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Příloha 1 – Ukázkový rozhovor s učitelkou Adély 

 

Respondent č. 1 – učitelka Adély 

Vzdělání respondenta: Bc. = obor Speciální pedagogika, Mgr. = obor Tělesná a pracovní 

výchova zdravotně postižených 

Diagnóza dítěte: Paleocerebellární syndrom vývojová dysfázie 

Udělené jméno dítěte v rámci výzkumu: Adéla 

Věk dítěte: 6 let a 4 měsíce 

Lokalita: okres Tábor 

 

Otázka: „Když jste se dozvěděla, že má dítě diagnostikovanou vývojovou dysfázii, 

věděla jste, o jaké logopedické postižení se jedná?“ 

Odpověď: „Ano věděla, jelikož mám vystudovanou speciální pedagogiku a státnici 

z logopedie.“ 

Otázka: „Měla jste tedy dostatek informací o vývojové dysfázii, nebo jste musela 

informace ještě hledat? Pokud ano, tak kde jste se informovala, popřípadě z jakých 

informačních zdrojů jste čerpala?“ 

Odpověď: „Myslím si, že jsem měla, paměť jsem si osvěžila jen v přečtení pár kapitol od 

Klenkové.“ 

Otázka: „Spolupracujete s klinickým logopedem, ke kterému dítě dochází?“     

Odpověď: „S klinickým logopedem nespolupracuji. Mám dostatek informací o logopedii, jeho 

spolupráce nebyla třeba.“ 

Otázka: „Spolupracujete se speciálně pedagogickým centrem a pedagogicko-

psychologickou poradnou? Pokud ano, jak spolupráce probíhá? Myslím tím, jak často, 

zda osobní návštěvou, telefonicky, e-mailem)?“ 

Odpověď: „Spolupracuji pouze s pracovnicí z centra rané péče pro děti, která mi i pomáhala 

s individuálním programem. Ale víc spolu nespolupracujeme, ani si netelefonujeme, když není 

třeba co řešit.“ 

Otázka: „Z odpovědi jsem pochopila, že máte na dítě vypracovaný individuální plán, 

mohu se Vás zeptat, kdo kromě Vás a pracovnice z centra se na přípravě plánu podílel?“ 

Odpověď: „Zpracovávala jsem ho úplně sama, pracovnice z centra se mi na něj pouze 

podívala a byla z něj nadšená, tak její rady ani nebyly třeba. Přečíst jsem ho dala i paní 

ředitelce, která k němu taky neměla žádný výhrady. Jednou měsíčně si sedneme s asistentkou 

a plánujeme činnosti na rozvoj konkrétní oblasti a domlouváme se, co se nám povedlo a 



naopak co nám nešlo, tak si dáváme do poznámek, abychom se na to další měsíc víc 

zaměřily.“ 

Otázka: „Rodiče Adélky se na přípravě plánu nijak nepodíleli?“ 

Odpověď: „Dávala jsem ho přečíst mamince, ta z něj byla taky nadšená a nechtěla na něm 

nic měnit. A samozřejmě ho podepsala.“ 

Otázka: „Další moje otázka směřuje ke vzdělávání dítěte. Zajímalo by mě, zda je ve 

Vašich možnostech s Adélkou individuálně pracovat? Pokud ano, jak často?“ 

Odpověď: „Adélka má přidělenou asistentku, tudíž moje individuální práce s ní není nutná. 

Asistentka se jí individuálně věnuje tak 30 minut denně podle IVP.“ 

Otázka: „Rozumím tomu dobře, že Vy s Adélkou pracujete pouze skupinově a Adélka 

dělá vše jako ostatní děti?“ 

Odpověď: „Ano, vymýšlím řízené činnosti tak, aby je Adélka zvládala. Účastní se řízených 

činností úplně bez problémů, je velmi aktivní, společenská a má ráda děti.“ 

Otázka: „Jak se Adélka adaptovala na mateřskou školu? Přijala Vás jako novou 

autoritu a ostatní děti bez problémů?“ 

Odpověď: „Ona už před nástupem k nám, chodila do školky v bývalém místě bydliště. Na děti 

byla zvyklá a tím, že je hodně společenská a empatická tak adaptace na nové prostředí byla 

bez problémů.“ 

Otázka: „A jak jí přijaly mezi sebe ostatní děti?“  

Odpověď: „Většina ji přijala bet problémů. Ale před rokem tu byla skupinka tří chlapců a ty 

se jí hodně stranili, ale už do školky nechodí, tak je to dobrý. Ono je důležitý hned na začátku 

dětem vysvětlit jaké má postižení a hlavně jim to dobře podat.“ 

Otázka: „Můžete mi popsat, jak se jí stranili a o jak staré chlapce se jednalo?“  

Odpověď: „Předškoláci. No, převážně ji od sebe odstrkovali a vyčleňovali ji z her. Jako 

nebyli na ní vyloženě zlí, ale párkrát jsem musela řešit, že se jí posmívají nebo na ni 

pokřikují.“ 

Otázka: „Jak na to reagovala Adélka?“ 

Odpověď: „Jí to nijak nerozhodilo, alespoň jsem na ní nepozorovala, že by se jí to výrazně 

dotklo. Je možný, že té situaci ani nerozuměla, nebo jí nevnímala. Někdy si postěžovala a 

jindy se s nimi poprala, ale nikdy nebrečela nebo se nestáhla do sebe, to nikdy.“ 

Otázka: „Vyžaduje jiné druhy her než ostatní děti?“ 

Odpověď: „Ne, neuvědomuju si.“ 

Otázka: „Jak se chová ve společnosti cizích dospělých osob? Zajímá mě především, jestli 

jí například dělá větší problém se vyjádřit, nebo komunikuje bez problémů?“ 



Odpověď: „Přilepí se na každého, prostě lidi zbožňuje, vůbec se jich nestraní, ráda vystupuje 

a ukazuje se.“ 

Otázka: „Dokážete zhodnotit pokrok Adélky za dobu, co navštěvuje Vaší mateřskou 

školu? V čem se výrazně zlepšila a co jí dělá stále potíže?“ 

Odpověď: „Před rokem byla její mluva hodně opožděná. Používala jen jednoslovná 

nesrozumitelná slova, kusy slov, celkově i její obratnost byla špatná. Dříve chodila hodně 

pomalu, nestřídala při chůzi nohy, nenazula si boty ani se neoblíkla. Hodně reagovala 

křikem, to bylo hodně nepříjemný. Dnes používá dvouslovné věty. Rozhodně se zlepšila 

v obratnosti, už ani nepotřebuje při hrách helmičku. Dřív nesložila puzzle, dnes skládá z 20 

dílů minimálně. Uvolnila se jí ruka a už nemá problémy s držením tužky. Dalo by se říct, že co 

se týká sebeobsluhy tak všechno zvládá sama, jen tkaničky a krájení masa jí dělají potíže. 

Jediné, v čem jsou problémy, je v řeči, což je jasný a grafomotorice. Myslím, že se hodně 

zlepšila po návštěvě lázní v květnu 2013, kde byla s maminkou na měsíc. Tam se jí věnovali 

specialisté, hlavně co se týká toho pohybu tak jí to moc pomohlo.“ 

Otázka: „Jaká je spolupráce rodičů s Vámi?“ 

Odpověď: „Maminka pro ni vyloženě dýchá. Dělá pro ni první poslední. Občas tedy 

sledujeme selhávání autority. Ale co se týká spolupráce maminky a školky tak jedině kladná, 

vstřícná.“ 

Otázka: „Sešla jste s nějakou negativní reakcí od ostatních rodičů?“ 

Odpověď: „Víte co, když se to rodičům hned na začátku dobře vysvětlí, tak myslím, že to 

pochopí. Já jsem se, ještě teda s negativní reakcí od rodičů nepotkala.“ 

Otázka: „Dle Vašich odpovědí usuzuji, že Vám tedy vývojová dysfázie u Adélky nijak 

nekomplikuje vzdělávání?“ 

Odpověď: „Ne, naopak bych řekla, že obohacuje celou třídu. Nemusím se nijak speciálně 

připravovat, dělá prostě vše co ostatní. Jen toho papírování by nemuselo být tolik.“ 

Otázka: „Jak mám chápat tvrzení, nemuselo by být tolik papírování?“ 

Odpověď: „Tak třeba ten IVP a jeho vyhodnocování, a průběžné zaznamenávání pokroků. 

Taky provádím diagnostiku, docela často, tak pak to vypisování. Ale vím, že je to důležitý 

dělat. Mě to pomůže podchytit nedostatky a naopak ukáže, v čem mám dítě rozvíjet, co jí ještě 

nejde.“ 

Otázka: „Dokážete na základě Vašich zkušeností popsat pozitiva a rizika integrace dětí 

s vývojovou dysfázií?“ 

Odpověď: „Velikou výhodou je, že se přirozeně učí s ostatními dětmi, které je motivují v tom, 

co dělají samy. Nutí je, se s nimi dorozumět, ať už verbálně nebo neverbálně, to je velké plus. 



Taky vidím výhodu v asistenci. Věnuje se dítěti, když je to třeba a když pedagog nemůže. 

Ostatním dětem to taky hodně dá, učí se již od mala pomáhat dětem, které to potřebují. Brát 

na ně ohledy, ale brát je taky jako přirozenost a ne jako odchylku. No a riziko může být, když 

se to právě dětem dobře nevysvětlí, a začnou se dítěti posmívat a dávat mu najevo, že se liší. 

