut, čtvrt hodiny. Co nejrychleji se snažíme to udělat, ne dlouho, 

protože to už je jako. Se to dělá už večer a už není jako smysl, aby to bylo nějak únavný 

nebo tak... ...takže jestli tomu dobře rozumím, tak děláte nejdříve domácí úkoly 

klasické, které se tikají všech předmětů. No.. Oni jich zase tolik nemají, takže 

většinou... ... oni nemají často ani žádný domácí úkoly, takže jdeme dělat tady to... Tu 

speciální přípravu, jestli to můžu takto říct… No, no, no... hm, hm... 

Dobře... A máte například... Máte k tomu nějaký režim, předpokládám, udělaný, že to 

děláte v podvečer jste říkala? (zvoní na přestávku) 

No, no, no večer vždycky. Nebo když o víkendu, tak během dne, ale jako ve všední den 

večer, když přijde ze školy anebo pak když si chvíli hraje a.. Hm, jako není to jako úplně 

striktně daný nějaký čas, ale jako aby se to každý večer drželo. Takže tam máte nějaký 

režim toho celého… 

A máte k tomu nějaké vyhrazené místo? Třeba, učíte se v pokojíku u stolu nebo... 

 Buď v pokoji, nebo v kuchyni, no.. Takže jste u stolu… Ano, ano, u stolu... Dobře... 

Protože, tam musí psát, musí mít podložený nohy zase na to, když píše tak by měl... ...aby 

to odpovídalo... ...nemají mít nohy ve vzduchu a tak... Super, super! (povzbudivě) 

Takže dobře, to by bylo, kde to realizujete, nějaký režim, to je samozřejmé, máte místo k 

tomu. To je vlastně o tom co Vy tam máte nějaké specializace, co Vy považujete, například 

co se týče nácviku cvičení, jako metodu, která metoda cvičení, čtení respektive, vyhovuje 

Vám? 

Eee. No já jinou neznám jako... eee... ...tady je ta metoda genetická, se učí, takže my jinou 

jsme... 

Takže co přesně obsahuje ta metoda? Popište ji vlastními slovy. 

..takže se učili po písmenakách, třeba k-o.. "kočka" se nepsalo, neučilo po slabikách, ale 

k-o-č-k-... a 

A vy jste nyní ve třetí třídě? 

 Druhá třída. Ve druhé třídě jste? Ano. Takže čtete v kuse nahlas především? 

No, no... takže si čte, čte..ee.. třeba deset minut čte, nebo tak... ..on.. ...nebo si i sám... 

Někdy si de číst i pro sebe a tak no...  



 
 

No dobře, takže se vrhneme na tu literaturu... 

...takže teďko už ta metoda, už čte normálně plynule, tekže to už nehlídám, jako jak si 

čte, jak jsme se učili v první třídě nebo tak... Jasně, super. 

Dobře... Co podle Vás patří k nápravám specifických poruch učení? Kdyby jste to měla 

popsat vlastními slovy na základě zkušeností, které máte? 

Takže... Neučíme se jen kvůli tomu psaní, protože, jako. On vlastně ta, tam nebyla jako 

ani skoro prokázaná ta vada u něj, jo. Takže my jsme tam šli kvůli poruše pozornosti. A 

vlastně nám řekli, že, jako, tam je možná střední dysgrafie, ale že se to nedá určit tím že 

jsme začali  na základě, na začátku druhé třídy, takže my tady to děláme, vlastně jakoby, 

že on si myslím ani zase žádnou velkou poruchu nemá, takže my dodržujeme tady to od 

paní doktorky Balharové. ...jo, že prostě to uvolnění ty ruky. Jo, jo, jo, takhle, ale vlastně 

jako, eee.. hmm... ee, tohle jediný, jiná vlastně nic jako neděláme navíc, jo... A tak tato 

cvičení… 

Tyhle cvičení jsou myslím dobrý, jako ono je to asi pro každého, jako, prostě, jo,  ta 

ruka a takový... ... to se zlepšilo, jako hodně, no…. 

No super, a využíváte například nějaké hry anebo... 

