Příloha č. 1 - Rozhovor s matkou C
1) Informace o dítěti (pohlaví, věk- ve formátu počet let a měsíců)
Tak je to dívka, má 5 let a 8 měsíců.
2) Informace o matce (věk, nejvyšší dosažené vzdělání)
Je mi 43 let, v listopadu 44. Mám úplné střední vzdělání s maturitou, ekonomickou školu.
3) Informace o otci (věk, nejvyšší dosažené vzdělání)
Tatínek má 46, my jsme starší rodiče. Má úplné odborné vzdělání, nemá maturitu.
4) Informace o rodině – úplná/neúplná, počet členů
No, my nejsme manželé. Žijeme spolu, ale manželé nejsme. Nemáme na to papíry. Jsme tady
v domácnosti 4, máme ještě dvě dcery, ta prostřední žije ještě s námi a ta nejstarší už bydlí
sama.
5) Kolik času denně věnujete společným aktivitám? (hra apod.)
Tak hodinka denně je to určitě.
6) Jaké aktivity spolu provozujete ve volném čase? (případně, jak často)
No my třeba stavíme lego, puzzle, škrabkáme na bříšku, díváme se spolu na pohádky.
7) Má dítě nějaké kroužky? - případně, jak často se jim věnuje
Ve školce latinko, to jsou latinsko – americké tanečky. Chodila do mažoretek, ale tam paní
učitelka byla taková, jako že křičela, taková přísná. Dcera na to není zvyklá, protože na ni
nikdo nekřičí ani doma, my se ji vždycky snažíme všechno nějakou rozumnou cestou
vysvětlit, takže jakmile paní učitelka začala zvyšovat hlas, dcera přestala chodit, což se jí ani
nedivím. Ve školce to má 2x týdně ty tanečky.
8) Jak často se dítě dívá na televizi? Případně, jak dlouho denně?
Na televizi se dívá každý den. Ona se dívá tak na pohádky, jak přijde ze školky, než já si něco
udělám, tak já nevím, tak hodinku třeba. Jakože nesedí tam od rána do večera, to ne jako, ale
dívá se občas.

9) Sledujete pořady s ním? Máte nějaký dohled nad tím, na co se dívá?
Ona se dívá na ty svoje seriály, na počítači třeba na serialy.cz na Bezzubku. V televizi se
díváme třeba na Animáčka, to je takový ten dětský pořad. Vždycky se dívám s ní. Nebo ji
zapnu nějaké cédečko, když potřebuji něco dělat. Ona má nějaké svoje pohádky, třeba
bárbínky a takové.
10) Čtete svému dítěti? Jak často? Případně, jak dlouho.
Čteme, i babička i druhá dcera jí čte. Já jí teda nečtu každý den, to spíš druhá dcera, protože
spolu usínají v pokoji. Já jí taky občas přečtu, ale dcera častěji. Je to tak 2 – 3x do týdně. I
tatínek jí někdy přečte. Někdy to není ani celá pohádka, brzo usne.
11) Co konkrétně mu čtete? (pohádky, komixy..)
Klasické pohádky čteme.
12) Je dítěti poskytována logopedická péče? Jak dlouho? Jaká diagnóza mu byla
stanovena?
Měla. Chodily jsme na logopedii asi půl roku. Měla špatnou výslovnost a polykala hlásky.
Teď už je všechno v pořádku, nedávno jsme tam byly, poslechla si ji a řekla, že není žádný
problém. Nechtěla jsem čekat na první třídu. Zjistila jsem, že špatně mluví, moje doktorka mě
od toho odrazovala, že je ještě čas, že se ještě naučí, já jsem ale chtěla, aby to už uměla, když
půjde do první třídy. Pak toho už na ni bude hodně, děti se jí budou smát, mohla by tím být
poznamenaná.