Nebo když se dítě vyčleňuje z kolektivních her, že to nezvládne, tak to nedělá s ostatními 

dětmi, to je chyba. Učitelka by měla profesionálně přistupovat ke všem dětem a v této oblasti 

by měla být vzdělaná.“ 

Otázka: „Za Vaše odpovědi Vám děkuji, ale ještě se Vás musím zeptat na poslední 

otázku. Zajímal by mě Váš osobní názor na integraci dětí s vývojovou dysfázií do 

běžných MŠ?“ 

Odpověď: „Jo, proč ne, když se jedná o takové stádium postižení, tak proč ho dávat někam na 

internát nebo někam dojíždět, když to mají rodiče doma. Proč by si to ta rodina měla 

komplikovat. Vím, že se mi to asi mluví, ale já s mojí vybojovanou situací v naší školce, kdy tu 

mám na pomoc dvě úžasné asistentky. A vidíte to sama, dneska přišlo jen devět dětí, tak 

nevidím důvod, proč by tu být nemohla. Naopak si myslím, že to dítě má větší možnost se učit 

od zdravých dětí, spoustu věcí od nich okoukat, takže já jsem určitě pro.“ 

 

Příloha 2 – Ukázkový rozhovor s asistentkou pedagoga Adély  

 

Otázka: „Jaké je Vaše vzdělání?“ 

Odpověď: „VŠ LFUK v Plzni obor ošetřovatelství.“ 

Otázka: „Jak dlouho s dítětem pracujete?“ 

Odpověď: „Cca 1,5 roku.“ 

Otázka: „Spolupracujete se školským poradenským zařízením?“ 

Odpověď: „Osobně jsem nikdy s nikým nespolupracovala a ani školka nespolupracuje se SPC 

ani PPP. Pouze po telefonu probíhala, co si tak vzpomínám spolupráce s poradkyní rané 

péče. Ale tyto konzultace prováděla třídní učitelka Adélky ze školky v loňském roce. 

V současné době ne, jelikož jí řekla, že ji má konzultovat pouze při problémech. Přímo řekla, 

že dělá vše ok, a že se potřebuje věnovat dětem, kde to nefunguje.“ 

Otázka: „Tudíž s klinickým logopedem Adélky také nespolupracujete?“ 

Odpověď: „Vážně s nikým. Od maminky vím, že dojíždí na logopedii do Prahy a do Českých 

Budějovic, to je všechno.“ 

Otázka: „Vadí Vám hodně, že Vám není umožněna spolupráce s odborníky?“ 



Odpověď: „Určitě by bylo fajn být v bližším kontaktu s odborníky, asi hodně na začátku, ale 

já už jsem si tak zvykla a vidím, že Adélka dělá pokroky, tak nad tím nějak nepřemýšlím. A pak 

je výhoda, že její třídní učitelka je speciální pedagog a prostě ty zkušenosti má.“ 

Otázka: „Měla jste možnost se vzdělat v oblasti logopedie prostřednictvím nějakého 

semináře, kurzu či školení?“ 

Odpověď: „Bohužel neměla, ale v dubnu nastupuju na kurz studia pedagogiky pro asistenty 

pedagoga v Táboře.“ 

Otázka: „Měla jste v minulosti zkušenosti s vývojovou dysfázií? Pokud ne, kde jste 

informace hledala, aby jste se Adélce mohla věnovat a rozvíjet jí?“ 

Odpověď: „V minulosti jsem v rámci studia byla na odborné praxi v ústavu ve Strážnici nad 

Nežárkou, dnes je to domov pro osoby se zdravotním postižením, v tom ústavu dřív pobývaly 

ženy s mentálním postižením nebo kombinovaným postižením. No a velkou praxí je pro mě 

můj nejstarší syn, který má LMD a syndrom ADHD, i když to je z jiného soudku. No a 

samozřejmě jsem se seznámila se spisem vedeným ve školce a hlavně jsem stav Adélky 

konzultovala s maminkou. A pak konzultace s její třídní učitelkou, která konkrétně o této 

poruše věděla celkem dost toho.“ 

Otázka: „Jak probíhá Vaše spolupráce s maminkou Adélky?“ 

Odpověď: „V podstatě dennodenní konzultací při předávání Adélky.“ 

Otázka: „Dokážete popsat, v čem a jak konkrétně Adélku rozvíjíte?“ 

Odpověď: „V jemné i hrubé motorice, grafomotorice, logice pomocí LOGICCA, pomocí knih 

pro předškoláky. Dál procvičujeme paměť třeba na puzzli, kreslíme prstovkami, kuličkou, ale 

tu nerada používá, stříháme, procvičujem mimické cviky, cviky s jazykem a dechem, ale ne 

nácvik hlásek, vážeme spolu uzle, kličky, provlíkáme tkaničky, cvičíme prostorovou orientaci, 

nacvičujeme samoobsluhu, stavíme ze stavebnic. Dělám s ní artikulační cvičení třeba 

rytmizaci slov, vytleskávání slabik, zkoušíme jednoduché říkanky. Procvičujeme mimiku 

obličeje, kdy napodobuje grimasy. V rozvoji slovní zásoby se zaměřuju na to, aby dokázala 

vyjádřit pocity, dokázala popsat obrázek, příběh a taky třeba uhodla hádanku. V orientaci 

časový procvičuju s ní, aby chápala, co znamená, když se řekne včera, dnes, zítra, ráno a tak 

no a taky dny v týdnu, měsíce, roční období. V prostorový procvičuju předložky před, za, mezi, 

u nahoře, vlevo, vpravo. Pak dělám různá cvičení, aby určovala menší/větší, nebo našla 

rozdíly na obrázku, to patří do té zrakový a sluchový třeba slovní fotbal, nebo aby určila zvuk, 

co jí pouštím a tak. Při každým takovým procvičování hlavně dbám na důslednost a snažím se 

být maximálně trpělivá.“ 



Otázka: „V čem spočívá Vaše náplň práce a jak často s Adélkou individuálně 

procvičujete?“ 

Odpověď: „Tak moje práce spočívá v individuální práci s dětmi podle stanovených 

vzdělávacích programů a pokynů. Samozřejmě pomáhám při řízených činnostech převážně 

Adélce. Vždycky se přizpůsobím plánům učitelky. Individuálně procvičuju tak dvakrát týdně 

při odpoledním spánku ostatních dětí, tak hodinu vždycky. Jinak pomáhám při každodenních 

činnostech spíše pouze dozorem a slovní motivací. Letos už zvládá všechno hezky sama, 

akorát při chůzi ze schodů je nutný abych šla stále před ní a někdo aby šel za ní.“ 

Otázka: „Jak Vás přijali rodiče ostatních dětí, bylo nutné jim vysvětlovat Vaší 

přítomnost ve třídě?“ 

Odpověď: „Samozřejmě, že osobní představení proběhlo a taky si myslím, že mě přijali dobře 

a mojí práci respektují.“ 

Otázka: „Jak by jste popsala Váš vztah s třídní učitelkou?“ 

Odpověď: „S paní učitelkou, ale i s druhou asistentkou jsme si prostě sedly jak po lidské 

stránce, tak po té profesní. Myslím si, že nás obě paní učitelka respektuje a bere jako 

rovnocenného partnera.“ 

Otázka: „Jak se Adélka zlepšila za dobu Vaší praxe s ní?“ 

Odpověď: „Řekla bych, že se zlepšuje po všech stránkách. Velice vyniká ve zrakovém a 

sluchovém vnímání a taky paměť má dobrou. No a pouze u té řeči si nejsem zcela jistá. Spíš 

mám pocit, že jí jako líp rozumím, protože jsem si na její artikulaci zvykla a už dokážu 

rozpoznat co jednotlivá slova, byť zkomolená slova znamenají. Ale musím uznat, že je velmi 

snaživá, i když zároveň taky musím mít pevně stanovená pravidla a mantinely. Na to musím 

neustále dávat pozor, aby tohle všechno dodržovala.“ 

Otázka: „Využíváte k rozvíjení Adélky nějaké speciální pomůcky?“ 

Odpověď: „Jak kdy, ale naše MŠ se zapojila do grantu logopedické prevence v MŠ a získala 

spoustu nových pomůcek. Například: logopedické maňásky, pexesa, natahovacího hada na 

procvičování nádechu a výdechu na ten způsob i větrníky do ruky, taky jedlý papír tím 

procvičujeme mluvidla a děláme různá artikulační cvičení, na dechová cvičení ještě 

používáme různé frkačky, píšťalky. Na procvičování foukání taky děláme různá cvičení, třeba 

foukáme míček do branky, autíčka z kindervajíček foukají děti na druhou stranu stolu, foukají 

brčky do vody. Nebo pomocí logopedických kostek procvičujeme, využíváme Šimonovy 

pracovní listy, jejda toho je hrozně moc.“ 

Otázka: „Máte vypracovaný IVP? Pokud ano, kdo se podílel na jeho zpracování?“ 



Odpověď: „Máme ho, a sepsala ho třídní učitelka a tak trošku jsem se i já na něm podílela 

samozřejmě.“ 

Otázka: „Jak vyhodnocujete IVP?“ 

Odpověď: „No selským rozumem. Tak nějak po 2-3 měsících, jdeme bod po bodu, a 

zaměřujeme se na problémová místa.“ 

Otázka: „Museli jste kvůli integraci Adélky měnit nějak podmínky ve Vaší třídě, aby vše 

bylo v souladu s RVP PV?“ 

Odpověď: „Ne asi ani ne, vlastně teď mě napadá, že má speciální židličku s opěrkami na 

ruce, která je už dneska pro ni úplně zbytečná. No a pak má soukromé vybavení helmu na 

hlavu a vozík, ale to je v rámci toho druhého postižení.“ 

Otázka: „Jaký je Váš osobní názor na integraci dětí s vývojovou dysfázií do běžných 

mateřských škol?“ 

Odpověď: „Co se týká MŠ, tak vidím jednoznačně jen klady a to nejen ze strany 

integrovaného dítěte. Protože pokud má pedagog k ruce asistenta tak to chod třídy nijak 

nekomplikuje. Můj názor je, že to obohacuje všechny.“ 

 

Příloha 3 – Ukázkový rozhovor s matkou Adély 

 