No, no, no ten KamiNet na internetu, co má paní doktorka Balharová. 

A využíváte i nějaké jiné aplikace na internetu anebo nějaké jiné výukové programy? 

Ne, nic jiného né...  

Dobře, a nějaké hry ještě, které jsou zaměřené na rozvoj  různých zrakových,  sluchových 

percepcí  dětí?  

...no, eee... 

...klasické pexeso tam například patří...  

Jo, tak třeba pexeso, karty no a tak... ..nevím... ..ale nic… eeee... lego tam je taky žejo 

představivost, no... ..to skládá už teď podle... ..že to není přesně podle návodu, ale podle 

představivosti... ..no... ..a na tom počítači ten KamiNet, tam jsou ty různý hry, no... ale  

jinak tak nic speciálního, tak zase ne to... 

A třeba takové věci jako slovní fotbal jestli znáte, když končí.... 

Jo, jo, jo to jsme si hodně hráli v ty první třídě, tam to hodně šlo, protože tam byl to co, 

ty písmena právě, to mu dělal problém, třeba, třeba na konci, na začátku a to jsme hodně 

hráli. Teď už tolik ne, ale.. třeba.. že.. hádat slovo, jeden si něco myslí, jestli to tam taky 

je... jo, jasně to je přesně to... ...a otázky na to co si myslíš, nebo tak... ...popíš slovo, 

asociace, to všechno je vlastně  v tom...  ..no tak takhle no... ...to ani nevíte co všechno 

děláte (v dobrém, smích)  



 
 

Super, takže, využíváte například nabídky nějakých neziskových organizací  a nebo 

vlastně spolupracujete jen tady se školou? 

Pouze se školou, no... (sklesle, jakoby se styděla) 

A máte pozitivní zkušenosti, předpokládám, anebo negativní, kdybyste to tak měla 

zhodnotit… 

Jo, jo, jo a pak ještě chodíme na logopedii... ...hmm (přitakávajíc) ..takže... Takže 

navštěvujete i logopedii.. ...logopedii, no... A jak často? Hmm... tak jednou za tři 

týdny, za dva týdny, různě.. 

Výborně.. a kromě speciálního pedagoga tady ve škole se setkáváte i se třídní učitelkou? 

Na třídních schůzkách. A kromě třídních schůzek? ee. teď ne, už ne, už se nestře.. ..to 

bylo jenom na začátku právě, měla podezření na nějakou tu poruchu tak to jsme se 

setkaly (zvoní na hodinu), ale teďko nebyly žádné problémy, takže... nebylo to 

potřeba.. 

A jako rodič se informuje o specifických poruchách učení? A nebo... 

Jako to jsem se informovala hodně na začátku jsem hledala...  a kde jste získávala 

informace?  ..na internetu všechno...  

A uspokojilo to vaše takové ty prvotní potřeby zjistit a vědět? 

Jo, pak jsme šli do té speciální poradny… Pedagogicko-psychologické poradny? No, 

a tam seděla vlastně i.... tam jsme se bavili i s tou paní psycholožkou, která nám  řekla, 

že je jako vlastně, vůbec nenič, jestli chceme nějakou zprávu, já jsem řekla no že chci, 

protože chci pro školu  a tam teprve jako vlastně nám napsala, že tam je jakoby ta 

střední... (prochází dav dětí) ...takže, eee... ...takže, eee... ..že, že jako jsem si už nic 

nestudovala, no... ..nic.. a vlastně tehdy jsem si knížky z knihovny půjčila, nějaké, 

několik knížek o tom.. ale... Jste aktivní jako rodič, teda...  ..to jsem si půjčilo, no...  

Výborně, takže... A hlavně pak tady jsme cvičili tady ty cvičení...  

A máte třeba nějakého známého se kterým máte možnost komunikovat o tom? Anebo tak, 

kde si předáváte nějaké informace? 