Otázka: „Zaznamenala jste nějaké komplikace v těhotenství?“ 

Odpověď: „Ne vůbec.“ 

Otázka: „Měla jste nějaké komplikace při porodu?“ 

Odpověď: „Ne vůbec.“ 

Otázka: „V jakém roce jste vypozorovala, že se Adélka opozdívá a její vývoj je 

nerovnoměrný?“ 

Odpověď: „Dětský lékař ve čtyřech měsících zjistil, že špatně pase koně (vůbec nepase 

koníčky na břiše), takže od té doby nás vlastně poslal na neurologii a od té doby se to vlastně 

táhne.“ 

Otázka: „Takže Vy jste nevypozorovala žádné známky opoždění ve vývoji?“ 

Odpověď: „Ne, akorát že byla taková klidnější a koukala furt za sebe, takže jsme se vlastně 

báli, jestli třeba netrpí epileptickými záchvaty a tak a to se všechno vyloučilo. Ale jinak 

jakoby, já jsem byla prvorodička, takže jsem jakoby s tímhle tím do styku nepřišla a nevěděla 

jsem.“ 

Otázka: „Takže rozumím tomu správně, že Vás obvodní lékařka poslala k neurologovi a 

na základě jeho vyšetření se zjistilo co konkrétně?“ 



Odpověď: „On nám udělal EEG právě k vyloučení té epilepsii a udělal klasický neurologický 

vyšetření s tím teda, že z počátku měla centrální hypotonický syndrom, s tím jsme vlastně šli 

do Arpidy  a tam jsme vlastně od těch čtyř měsíců cvičili Vojtovku a vlastně cvičíme do těďka. 

Vojtu teda ne, spíš cvičíme to aktivní cvičení, ale teď naposledy jsme zase cvičili Vojtovku. A 

byla na magnetický rezonanci, kde zjistili, že má menší mozeček jako tam kde je rovnováha a 

řeč. My jsme byli i v Praze na neurologii na vlastní žádost, tam jí dělali SONO a vlastně řekli 

všechno tak, jak řekl pan doktor Peřina.“ 

Otázka: „V kolika letech byla Adélce vývojová dysfázie diagnostikována?“ 

Odpověď: „Ve dvou letech. No ve dvou ve třech letech.“ 

Otázka: „V čem se opozdívala?“ 

Odpověď: „Vůbec nemluvila a celkově byla motoricky na tom špatně. Ona vlastně mi do třech 

let vůbec nechodila. Akorát seděla, lezla a stoupala si a začala chodit vlastně takhle dobře, je 

to půl roku. Ale pořád má problémy s rovnováhou, schody jí dělají problémy.“ 

Otázka: „Tyto projevy ale nesouvisí s vývojovou dysfázií?“ 

Odpověď: „Ona má paleronceberální syndrom na podkladě dětské mozkové obrny a ještě do 

toho má tu vývojovou dysfázii. Ona má kombinovaný postižení.“ 

Otázka: „Na základě jakých vyšetření byla Adélce vývojová dysfázie potvrzena?“ 

Odpověď: „Na základě neurologického vyšetření a logopedického. A jinak si nepamatuju, že 

by jsme někde byli. A vlastně jsme byli taky v jednom roce na foniatrii.“ 

Otázka: „Jak jste reagovala na diagnózu?“ 

Odpověď: „Těžko no, špatně se s tím člověk srovnává, ale pak když jsme byli ti klienti raný 

péče, tak člověk vidí, že jsou na tom lidi ještě daleko hůř. Ale zase člověk jakoby si taky říká, 

že jo, proč zrovna my. Člověk si to řekne jo, ale vyvíjí se dobře.“ 

Otázka: „Změnila jste postoj v péči o Adélku?“ 

Odpověď: „Asi jo, jsem na ní taková mírnější. Ale já celkově mám dobrou trpělivost, takže 

vlastně s ní komunikuju třeba líp, než někdo z rodiny. Mám trpělivost na všechno vysvětlování, 

ale taky se mi stane, že jí nerozumím, že nevím. Tak taky trošku bojujem.“ 

Otázka: „Kde jste hledala informace o vývojové dysfázii?“ 

Odpověď: „Nejvíce na internetu a pak jsem členem na facebooku rodiny s postiženými dětmi 

a tam si předáváme informace.“ 

Otázka: „Jak jste dospěla k rozhodnutí integrovat Adélku do běžné mateřské školy?“ 

Odpověď: „Já jsem byla hned rozhodnutá. Řekla jsem si, že to chci alespoň vyzkoušet.“ 

Otázka: „V kolika letech nastoupila do běžné mateřské školy?“ 

Odpověď: „Ve 4,5 letech a hned od prvního dne s asistentem.“ 



Otázka: „Jak Vás v první mateřské škole přijali?“ 

Odpověď: „Myslím, že dobře. Rodiče se proti nám nespikli a učitelky jí měly rády.“ 

Otázka: „Přece jen se Vás musím zeptat, zda jste zvažovala i jiné alternativy docházky 

do předškolního zařízení. Myslím tím například logopedické třídy, speciální mateřské 

školy apod.?“ 

Odpověď: „Vůbec ne. Znám spoustu maminek, které měly děti v těchto zařízeních a byly 

nespokojené, protože zacházení s jejich dětmi bylo hrozný. A chtěla jsem, aby se stejnýma 

dětmi chodila i do školy, takhle by tam vlastně nikoho neznala.“ 

Otázka: „V kolika letech začala dělat Adélka první pokroky?“ 

Odpověď: „Kolem pátého roku, když jsme se přestěhovali a dostali se do klidu a Adélka 

začala chodit do školky, tak ta řízená činnost jí strašně pomáhala. Tento rok je Adélka ve 

školce i dvakrát týdně na spaní, no vlastně po jídle si odpočine, jako nespí a pak s ní 

asistentka dělá různá cvičení, hlavně na udržení pozornosti. A díky tomu, že ona musí být tu 

hodinu dvě v klidu, tak díky tomu ona dokáže udržet pozornost a to se jí bude hodit ve škole. 

Takže největší pokroky začala dělat v pěti letech.“ 

Otázka: „Jak by jste zhodnotila péči o Adélku v běžné mateřské škole?“ 

Odpověď: „Myslím si, že je výborná. Asistentka pedagoga je strašně super, energetická, 

trpělivá a má čas se jí individuálně věnovat. Je fakt výhoda, že se jí učitelka věnuje při těch 

společných činnostech a asistentka si jí bere individuálně.“ 

Otázka: „Myslíte si, že jsou učitelky v běžných mateřských školách schopny dát 

speciální péči dětem s vývojovou dysfázií i přesto, že nemají vzdělání v oblasti 

logopedie?“ 

Odpověď: „Já si myslím, že jo. Je to opravdu učitel od učitele. My máme velkou výhodu, že je 

naše paní učitelka speciální pedagog. Myslím si, že v tomhle jsme to chytli dobře.“ 

Otázka: „Jak probíhá spolupráce mezi Vámi a mateřskou školou. Myslím tím, zda jste 

v dennodenním kontaktu, chodíte na individuální schůzky apod.?“ 

Odpověď: „Když se naskytne jakýkoliv problém, tak jsme vždycky v kontaktu. Když se něco 

děje a já nevím tak se vždycky zeptám. Nebo když jsou nějaký schůzky tak to vylepují na dveře. 

Zrovna dneska budu mít konzultaci ohledně školy, ale jinak pokud bych chtěla se zeptat, tak se 

ptám průběžně.“ 

Otázka: „Je Adélka v klinické péči logopeda? Pokud ano, jak časté jsou Vaše návštěvy?“ 

Odpověď: „Ano je, od dvou let. Jednou za 14 dní půl hodiny a pak jdeme vždycky na cvičení a 

tam jsme hodinu.“ 

Otázka: „Procvičujete doma s Adélou podle rad klinického logopeda?“ 



Odpověď: „No denně, tak 10 minut jo, někdy i déle podle toho jak jí to baví. No a vždycky se 

řídím podle rad logopedky.“ 

Otázka: „A co např. procvičujete nebo jaké pomůcky k rozvoji využíváte?“ 

Odpověď: „My si nejvíce spolu hrajeme. Má tu svojí autodráhu a taky má ráda kostky, pořád 

něco stavíme. Snažím si s ní hodně hrát, taky si spolu pořád povídáme. No a v těch hrách 

procvičujeme to, co nám nejde, podle rad logopeda. Jinak taky hrajeme pexeso, Člověče, 

karty, jak jsou ty naučný, a taky Logico.“ 

Otázka: „Spolupracuje mateřská škola s Vaším klinickým logopedem?“ 

Odpověď: „Určitě ne.“ 

Otázka: „V jaké je další pravidelné odborné péči Adélka?“ 

Odpověď: „V rané péči jsme od tří let, ale ty už k nám moc nechodí. Dřív k nám docházeli 

domů jedenkrát za měsíc někdy za dva měsíce a dvě hodiny s Adélkou procvičovali. Mluvení, 

kreslení, grafomotoriku, didaktické hry. Dělají i různé akce, třeba nějaký víkendoví pobyty a 

tak.“ 

Otázka: „Spolupracuje mateřská škola se SPC ARPIDA nebo s ranou péčí?“ 

Otázka: „S ranou péčí ano, ale se SPC vůbec. Raná péče byla i ve školce a myslím si, že si 

volají. Ale o větší spolupráci nevím.“ 

Otázka: „Kdo se podílel na vypracování IVP?“ 

Odpověď: „Paní učitelka ho sepsala v přítomnosti asistentky. Mě ho dali akorát přečíst a 

podepsat. Líbil se mi i náš speciální pedagog z rané péče říkal, že je dobře udělaný, a že 

nemusí k němu nic dopisovat.“ 

 

Příloha 4 – Záznam z pozorování Adély 

 

Datum návštěvy: 11.9.2012 

Věk dítěte: 6 let a 4 měsíce 

Počet dětí ve třídě: 9 

Složení třídy: 2 integrované děti, děti před vstupem do školy 

Týdenní téma: „V říši obrů a včely“ 

Ranní hry: Adéla si hraje na koberci ještě s jedním chlapcem s molitanovými kostkami. 

Probíhá mezi nimi spíše neverbální komunikace, občas vyjde ze hry smích. Po chvíli opouští 

hru a prohlíží si dřevěnou stavebnici. Po chvíli na děvče volá učitelka a vyzívá ji, aby za ní 

přišla si popovídat. Adéla bere plyšové hračky a s úsměvem běží za učitelkou a sedá si jí na 

klín. Učitelka se ptá, co to má za plyšové hračky, Adéla odpovídá neverbální komunikací, že 



se chytí za nos. Po chvíli nahlas odpovídá „smdí“ toto slovo opakuje několikrát za sebou. 

Učitelka se ptá „a proč smrdí“? Adéla odpovídá „tcho, tcho, tcho“. „Správně je to tchoř a 

smrdí viď? Odpovídá učitelka. „A co to máš za druhou hračku?“ „Ga, ga, ga“, odpovídá 

děvče (drží plyšové káčátko). Poté Adéla odbíhá trochu „splašeně“ na koberec. Učitelka 

vyzívá děti k úklidu, všímám si, jak aktivně k úklidu přistupuje, všechny hračky opatrně 

ukládá na místo. 

Svačina: Adéla se dokáže obsloužit sama, ale samotné svačení jí dělá velké problémy. Je 

evidentní, že má jídlo velmi ráda, přímo ho „hltá“ do sebe. Dnes mají k svačině kakao a koláč. 

Koláč drží v pravé ruce a v levé drží hrneček s kakaem. “Cintá“ všude kolem sebe, ale vůbec 

jí to nevadí. Působí velmi neobratně. Je první mezi nasvačenými dětmi a odchází s asistentkou 

pedagoga do umývárny.  

Řízená činnost: Zapojují se všechny děti i asistentky pedagoga. Společně se v kruhu zdraví 

„Dobré ráno nám všem“. Třídní učitelka vybízí děti, kdo je chce dnes spočítat, hlásí se 

všechny děti, ale vyzívá Adélu. Adéla ukazuje na každého a určuje číslice, velice mě 

překvapilo, že jí bylo rozumět a spočítala všechny děti.  

Následně mě učitelka dětem představila, jako studentku, která se na ně přišla podívat, jak 

si ve školce hezky hrají. V tento moment jsem vstala ze židle a šla se k nim připojit. Jakmile 

jsem dosedla na koberec, přiběhla ke mně Adéla, chytla mě za ruku a položila si o mě hlavu. 

Učitelka si připravila povídání o včelách, za pomoci velkého plakátu si vypravují podle děje 

obrázku. Adéla je při této činnosti velmi aktivní, ale stále mi nepouští ruku, drží ji pevně 

stisknutou. Na co se učitelka ptá, tak jednoslovně odpovídá. Poté učitelka otevře dózu 

s medem a dává trochu medu dětem ochutnat na lžičku. Adéla se brání ochutnávky a podává 

mi její lžičku, kterou dávám do připravené misky. Jen co dořekla učitelka, že díky medu 

nebudeme nemocný, tak se Adéla hnala po misce, aby tam našla svojí lžičku a mohla z ní med 

olíznout a vykřikovala „zdaví, zdaví“ a usmívala se. Poté si vypráví o květinách, které pro ně 

učitelka natrhala. Adéla okamžitě vykřikuje „jetel“. Při této činnosti se přestává soustředit a 

najednou pro ni činnost přestává být zajímavá i přes snahu učitelky ji zpět do hry motivovat. 

Po zbytek řízené činnosti, která probíhá na koberci, se už nezapojuje mezi ostatní děti a hraje 

si s dřevěnou stavebnicí.  

Když si děti společně říkaly básničku o včelce, bylo na ni znát, že je pozoruje a sem tam 

otvírá pusu. Následně motivuje učitelka děti do práce u stolu. Motivuje je, zda dokážou najít 

pro včelku správný úl (něco jako na způsob bludiště). Do činnosti se zapojuje i Adéla a bez 

pomoci asistentky pedagoga vyznačí cestu včelky k úlu sama. Ale zklame ji, že si obrázek 



nemůže odnést hned do šatny, drží se za dveře a volá na asistentku pedagoga „domů, mů, 

mů“.  

Oblékání a vycházka na stadion: Obléká se sama, asistentka pedagoga jí pomáhá pouze se 

zavázáním tkaniček. Ale při scházení schodů ji drží pevně za ruku a jde o schod napřed a 

natočená je k ní čelem. V chůzi je hodně pomalá než ostatní děti, celkově působí hodně 

nemotorně.  

Na stadionu už jsou všechny děti z dalších tříd. Adéla se bezprostředně rozeběhla mezi 

ně. Po chvíli sleduji, jak se vzteká, že chce míč a běží k asistentce pedagoga a tahá ji za rukáv, 

že chce míč. Pořád to slovo míč opakovala do kola a bylo znát, že je velmi smutná. Asistentka 

pedagoga ji vzala za ruku a šla s ní za chlapci, co hráli fotbal. Pobídla je, jestli Adéle taky 

přihrají. Překvapilo mě, že jeden z chlapců zavolal na Adélu a kopl k ní míč. Adéla si chlapci 

hrála po zbytek pobytu venku.  

 

Datum návštěvy: 26.2.2013 

Věk dítěte: 6 let a 8 měsíců 

Individuální činnosti s asistentkou: Úvodem: od mojí poslední návštěvy se změnilo 

především to, že Adélka zůstává v mateřské škole dvakrát týdně i na spaní. Po obědě si chodí 

na půl hodiny odpočinout a poté se jí individuálně věnuje asistentka pedagoga.  

Dozvěděla jsem se, že tento nápad vznikl z iniciativy matky. Jelikož je asistentka placená na 4 

hodiny denně, matka si tuto službu navíc musí sama platit. Celkem doplácí 80Kč na hodinu.  

Průběh pozorování: Při mém příchodu Adéla seděla u stolu s asistentkou pedagoga a ostatní 

děti odpočívaly. Přisedla jsem si k Adéle a zeptala se jí, co právě dělá. Na otázku mi 

neopověděla a vybarvovala si omalovánku složenou z dílků puzzle. Asistentka pedagoga se jí 

zeptala, zda chce s vybarvováním pomoct. „Jojo“ zněla odpověď. „Ty ta já ta“ (mělo 

znamenat ty tady - ukazovala na dolní část obrázku a já tady - ukazovala na horní část 

obrázku). Asistentka pedagoga se jí snažila vysvětlit, že nedokáže takhle vybarvovat, že by se 

křížily. Adélka to nechtěla pochopit a opakovala si dokola svou. Při kreslení si povídaly o 

barvách pastelek, které berou do ruky a domlouvaly se na postupu, jakou pastelkou co 

vybarví. Např. „střechu vybarvíme červenou pastelkou, trávu vybarvíme zelenou pastelkou.“ 

Po chvíli ji činnost přestala bavit a všechny díly puzzle rozebrala a snažila se postavit puzzle 

z druhé již natištěné strany. Puzzle se skládalo z 20 větších dílů, které složila bez problémů.  

Po chvíli odběhla ke kuchyňce a volala na asistentku „mím puti“ (smím si to půjčit). 

Asistentka pedagoga jí dovolila si hrát, ale upozornila ji, že nesmí rušit děti. Během chvilky 

nám přinesla jídlo a pití. Asistentka se jí ptala, co nám přinesla. Adélka odpověděla „piti idlo“ 



(pítí a jídlo). Každou věc, kterou nám donesla, si chtěla o ní asistentka pedagoga krátce 

povyprávět. Např. zeptala se jí na barvu misky, odpověděla „tanja“ (hnědá). Kolik přinesla 

kusů ovoce. Opověděla „pet“ (pět). Na otázku, kde má talíř? Opověděla „hupy“ (chybí) apod.  

Cca po 10 minutách si ji zavolala asistentka pedagoga zpět ke stolu, že budou zase 

chvilku pocvičovat. Na velkém plakátě měla předkreslené jablíčko, jejím úkolem bylo 

obtáhnout obvod jablíčka. Tento úkol jí šel bez problémů, všimla jsem si, že hezky u toho drží 

tužku. Potom dostala za úkol dokreslit velká a posléze malá klubíčka. Velká ji šla dobře, ale 

čím byla klubíčka menší, tak se jí nedařily.  

V 13:45 vstávaly ostatní děti. Adélka začala všechno uklízet ze stolu a šla si připravit 

tácek a pití. Asistentka pedagoga jí pobídla, zda by připravila tácky i ostatním dětem. S její 

asistencí připravily všem dětem tácky. Poté seděla u stolečku klidně celou dobu, dokud 

nepřišly ostatní děti ke svačině.  

 

 

 

Příloha 5 – Záznam z pozorování Petra 

 

Datum návštěvy: 6. listopadu 2012 

Počet dětí ve třídě: 17 

Věk dítěte: 6 let a 10 měsíců 

Téma: „Na podzim, když zlátne listí“ 

Ranní hry: Při mém příchodu stál Petr u kuchyňky a bylo evidentní, že nad něčím přemýšlí. 

Učitelka mě upozornila, že je dnes podrážděný a nechce si hrát s ostatními dětmi. Po chvíli 

mého pozorování ulehá na gauč a brečí. Volá po mamince, že je mu smutno. Učitelka se snaží 

chlapce uklidnit a motivovat do hry, chlapec však o hru s ostatními dětmi nejeví vůbec zájem 

a po zbytek ranní činnosti zůstává na gauči.  

Svačina: Jakmile učitelka zavolala děti k svačině, Petr se zvedl z gauče a šel si umýt ruce a 

sednout ke stolu. Při svačině již na něm nepozoruji žádné známky smutku, svačí u stolu 

s předškolními dětmi, se kterými komunikuje, nejčastěji však jedním nebo dvěma slovy „No 

né“, „To jo, no“. Sebeobsluhu zvládá bez problémů.  