Jestli třeba byl někdo kdo má třeba dítě,  který má tady to, tak…  nemátě nikoho ve 

svém okolí?  Ne, ne, ne no.. ..nějak jako tady to zrovna, jako že si to třeba  napíšeme 

s... ..s někým nebo tak, ale že bychom to nějak probírali, ne.. No ono celkově domácí 

přípravy dětí nejsou probádané a nikdo o tom nic neví v podstatě, každý to dělá 

svým způsobem nějakým individuálním a nejsou nějaké...  Jako doma takhle, jakože 

není žádná skupina, kde by se mohli sdružovat rodiče nebo..?  ...no, nejde se podívat 

“pod pokličku”, protože domů vás nepustí každý, abych přišla a sledovala  vaší 



 
 

domácí přípravu... ....to bychom vám mohli tady předvést, jo, ale jako (smích) eee.. 

..jasně no, tak tady... ...no, tak, eee.. vlastně to děláme jako tady s paní učitelkou stejně, 

ono to když je to vlastně máme připravený, nebo .. ..na to když jsou ty básničky tak si 

půjčuju něco v knihovně, půjčovala jsem si i nějaký knížky třeba na čtení, nebo tak... 

jakoby pro něj, třeba teď jsem se dívala na něco na čtení.. ee.. ..pro ty dyslektický děti, 

i když to on nemá jako jo..  ..jo.. ..ale že to je třeba nějaký text jak k tomu jsou pak 

nějaký vlastně hry, že se ptají otázky nebo doplňovačky, nebo tak.. ..jo tak tohle..  

Dobrá, jste aktivní. 

A ještě otázka týkající se volného času vašeho dítěte. Navštěvuje třeba nějaký kroužek a 

nebo něco? 

Chodí, ee... na, ee.. Na florbal a angličtinu má ještě a pak ty vědecké pokusy se jmenuje 

ten kroužek. Všechno má tady ve škole?  Všechno ve škole.  Dobře, a předpokládám, 

že u Vás ta přítomnost poruchy nijak neovlivnila výběr těchto kroužků?  Ne, ne  

ono to není zase tak závažné...  Co se mu líbilo to si vybral, tyhle kroužky.  

Dobře, a teď taková jakože otázka doporučení. Co byste možná doporučila - jako rodič, 

ostatním rodičům, kteří jsou vlastně na začátku celé té přípravy domácí, kterou Vy už 

znáte. Nějaké doporučení  a nebo prostě rodiče, kteří se momentálně dozvěděli, že jejich 

dítě bude mít nějakou specifickou poruchu učení, protože to na začátku možná zní tak 

děsivě. Anebo konkrétnímu dítěti nějakou aktivitu, která se Vám osvědčila, nějaká hra... 

Mně teda ten, ten Maxík, ten program se mi líbí, že to.. ee.. že to nezatěžuje, že to není... 

ne-nemusí na tom člověk strávit dlouhý čas, protože už jako je to dítě unavené večer a.. 

ee.. rodiče jsou unavení a kdyby to bylo dlouhý tak to jako... ..nebudou to dělat.. já si 

myslím, že těch deset minut stačí jako a.. prostě to procvičí se.. ee.. a, no takže.. ..jinak 

co bych doporučila, tím že mi to nemáme tak závažně, jako ta porucha, nevím jako 

přesně jako... já se tomu jako nějak moc teďko.. dělám toho Maxíka, to jo, ale... a... hm.. 

pak třeba, když je psaní, no tak něco opravuje nebo opraví si nějaký to... ..ale, nějak...  

Tak například Vám se ověřil, myslím, že ten slovní fotbal. Jojo, to se i no… třeba 

tenhle nebo tyhle hry no… musí to to dítě bavit jako, aby to nebylo... ..když ho to nebaví, 

tak pak je to úmorný pro všechny... Není to efektivní pro všechny..  No, asi tak...  

Dobrá, a ještě.. Máte, jestli se můžu zeptat, i jiné dítě, kromě... 

Ještě mám dvě děti, mladší, no.. A chodí už do školy? Ne, nechodí. Tak potom tam 

nemáte porovnání té domácí přípravy..  No to nemám, no... Tak nic, dobře..  

 

 



 
 

Matka J. 