Řízená činnost: Řízené činnosti se účastní všechny děti, Petr se nechává motivovat do řízené 

činnosti společně s ostatními dětmi. V diskusním kruhu si opakují znaky podzimu, nejprve se 

p. učitelka ptá, jaké děti znají znaky podzimu, co se na podzim děje s přírodou apod. a 

následně vytleskávají podle slabik podzimní slova např. (lis-tí, hrá-bě, kaš-ta-ny, drak, ví-tr, 



dešt-ník, déšť, bram-bo-ry, švest-ky apod.). Na Petrovi pozoruji, že ho činnost baví a aktivně 

se zapojuje. Dokonce, když učitelka kladla dětem otázku, co se děje na podzim s přírodou, 

Petr zvedl ruku a vykřikl „Piší“ (prší). Učitelka za aktivitu děti chválí a pokračuje dál v řízené 

činnosti.  

Po koberci rozhazuje kartičky, na nichž je znak určitého ročního období a úkolem dětí je 

vybrat, jaké kartičky patří do podzimu a následně je magnetem připnout na tabuli. Kartiček je 

celkem 10 a cílem bylo, je mezi ostatními kartičkami objevit. Důležité je vysvětlit ostatním 

dětem, proč zrovna vybraná kartička do podzimu patří, když dítě neumí odpověď, mohou mu 

ostatní děti poradit. Petr neváhá a zapojuje se i do této činnosti, ale dlouho se zastavuje u 

jedné kartičky a je vidět, že přemýšlí a trochu se nechává i rozptýlit ostatními dětmi. I když 

tato činnost je pro něj náročnější, nevzdává ji a snaží se najít alespoň jednu kartičku, ale 

ostatní děti jsou rychlejší. Neúspěch v této činnosti snáší relativně dobře.  

Pobyt venku: Petr se samostatně obleče a překvapuje mě, že je mezi prvními dětmi 

připravený k odchodu z šatny a netrpělivě čeká u dveří. Na vycházce drží mladšího kamaráda 

za ruku. Probíhá mezi nimi spíše neverbální komunikace, kdy se Petr neustále něčemu směje 

a ukazuje rukou.  

Na louce dává učitelka dětem možnost se proběhnout. Petr se honí s ostatními dětmi. Poté 

paní učitelka organizuje hru na honěnou, kdy je účelem hry předat babu jinému dítěti. Petra 

zvolí jako babu. I přesto, že je chlapec silnější postavy, nemá problém s chytáním. Při předání 

baby se verbálně vyjádřil „Máš ty“. Po vyběhání se děti opět řadí do dvojic, opět mě 

překvapuje, že Petr stojí jako první seřazený ve dvojici a popohání děti „dem, dem, dem.“ 

Procházkou jdou zpět do školky a připravují se na oběd.  

 

Datum návštěvy: 19. 3. 2013 

Věk dítěte: 7 let a 3 měsíce 

Individuální činnosti při odpoledním odpočinku: Učitelka s Petrem procvičuje u dětského 

stolu a zaměřuje se při prvním cvičení na hlasová a sluchová cvičení. Při rozvíjení vychází 

z pracovního listu, který jak jsem se dozvěděla později, dostala od klinické logopedky 

chlapce. Učitelka prvně zadá úkol, chlapci ho ukáže a dítě následně opakuje po ní. 

 na bolístku: aú aú aú, oú oú oú, ouvej, auvej (chlapec zvládá bez obtíží) 

 na sovu: hůůů, hůůů, hůůů (chlapec zvládá bez obtíží) 

 na houpačku: hou, hou, houpy – hou, houpy – hou (chlapec zvládá bez obtíží) 

 na mouchu: bzzz, bzzz (chlapci dělá problém říci Z, zaměňuje na S „bsss“) 

 na hada: ssss, s s s (chlapec zvládá bez problémů) 



 na ptáčka: zob (opět chlapec chybuje, problém ve vyslovení hlásky Z, zaměňuje za 

hlásku S) 

 na kočičku: čičiči (chlapec zvládá) 

 na vrabčáka: čim, čim, čim (bez problémů) 

 na dudáka: dududu (chlapec zaměňuje hlásku d s t „tututu“) 

Při druhém cvičení se zaměřuje na procvičování předložek, které chlapci dělají dle slov 

učitelky stále problémy. Opět vychází z pracovního listu od klinické logopedky chlapce. Na 

obrázku je pták a pes umístěn na různých místech. Učitelka se Petra ptá „Kde je pták a kde je 

pejsek?“ Nutí chlapce odpovídat celou větou, což mě velmi překvapilo, že se mu i daří. 

Zvládá předložky: nahoře/dole, pod, za. Problémy mu dělají předložky: na, před, uvnitř, 

vedle. 

Na konci procvičování se učitelka dotazovala Petra, jaká pohádka se mu líbí. Bylo na 

něm znát, že už je unavený a na otázky reagoval jednoslovní odpovědí, již se konverzaci 

vyhýbal a bylo evidentní, že mu rozhovor této formy nejspíš nevyhovuje.  

Rozhovor s chlapcem: 

Učitelka: „Jaká pohádka se ti líbí? Kterou máš rád?“ 

Chlapec: „Pat a Mat jak dělají blbosti“ 

Učitelka: „A kdo je to Pat a Mat, uměl by si mi ty dvě pohádkové postavy popsat?“ 

Chlapec: „Nevím!“ 

Učitelka: „Tak co Pat a Mat dělají?“ 

Chlapec: „Blbosti!“ 

Učitelka: „A dělají ještě něco jiného než blbosti?“ 

Chlapec: „Já nevím!“ 

Učitelka: „Tak až příště se budeš zase dívat na Pata a Mata, nebo ti maminka bude o nich číst, 

tak si snaž zapamatovat, co dělají a co se ti na nich nejvíc líbí, ano?“ 

Chlapec: „Hm!“ 

 

Příloha 6 – Záznam z pozorování Tomáše 

 

Datum návštěvy: 6. listopadu 2013 

Počet dětí ve třídě: 24 

Věk dítěte: 5 let a 11 měsíců 

Téma: „Den a noc“ 



Ranní hry: Při mém příchodu sedí Tomáš se dvěma děvčaty a s paní učitelkou u stolu a hrají 

stolní hru „Ovocná zahrada.“ Dítě je aktivně zapojené a soustředí se na činnost. Projevuje 

radost z úspěchu výrazněji, než ostatní dvě děti. Při každém sebrání ovoce do košíku zajásá „ 

jojo“.  Učitelka pobízí děti, aby vždy to, co jim padne na kostce, popsaly. Např. žlutá hruška, 

zelené jablko. Tomášovi rozlišování barev a druhů ovoce nedělá vůbec problémy. Po 

skončení hry si počítají kusy nasbíraného ovoce. Tomáš druhy ovoce dokázal spočítat 

samostatně bez pomoci učitelky. Potom odběhl si hrát se stejnými děvčaty na koberec 

s velkými barevnými kostkami. Při této činnosti si všímám spolupráce chlapce s děvčaty při 

domlouvání na stavbě. Chlapec jim vše potvrdí „jojo“ a staví si to trošku podle sebe, děvčata 

ho nechávají. V průběhu ranních her si dále hraje samostatně. 

Svačina: Tomáš se dokáže sám bez problémů obsloužit. Pro všechno si dojde a také po sobě 

uklidí. 

Řízená činnost: Učitelka svolává všechny děti, ať se k ní jsou posadit na koberec. Když 

všechny děti sedí v kruhu, učitelka se jich ptá, co se jim hezkého zdálo. Tomáš klidně sedí a 

čeká, až na něj dojde řada. Poté odpovídá „spaiman“ učitelka pochopila, že se jedná o 

spaidermena a ptá se ho, co přesně se mu zdálo. Chlapec odpovídá. „a te jaki ty ej do heky“. 

Bylo vidět, že mu nerozumí ani učitelka, co tím myslí a přešla dál k ostatním dětem. Chlapec 

vydržel se soustředit, co kdo říká po celou dobu.  

Pak se učitelka ptá dětí, jaké máme dneska počasí, konkrétně vyzývá Tomáše a ten 

odpovídá „zima“. Ostatní děti doplňují, že je škaredě, sněží. Učitelka bere různé druhy karet, 

na kterých jsou obrázky o počasí, (mlha, déšť, slunce, slunce pod mrakem apod.) děti mají 

vybrat ty, které spadají do aktuálního období a připnout je na nástěnku. Tomáš si vybral mlhu 

a snažil se jí připevnit, nešlo mu to, tak začal poskakovat z jedné nohy na druhou a učitelka to 

vypozorovala a šla mu pomoci.  

Poté učitelka motivuje děti, jestli dokážou nakreslit, to co se jim zdálo, a když si nebudou 

vědět rady, tak že mohou nakreslit sebe, jak leží v posteli. Učitelka je motivovala, že když 

budou chtít, mohou použít, místo pastelek tuž. Tomáš si vybral stejně, jako všechny ostatní 

děti kresbu tuží. U této činnosti dlouho přemýšlí a přišlo mi, že neví jak začít. Učitelka si toho 

všimla, a začala si s ním povídat, jestli zvládne nakreslit toho spaidermena. On jí odpověděl, 

že ne. Učitelka pokračovala, „tak zkus nakreslit tu tvojí postýlku a sebe jak v ní spinkáš.“ 

Chlapec se pustil do kresby a dle mého názoru se mu to moc povedlo. Učitelka ho za obrázek 

pochválila a bylo na něm znát, že je spokojený. Jelikož byl s kresbou rychle hotov a ostatní 

děti ještě kreslily, šel si sednout ke stolu, kde měly děti připravené pastelky. Nakreslil obrázek 

a přinesl mi ho ukázat a sám od sebe ho začal popisovat. „To e papa, o má také“ a ukazuje na 



břicho. Učitelka k nám přišla a říká, „to je táta a má velký břicho?“ Chlapec odpověděl „jojo a 

taky uky a papa.“ (znamená jo a taky má ruce a hodně jí). Po dokreslení posledního dítěte se 

děti jdou převléci do šatny. 

Pobyt venku: Děti tráví dopoledne venku na zahradě, kde si mohou hrát na pískovišti, 

využívat atrakce a také mají dostatek prostoru k pohybovým hrám. Tomáš ze začátku spíš 

běhá sem tam a neví, co si má vybrat za hru. Potom si bere koloběžku a jezdí chvíli na 

koloběžce. Po celou dobu pobytu na zahradě si hraje sám a nejeví potřebu se zapojit mezi 

ostatní děti. 

 

Datum návštěvy: 20.1. 2014 

Věk dítěte: 6 let a 1 měsíc 

Individuální činnosti při odpoledních hrách: Učitelka s Tomášem procvičuje rozmluvení 

v podobě rozhýbání a procvičení mluvidel. Učitelka využívá hru na zrcadlo, kdy ukazuje 

chlapci, co má dělat a on se snaží po ní opakovat. Vyplazují jazyk, dělají boule jazykem 

v puse, mračí se, usmívají se, rychle na sebe mrkají, krčí nos, foukají nejprve slabě pak silně 

apod. Celá tato aktivita probíhala beze slov, ale všímám si, že ke konci se chlapec začíná 

vrtět, dělá „uf“ a stírá si čelo. Rozumím tomu tak, že je unavený.  

Učitelka mění činnost, připravuje si obrázky ve velikosti pexesa s nejrůznějšími druhy 

zvířat. Vybírá 20 obrázků a chlapec má přiřadit každé zvíře k vytyčené skupině, zda se tedy 

jedná o exotické zvíře, domácí apod. Vůbec nepoznal zebru, dikobraze, veverku, hrocha, 

vážku. Pokaždé odpověděl „nehíííí“ (nevím). U ostatních zvířat vždy vstal a předved jej. U 

slona: dlouhý chobot (…“má dohýb no kokeke-má dlouhý chobot, koukejte“), u prasete: 

chrochtal, (…“jo mui papa kaky chr chr…jo v noi“) a ukázal na ruce, jak spí, u hada: (…“děá 

sssssss…alej“ – had dělá sss, auvej), u psa (...“já má oa pe“ – mám doma psa, …“jo o mejí 

Ben – jmenuje se Ben).  

Po této činnosti učitelka volí poslední aktivitu, v podobě najdi 7 rozdílů na statku. Opět 

nepoznal zebru, i když mu jí učitelka před chvílí představila. Poznal jenom, že prase není u 

boudy, ale že tam má být pes, že pták nelítá na trávě, ale v nebi. Nerozpoznal palmu s jablky, 

nevěděl co je to za strom, pojmenoval to jenom jako „tom“ – strom, a že je to tak správně 

s jablky („jaka“), které poznal. Potom tvrdí učitelce, že pes je na střeše a pořád přikyvuje, že 

tam být může. Učitelka mu vysvětlila, že tam být nemůže, Tomáš odpověděl („a jo, hmmm“). 

Učitelka se ho následovně zeptala, co tedy může ležet na střeše, odpověděl, že pták.  

Učitelka mi vysvětluje, že si myslí, že vůbec nepochopil, že se jedná o statek a ani neví, 

co tam je a jaká zvířata tam žijí. 



 

Příloha 7 – Záznam z pozorování Jakuba 

 

Datum návštěvy: 16.10.2012 

Věk dítěte: 6 let a 5 měsíců 

Počet dětí ve třídě: 19 

Téma: „Podzimní hrátky“ 

Ranní činnosti: Při mém příchodu si Jakub hraje s ostatními dětmi u stolečku s přírodninami. 

Fazole, šišky, kukuřici, šípky, kaštany a žaludy třídí do košatek, jelikož jsou všechny 

přírodniny smíchány. Pozoruji, že ho tato činnost baví a s dětmi se dokáže dohodnout na 

postupech třídění. Vedle něho sedí i asistent pedagoga, a když Jakub za asistence ostatních 

dětí roztřídí přírodniny do košatek, asistent pedagoga se ho ptá, aby z každé vybral jeden druh 

přírodniny a následně je seřadil do řady podle velikosti. Tuto činnost zvládnul bez nápovědy 

asistenta pedagoga. Po této činnosti odchází od stolu a dlouho si vybírá stolní hru. Nakonec si 

zvolil hříbečkovou mozaiku, kterou upoutá i ostatní 2 děti a společně pokračují v hraní u 

stolečku. U této činnosti však nevydrží dlouho. Asistentka pedagoga mě informuje, že když 

mu nějaká činnost nejde, tak ho to moc nebaví a nevydrží u ní. Při úklidu hraček pomáhá 

ostatním dětem. 

Svačina: Při svačině se zvládá samostatně obsloužit a i po sobě uklízí. U stolečku s ostatními 

dětmi jí tiše a nijak se neprojevuje. 

Řízená činnost: Učitelka nechává po svačině děti sedět u stolu a motivuje je, jak je dneska 

krásně a svítí sluníčko, jestli si chtějí také na sluníčko zahrát a protáhnout se. Provádí s nimi 

uvolňovací cviky ruky, zápěstí a prstů v slovním doprovodu. Jakub se snaží napodobovat to, 

co ukazuje učitelka. Ale po chvíli ho to přestává bavit a pozoruje ostatní děti.  

Následně učitelka rozdává dětem papíry s motivací, jestli si to sluníčko, co tak krásně 

venku svítí, chtějí nakreslit. Této činnosti se opět účastní všechny děti i Jakub. Asistentka 

pedagoga ho opravuje v úchopu tužky. Když se konečně chlapci povede správně uchopit 

tužku, kreslí pořád samá kolečka. I přesto, že mu asistentka pedagoga radí, že má udělat ještě 

paprsky, tak na její rady nereaguje a kolečky pokreslí celý papír. Výsledná kresba nesplňuje 

zadaný úkol učitelkou, ale asistentka pedagoga i přesto chválí Jakubovo snahu.  

Po této činnosti zůstávají děti stále sedět u stolečku a učitelka dále motivuje do 

společných aktivit. „Děti, co kdybychom jsme si zahráli na zvířátka, chcete?“ „Kdo z vás umí 

syčet jako had?“ Z této aktivity jsem pochopila, že se zaměřuje na procvičování gymnastiky 

mluvidel. Podobně děti vyzývá, aby napodobili řeč psa, kočky, ptáka, čmeláka apod. Vždy 



vyzývá děti v podobě: „ukaž nám Peťo, jak mňouká kočka?“ U této aktivity sedí asistentka 

pedagoga u Jakuba a kontroluje, jak mu to jde. Chlapec se plně zapojuje, ale nedaří se mu 

správně syčet, tak mu to asistentka pedagoga ukazuje. Všímám si, že ostatní děti to vůbec 

neruší a naopak se přidávají a říkají mu „musíš takhle“.  

Asistentka pedagoga mi vysvětluje, že veškerá logopedická cvičení jsou pro něj hodně 

namáhavá a pomáhá mu, když prvně na ni kouká a pak to teprve opakuje po ní. Ale také říká, 

že se hodně snaží tuto aktivitu s ostatními dětmi procvičovat.  

Učitelka dokončuje s dětmi řečová cvičení a mezi tím asistentka pedagoga na koberci 

připravuje něco ve smyslu překážkové dráhy, kdy děti mají zdolávat překážky přeskakováním 

a podlézáním předmětů, mířit míčem na cíl v podobě kyblíku, provádět poskoky snožmo 

z obruče do obruče apod. Jakub je silnější postavy a tyto úkoly mu dělají velké problémy. 

Většinu úkolů zvládnul v dopomoci asistentky a z některých se vymluvil, že je dělat nechce. 

Nikdo ho do splnění úkolu nenutil ani dále nemotivoval.  

Na konci řízené činnosti učitelka motivuje děti zazpívat písničku, při které děti i tancují. 

Do této činnosti se také zapojuje, i když nestíhá zpívat s ostatními dětmi a jen mi to jako 

připadalo, že otvírá pusu. Tancuje s ostatními dětmi, ale již je na něm patrná únava v tom, že 

nedotahuje a vynechává cviky.  

Následně se jdou děti obléci do šatny. Všímám si, že se Jakub těžko sám obléká, 

asistentka pedagoga mu musí pomáhat. Dělá mu problémy se pro něco ohnout, tudíž si i obout 

boty. Jakub nosí botasky na tkaničky, které mu zavazuje asistentka pedagoga. 

Pobyt venku: Na zahradě se učitelka dětí ptá, jaké rostou v tomto období kytičky a keře. Této 

aktivity se Jakub neúčastní a hraje si s pár ostatními dětmi na písku. Na dětech jde vidět, že ho 

mají rádi a bez problému si s nimi hraje a komunikuje, ale v podobě maximálně 3 slov, které 

jsou relativně srozumitelná. Asistentka pedagoga na zahradě netráví čas s Jakubem, pozoruje 

ho z povzdálí a informuje mě, že na něj musí neustále dohlížet, že je hrozně neobratný, aby si 

venku neublížil.  

 

Datum návštěvy: 2.4.2013 

Věk dítěte: 6 let a 11 měsíců 

Individuální činnost s asistentkou pedagoga: Na stole má chlapec rozložené kartičky 

s obrázky. Asistentka pedagoga mu jmenuje vlastnosti věcí a on má za úkol přiřadit danou 

vlastnost k obrázku. Např. žluté (slunce), studený (nanuk), kyselý (citron), porcelánový 

(hrnek), sladké (jablko), pichlavý (ježek) apod. Úkol zvládá bez chyby a zaváhání, ale občas 

mám problém mu rozumět. Dále hledá dvě podobné věci, které by mohly mít stejnou 



vlastnost. Tato činnost mu dělá potíže, přijde mi, že úplně nevěděl, co má dělat. Nakonec 

alespoň přiřadil „žlutý kuře a žlutý slunce“. 