Na kolik Vy jste v této péči paní Balharové už docela dlouho… 

 Rok a tři čtvrtě, no.. Výborně, tak můžete…   

 ZLYHALO NAHRÁVANIE 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA č.6 

POZOROVACÍ PROTOKOL 

 

Názov:  FZŠ Táborská                     Meno vyučujúceho: PhDr.Kamila Balharová 

Trieda: 4.trieda SPPg                      Předmět: Anglický jazyk (cca 20rokov praxe) 

Dátum a čas:    23.4 , 4.vyuč.hodina (11:10-11:55) 

Počet žiakov: 6 (2D + 4CH) 

Cieľ hospitácie: Opísať metódy skúšania a formy hodnotenia u detí so ŠPU na hodine 

anglického jazyka 

Cieľ hodiny: Precvičiť si špecifické znaky AJ. Test slovíčka 9L. 

Čas 

11:10 

 

 

 

 

 

Priebeh vyučovania 

Po zvonení každý zo žiakov už 

zaujímal svoje miesto v lavici.  

 

U: Good morning children ! 

Ž: Good morning Miss ! 

U: Dnes tu máme znova budúcu pani 

učiteľku Sašu, ktorá sa na nás prišla 

pozrieť.  

S: Good morning children ! 

Poznámky, komentáre 

Nie vždy sa žiakom podarí do 

zvonenia zaujať svoje miesta, keďže 

sa na tieto hodiny stretávajú deti 

z viacerých tried v SPPg učebni 

v prízemí školy.  

Spoločne sa všetci pozdravili. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:14 

 

 

 

 

 

11:20 

 

 

 

 

 

 

Ž: Good morning Miss ! 

U: Open your exercise, please ! 

        April 23rd 

      „What do you do, on .....“ 

      H.: zopakovať dni v týždni 

 

U: Dnes si napíšeme test zo slovnej 

zásoby z L9 a zopakujeme si 

špecifické znaky AJ, ktoré využívame 

pri výslovnosti. Precvičíme si slovnú 

zásobu zameranú na voľný čas a dni 

v týždni.  

 

 

U: Na stole máte testy, nikto ich 

neotáča, pokiaľ ich nebudeme mať 

všetci. 

U: singer; good night; fish; ..... 

Ž: singer; good night; fish;...... všetci 

spolu 

U: Máte ešte minútku aby ste si test 

poriadne skontrolovali a odovzdali mi 

ho. 

U: Ku stolu príde Peťa so žiackou 

knižkou a zošitom. Každý žiak dostal 

okrem výslednej známky individuálne 

slovné hodnotenie. 

U: Natálie pekná práce jedno 

zamenenie slovíčok sleep a singer. 

Natálie do kolektívu detí prináša 

plyšového klokana, ktorý celé dianie 

v triede pozoruje počas hodiny 

z jednej z predných lavíc 

Pozdravila som sa žiakom. 

U. na tabuľu napísala dátum 

v angličtine, upozornila na radovú 

číslovku, ktorú si všetci spoločne 

nahlas zopakovali. Pod dátum 

napísala anglickú vetu a zadanie 

domácej úlohy, ktoré si všetci 

spoločne zaznačili do zošitov. 

U. žiakom priblížila cieľ hodiny. 

Ž. reakcia žiakov bola primeraná 

faktu, že idú písať test. Nejaké 

poznámky typu: jéžiš, já se picnu, ja 

som zabudla a pod. Medzitým im 

rozdala testy. Ondra nahliadol do 

testu predčasne. Spoločne tak otočili 

zadania testov a napísali si mená. 

Jednotlivé slová z testu im U. 

predčítala, ony ich zopakovali 

spoločne. Úlohou žiakov v teste bolo 

spojiť anglický význam so správnym 

významom českého slovíčka. 

V závere testu bolo slovné spojenie, 

Good wishes!- ktoré mali deti 

preložiť. Aj napriek upozorneniu 

jeden žiak to nepreložil, proste 

zabudol. Po výzve si Peťa šla dať 

zapísať známku. Postupne tak U. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ž: ja som si tie slovíčka pomýlila, 

pritom ich dobre poznám. 

U: Som spokojná s výsledkami testu- 

jednotky a dvojky sú výborné známky. 

Pekne ste si osvojili SZ. 

 

 

 

 

 

 

U: teraz si zopakujeme špecifické 

znaky AJ, ktoré využívame pri čítaní. 

Ž: nikto nereaguje. 

U: nemali sme tieto znaky v minulom 

roku na hodine ? 

Ž: nie, to sme sa minulý rok neučili. 

Nikto si to nepamätá. To nepoznáme. 

U: ukázala kartičku  

Ž: jeden po druhom pomenovávali 

znak na obrázku. 

U: to sa číta ako české „U“ 

Ž: často si zamieňali znaky medzi 

sebou, aj keď ich bolo len 6. 

 

U: vyberte si pracovné zošity, otvorte 

na s. 47 a vyhľadajte slovíčka, kde sú 

znaky použité. 

Ž: vykrikovali slovíčka, ktoré už 

dávno poznali. 

U: ideme od Honzu, postupne všetci 

povedia jedno slovíčko 

vyzýva všetkých žiakov menovite. 

Do zošita  učiteľka nalepila opravený 

test, ktorý slúžil jednak deťom 

k tomu aby sa mohli k SZ vrátiť ale 

i rodičom, ktorí presne vedia na čo sa 

doma majú pri príprave s deťmi 

zamerať. Okrem chyby na ktorú 

upozornila slovne, žiakom chybu 

ukázala – sluchové a zrakové 

posilňovanie. 

 

Vybrala vopred pripravené kartičky 

(6), ktoré postupne ukazovala žiakom 

a čakala reakciu na dávno naučené 

znaky. Ž. sa ju snažili presvedčiť, že 

to nemali. Ona ich ubezpečovala 

v tom, že sa doma pozrie do zošita 

s prípravami a nájde presný dátum. 

Následne ich začali opakovať formou  

hry „postupka“ Ž. jeden po druhom 

pomenúvajú znaky na kartičkách. 

Pričom ak ho povedia správne 

zaujmú polohu v stoji, alebo na 

stoličke. Ak odpovedajú nesprávne 

buď si sadnú alebo sa prepadnú pod 

lavicu. Opakovanie znakov končí 

v okamihu keď sú všetky deti na 

stoličkách, malú hviezdičku dostane 

prvý, kto túto úroveň dosiahne. Tá je 

zapísaná do zošita.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:55 

 

Ž: house, flat, big ...... 

U: výborne, znaky v slovách poznáte 

a ani o tom možno neviete. Nabudúce 

si ich ešte pripomenieme. 

 

U: Teraz poďme na koberec. Vezmite 

si učebnice. 

U: What do you do on Monday, 

Ondro? – položila kartičku s Monday 

pred žiaka. 

Ž: On Monday I play PC- game. 

U: What do you do on Thuesday, 

Lucko? 

Ž:  On Thuesday I watch TV. 

Ž: vyskúšali si to všetci asi 2krát. 

 

 

 

 

Začalo zvoniť.  

 

 

 

U: pripomenula deťom domácu úlohu 

a rozlúčili sa. 

U: Good bye children! 

Ž: Good bye Miss! 

     

 

 

Všetci sa presunuli na koberec – bolo 

vidieť nadšenie z toho, že opúšťajú 

priestory lavíc.  Spoločne si 

precvičili SZ a dni v týždni. Žiaci do 

vety, z tabule mali doplniť konkrétny 

deň a aktivitu ktorú robili. Využívali 

sa pomôcky kartičiek dni v týždni, 

učebnice so SZ, koberec a vankúše na 

ktorých deti zaujali pohodlné polohy. 

Prípadne gramatické chyby 

opravovala a deti správnu vetu 

spoločne zopakovali, a tak ju 

zopakovala ešte žiačka či žiak ktorú 

pôvodne vetu vyslovil. 

 

 

Každé z detí sa mi pred odchodom 

samostatne pozdravilo.  

Natálka odniesla žirafu po hodine na 

svoje miesto.  
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