Podle obrázku Jakub přiřazuje, co k sobě patří: 

- „pošta do schránky“ 

- „jablka na košík (jablka sesbíráme ze stromu a dáme je do košíku – plete si   

   předložky)“ 

- „ruce umýt vodou“ 

- „kytku dát do květináče  

- „tam prší deštník“ 

- „šiška na stromě“ 

- „hřebíky ťukat“ 

- „kuřata mamce slepičce“ 

Tyto aktivity mu šli dobře, ale vidím na něm, že je unavený a už méně koncentrovaný. 

Asistentka pedagoga mu nabízí, ať si zvolí nějakou hru a společně si jí zahrají. Jakub řekl, že 

chce hrát kostky. Asistentka pedagoga ho nechala si již volně si hrát a u zvolené aktivity si 

s ním povídala. 

 

Příloha 8 – Záznam z pozorování Elišky 

 

Datum pozorování: 13.1. 2014 

Věk dítěte: 3 roky a 8 měsíců 

Individuální činnosti s učitelkou při ranních hrách: Učitelkou s Eliškou procvičuje pomocí 

logické hry Logico. Na dívce jde znát, že jí tato hra baví a je její oblíbená. Nejprve učitelka 

jmenuje barvy koleček, které jsou na hře a pomocí již plní úkoly. Učitelka jmenuje barvy a 

Eliška na ně ukazuje. Daří se jí rozpoznat všechny barvy, ale nepodpoří určení barvy 

verbálně, náznak snahy jsem zaznamenala pouze u žluté barvy, kdy se snažila říct „utá“.  

Učitelka zadává úkol: „Vzor látky přiřaď k oblečení“. Eliška plní úkol úplně sama a 

nechce od učitelky pomáhat. Když jí chce učitelka pomoci, přikládá si prst na pusu, ve 

smyslu, že má být učitelka potichu. Úkol se jí podařil splnit bez chyby. Vyžaduje další úkol a 

zbrkle se přehrabuje v obrázcích. Nakonec si sama vybrala list, kde bylo úkolem rozpoznat na 

obrázku, kde co je. Eliška přiřazuje barevná kolečka podle věcí, které jsou na obrázku. Po 

chvíli začíná být unavená a objímá učitelku, ale po motivování učitelkou a její dopomocí 

nakonec úkol dokončila.  



Po této činnosti si učitelka bere knihu, ze které čte Elišce a pobízí jí, aby vyslovené věci 

učitelkou ukázala v knize. Když viděla slepičky nebo ptáčky ukázala na ně a verbálně se 

vyjádřila „píp“. Na kočičku řekla „tí“ ukazovala pusou jako, že to chce vyslovit, ale nedařilo 

se jí to. Po chvíli však od činnosti utekla a šla si hrát na koberec se stavebnicí. U hraní dívka 

kolem sebe nepotřebuje mít děti, hraje si sama a sem tam odbíhá vždycky něco vytáhnout. Po 

sobě věci neuklízí na správné místo a učitelka jí musí napomínat, ale vůbec jí neposlouchá. 

 

Datum návštěvy: 21.2. 2014 

Věk dítěte: 3 roky a 9 měsíců 

Počet dětí ve třídě: 16 

Téma: „Čas masopustu a karnevalu“ 

Ranní činnost: Při příchodu Elišky do mateřské školy mávne u dveří na babičku a jde si hrát 

na koberec. Hraje si samostatně s autodráhou, po chvíli opouští činnost a jde za učitelkou a 

říká jí „hele“ a ukazuje si na obličej. Učitelka má v obličeji bolest a říká jí: „Já mám bebí 

viď?“ Dívka odpovídá „ouva“. A vyhrnuje si tepláky a ukazuje strup na koleni s verbálním 

doprovodem „hele, hele, hele ouva.“ Učitelka jí říká, že mají obě bolest, ale že se to zahojí. 

Následně učitelka ukazuje na její culíky a říká jí, že má hezký culíky. Dívka odpovídá „jojo“ 

a ukazuje na bačkory. Učitelka se vyjadřuje „jé, ty máš nový bačkory“? Dívka odpovídá 

„jojo“. Učitelka rozvíjí rozhovor dotazováním, kdo jí je koupil. Eliška ukazuje na ní a směje 

se. Učitelka jí vysvětluje, že ona jí je nekoupila a ptá se jí, jestli jí je koupila babička. Dívka si 

stále prosazuje svou, odpovídá „nene“ a ukazuje na učitelku a volá „ty, ty, ty“. Potom zase 

odbíhá na koberec a skáče z gauče. Učitelka jí napomíná, že to nesmí dělat, že by si mohla 

ublížit. Eliška jí neposlouchá a po doskoku opakovaně vylézá na gauč a seskakuje a směje se 

u toho. Učitelka musí dojít k ní, chytit jí za ruce a vysvětluje jí, proč to nesmí dělat. Po dobu 

ranních her si dívka hraje sama s autodráhou. 

Svačina: Sebeobslužné činnosti zvládá, ale odbíhá od svačiny s jídlem v ruce na koberec. Což 

se paní učitelce nelíbí a opět se jí snaží vysvětlovat, že když se jí, tak je dobré u toho sedět. 

Řízená činnost: Ve školce oslavuje narozeniny jedna holčička. Dětí jí zpívají na koberci 

v kruhu narozeninovou písničku a poté dívce individuálně přejí. Eliška sedí na židličce a 

rozptyluje děti sedící vedle ní. Tahá je za oblečení a plácá je. Dívce se snaží popřát, ale jen 

otevírá pusu, ale nahlas nic neříká. Po předání bonbonu ještě chvíli sedí na židli a pak opouští 

činnost a jde si hrát na koberec s kuchyňkou.  Zprvu děti nerušila, ale po nějaké době začala 

dělat velký rámus s pokličkami. Ani po napomenutí paní učitelkou nepřestala. Učitelka se jí 

snažila zapojit zpět do řízené činnosti tím, že si jí posadila na klín. Eliška ji však začala tahat 



za triko, což se učitelce nelíbilo, tak ji napomenula a vystrašila jí, že pokud toho nenechá, že 

zavolá babičku. Dívka začala volat „nene, nene“ a sedla si zpět na židličku, od které však po 

chvíli zase odběhla a šla si hrát na koberec, kde vytahovala jednu hru za druhou. Učitelka ji 

nechala a snažila se dokončit řízenou činnost v diskusním kruhu.  

Děti o víkendu měly karneval, učitelka se jich formou diskusního kruhu ptala, za jaké šly 

masky. Poté zkoušela postřeh dětí, vyvoláváním různých dětí a otázkami, jestli si to dané dítě 

pamatuje, co říkal např. Petr, za jakou šel masku. Vyslovené masky si vytleskávaly a pak 

pobízela předškolní děti, aby rozpoznaly první a poslední hlásku ve slovech. Potom zpívaly 

v doprovodu piana písničku na téma karneval, dívka se na chvíli zapojila, ale po chvíli zase 

odběhla na koberec si hrát.  

Poté učitelka motivovala děti do kreslení masky, za kterou šly. Této činnosti se účastnila, 

udělala pár čar a zase si šla hrát na koberec. Když ostatní děti domalovávaly obrázek, učitelka 

šla za Elišku s jejím obrázkem a ptala se jí, co nakreslila. Eliška jí vůbec neposlouchala. Poté 

se šly děti obléci do šatny. Eliška se vůbec neoblékala a strkala děti sedící v šatně vedle ní. 

Učitelka jí musela obléct a snažila se u toho komentovat, co dělá: „Na nohy dáme boty, kam 

patří bunda?“. Eliška však nespolupracovala. 

Pobyt venku: Eliška celou dobu na hřišti tráví s pár dětmi na klouzačce. Hází po nich 

kameny, i po napomenutí učitelkou. Vždycky na chvíli někam odběhne a zase celá propocená 

přiběhne. Při chůzi našlapuje na špičky a je nakloněná jakoby dopředu. Po celou dobu pobytu 

na hřišti ji učitelka nechává si volně hrát s ostatními a pouze jí napomíná, když ubližuje 

dětem. Při napomenutí vždy přichází k ní, chytá ji za ruce a snaží se jí vysvětlit, proč nesmí 

ubližovat dětem.  

 

Příloha 9 – Ukázkové zprávy z vyšetření Petra 

 

Z psychologického vyšetření SPC 7.12.2008 (2,11 let) 

Z počátku vyšetření je chlapec aktivně negativistický, stále opakuje „ne“. Po chvíli je 

ochoten splnit část požadovaných úkolů, je však velmi nejistý, hledá oporu u otce, úroveň 

kooperace s vyšetřujícím zůstává velmi nízká po celou dobu vyšetření. Pro nízkou úroveň 

spolupráce nebylo možno spolehlivě posoudit aktuální rozumové předpoklady dítěte. Hoch 

zcela odmítá úkoly vyžadující verbální reakci, z neverbálních úkolů odmítá ty, které vyžadují 

soustředěnou koordinaci pohybů ruky, jako jsou navlékání korálků, stavění z kostek.  



Po krátké době vzrůstá psychomotorický neklid, kterým se manifestuje zvýšená 

unavitelnost dítěte. Koncentrace pozornosti je výrazně oscilující. Kresba je na úrovni čmárání, 

držení tužky je nesprávné, přítlak je příliš malý. 

Závěr: Jedná se o chlapce s projevy ADHD syndromu, patrným opožděním ve vývoji řeči, 

jemné i hrubé motoriky. 

Doporučení: Vzhledem k výraznému opoždění vývoje řeči bylo rodičům doporučeno 

kontaktovat naše centrum znovu koncem tohoto školního roku, za účelem logopedického 

vyšetření a následné integrace dítěte pro vady řeči do MŠ. 

 

Z psychologického vyšetření SPC 19.2.2011 (5,1 let) 

Dle rodičů je hlavní problém ve špatné výslovnosti, ale celkově se zlepšila úroveň 

komunikace, hoch se naučil vyslovovat i nová slova. V mluvním projevu chvátá, komolí 

slova. Stále jej příliš nezajímají pohybové aktivity, nechce se učit na kole, pokud není 

úspěšný, rychle se vzdává a neusiluje o to, aby určitou dovednost nabyl. Hoch je v péči 

neurologa, aktuálně užívá nootropil 20%. 

Mateřská škola uvádí zvýšenou aktivitu, spolupráce s dospělými je dobrá, výchovně se 

nechá vést. K dětem je přátelský, hraje si s nimi. Při výukových programech se snadno 

rozptyluje, vyžaduje pomoc učitelky. Řečový projev je často nesrozumitelný. 

Při práci s obrázkovou knihou hoch určí jen některá zvířata, rovněž věci a předměty 

pouze některé. Základní barvy pojmenuje jen čtyři, číselnou řadu do čtrnácti. Nechápe pojmy 

nejvíce, nejméně, není schopen pojmové kategorizace. Dějové souvislosti chápe obtížněji, 

spíše je obtížně popisuje. Protiklady většinou určí a chápe, základní tvary pozná tři.  

Během vyšetření se projevil silný motorický neklid, hyperaktivita, zvýšená unavitelnost, 

tendence preferovat svoje plány a záměry. Nerad kreslí, upuštěno od kresebních aktivit. 

Závěr: Pětiletý chlapec s mírně nadprůměrným výkonem v názorové složce intelektu. 

Výkonnost verbální složky je klinickým odhadem spíše podprůměrná – v důsledku 

opožděného vývoje řeči s vadou výslovnosti. Trvá problematika ADHD se sníženou 

schopností koncentrace pozornosti, hyperaktivitou, zvýšenou unavitelností. 

Informace pro MŠ: mateřskou školu prosíme o zaměření zejména na nápravu řeči, dále na 

osvojení věku přiměřených znalostí a dovedností. Hoch nezná např. všechna domácí zvířata, 

základní barvy a tvary, není upevněna prostorová orientace.  

Vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny 28.5.2012 (6,4 let) 

Jedná se o chlapce s projevy ADHD, opožděním ve vývoji řeči, jemné i hrubé motoriky, 

který je v evidenci SPC při ZŠ logopedické v Týně nad Vltavou, v péči klinické logopedky 



v Českých Budějovicích, sledován neurologem (dlouhodobě medikován). Též je evidován na 

alergologii. Od nástupu do MŠ trpí častými rýmami a kašlem. Maminka počítá u syna 

s ročním odložením nástupu školní docházky – v souvislost s řečovými problémy a špatným 

soustředěním pozornosti. 

Na dodatečný podnět školy, ačkoli rozhodnutí o odkladu bylo již vydáno, žádá maminka 

o posouzení školní zralosti dítěte v poradně. 

Chlapec je somaticky vyspělý, dosti velký, sporý. Chlapec slovně komunikuje, aktivní řeč 

chlapce má ale nízkou úroveň – je určená problémy v artikulaci, nesprávnou výslovností více 

hlásek, neschopností správně používat gramatických tvarů a větné skladby. Omezena je i 

aktivní slovní zásoba. Porozumění mluvené řeči však není narušeno.  

Hoch spolupracuje, oporu u maminky v úkolové situaci nevyhledává. Při řízeném 

zaměstnání se chování chlapce pohybový neklid neobjevuje. Pozornost dokáže koncentrovat 

už na dosti dlouho. Přijímá a realizuje i vícenásobné instrukce. Vybavenost vědomostmi 

předškolního dítěte je u chlapce patrně nevyvážená – její skutečná úroveň v kvantitě i kvalitě 

je však jednorázovým vyšetřením pro zvláštnosti ve spolupráci, respektive v chování 

neurčitelná. Zrakové rozlišování vyzrává v souladu s věkovou normou – chlapec dokáže již 

velmi jistě rozlišovat různé detaily na obrázku, jejich tvar a počet, případně umístění, rozlišuje 

dobře i směr. Velmi nedokonalé je sluchové rozlišování hlásek, chlapec také neurčí první 

hlásku ve slově. Figurální kresba i kresebná nápodoba jednoduchých geometrických tvarů 

ukazují na nižší úroveň rozvoje vizuomotorické koordinace, další kresebné nápodoby však 

svým provedením vypovídají o příznivějším vývoji v oblasti grafomotorických funkcí. 

Jednoduché početní představy jsou u dítěte dobře vytvářeny, odpovídají věku. Chápání 

prostorových a časových vztahů je zatím chabé. 

Závěr: Vzhledem k opoždění ve vývoji řeči, respektive závažným problémům v oblasti 

mluvení, pro nedostatky v rozvinutí sluchového vnímání a zjevnou emoční a sociální 

nezralost dítěte, pro nižší zralost myšlení ovládaného aktuálními pocity, potřebami a fantazií, 

pro obtíže v autoregulaci chování doporučujeme realizovat roční odklad nástupu povinné 

školní docházky. 

 

Zpráva z logopedického vyšetření SPC  9.9.2012 (6,8 let) 

Logopedické vyšetření se uskutečnilo v MŠ. Spontánně navazuje kontakt, zpočátku 

ochotně spolupracuje. Plní zadané úkoly, nemá zájem je vždy dokončit, k práci se musí 

motivovat. Ke konci vyšetření patrná únava, nechtěl již spolupracovat a stereotypně reagoval 



odpovědí: „Já ani nevím“. Je snadno sklonitelný vedlejšími podněty. Pozitivně působí 

pochvala a povzbuzení. 

Motorika mluvidel je v normě, z předváděných cviků se nepodařilo napodobit: 

rozkmitávání rtů a jazyka, čertíka, střídavé nafukování tváří. Grafomotorika je méně 

rozvinuta, kresba vázne obsahově a graficky. Pojmenuje barvy základní, nezná barvy 

doplňkové, dvě stejné barvy k sobě přiřadí. Vyjmenuje číselnou řadu do 18, zvládá orientaci 

na prstech, početní představy odpovídají věku dítěte. Ze základních geometrických tvarů 

pojmenuje míč (kruh), na pokyn tento tvar ukáže. Pojmy nahoře – dole, méně – více, hodně – 

málo, malý – velký, vpředu – vzadu rozlišuje, pojmy první – poslední nerozlišuje.  

Mluvené řeči rozumí, na pokyny reaguje, snaží se je plnit. Pasivní slovní zásoba je 

v normě. Váznou názvy osob, zvířat, věcí a činností, pomaleji si vybavuje pojmy. Zná názvy 

zvířat, napodobuje jejich zvuky, nepojmenuje mláďata. Nevedou se mu nadřazené pojmy a 

protiklady. Na otázky odpovídá převážně jednoslovně, ale má snahu tvořit krátké věty. 

Nepoužívá správné gramatické tvary, vázne větná stavba, místy špatná srozumitelnost. Z vět 

občas vypadávají zájmena, pomocná slova. Písničky, básničky si prý nepamatuje. Nevede se 

rytmizace víceslabičných slov. Dokáže zopakovat krátké věty, u delších vět vázne sluchová 

paměť. Méně rozvinutý fonematický sluch, občas dobře určí první hlásku ve slově. Chybuje 

ve sluchové diferenciaci. Má obtíže s opakováním víceslabičných slov, vynechávání hlásek, 

komolení slov. 

Chlapec nemá vyvozeny hlásky: R a Ř. Ostatní hlásky jsou vyvozeny: měkčení, M, V, F, 

C, S a dvojhlásky, ale ne vždy je používá v běžné řeči. Sykavky Z, Č, Š, Ž se vedou 

izolovaně, ale obtížně je zapojuje do slov, totéž platí o hlásce L. Nedokáže diferencovat slova 

s N x G, T x G, T x K. Celkově vázne obsahová a formální stránka řeči, místy špatná 

srozumitelnost. 

 

Doporučení SPC k integraci 9.9.2012 (6,8 let) 

Diagnóza: Vývojová dysfázie 

Datum vyšetření: 9.9.2012 

Platnost posudku: do 31.8.2013 

Rozsah individuální práce: každý den 15 minut 

Míra podpůrných opatření: vysoká 

Snížení počtu dětí ve třídě: doporučuji 

Doporučení: Pravidelně dojíždět na logopedii – reedukaci zaměřit na komplexní rozvoj 

poznávacích, řečových a rozumových schopností. Doma v MŠ pracovat podle pokynů 



logopeda. Upevňovat správné držení tužky, uvolňovací cviky, rozvoj grafomotoriky, rozvíjet 

jemnou a hrubou motoriku, rozlišovat slovní zásobu aktivní, nácvik jednoduchých říkadel, 

básniček, písniček – dbát na srozumitelnost, tvorba vět, rozvíjet a zpřesňovat větnou stavbu – 

užití a rozvoj základních větních dvojic, předmětné a předložkové vazby, fixace slovosledu, 

fixace gramatických struktur – vše s dopomocí, provádět cvičení zrakové i sluchové 

diferenciace, rozvíjet fonematický sluch, procvičovat sluchovou paměť, rozvíjet 

senzomotorickou koordinaci – rytmická cvičení, rozvíjet matematické představy, rozvíjet 

orientaci PL, upevňovat orientaci prostorovou a časovou, rozvíjet artikulační oblast, fixovat 

orientaci v dutině ústní, docvičit motoriku mluvidel, vyvozené hlásky postupně zapojovat do 

slov, vět – upevňovat v běžné řeči, procvičovat vyprávění podle obrázků, popis obrázků, 

rozvíjet znalosti a dovednosti odpovídající věku, cvičit záměrnou pozornost, posilovat 

sebevědomí dítěte. 

 


