
Příloha č. 1 – Přepis rozhovoru 

V: Jak dlouho působíte jako školní speciální pedagog? 

R: Jako speciální pedagog funguji 20 let. A tady na této škole jako uvolněný speciální 

pedagog 6 let. 

V: A jste tu první ten uvolněný speciální pedagog nebo tu byl někdo před Vámi? 

R: Byl. 

V: A tím pádem vy nejste vázáni na dotace z EU, nejste v rámci toho projektu... 

R:  Nejsme v rámci projektu VIP – Kariéra. 

V: A co týče úvazku? 

R: Má plný úvazek učitelky. Jsem vlastně učitelka, která má v každém ročníku určité 

množství hodin, které věnuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. My tady na škole 

máme děti, které mají lehké mentální postižení a které mají specifické poruchy učení. To je 

nejčastější. Takže ve 2. třídě mám ze 7 hodin českého jazyka 5 hodin tak, že z obou tříd 2. 

ročníku sem přijdou děti, u kterých se už prokázala speciální vzdělávací potřeba, a my se tady 

spolu učíme češtinu. Ve 3. třídě už to je o hodinu méně češtiny, 4 hodiny, ale přibývají 2 

hodiny angličtiny. A zbytek té hodinové dotace toho předmětu jsou ve své vlastní třídě. 

Dyslexie je obecně největší problém právě v jazycích. Dyskalkuliky aktuálně nemáme, takže 

v podstatě není skupina dyskalkuliků. 

V: A co se týče Vašeho vzdělání? 

R: Moje vzdělání, mám doktorát ze speciální pedagogiky, plus jsem vystudovala 

magisterský obor Český jazyk a speciální pedagogika pro druhý stupeň základních a 

zvláštních škol na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Takže široký obor. 

V: A nějaké další vzdělávání? 

R: Další vzdělávání si opište na mých webových stránkách, já už to zpaměti neumím. 

(smích) Dovzdělávám se pravidelně, nemluvě o tom, že mám akreditované čtyři nebo pět 

kurzů – Jak efektivně učit v Dyscentru, Pomoz mi naučit se číst! v Dyscentru, Češtinu a 

Angličtinu v Hradci, v Teplicích v pedagogicko-psychologické poradně také Češtinu a 

Angličtinu a Nápravy poruch učení. Mám sedm akreditovaných seminářů od MŠMT, takže já 

už jsem v té fázi, kdy já lektoruji. Ale jinak ano, já se sama dovzdělávám, letos mám zase 

naplánované dva kurzy, kam bych chtěla jít, a to je Feuersteinova metoda obohacování, 

konečně to vypsali o prázdninách, takže mám kdy jít. 

V: Když tedy máte žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, tak jak je vyhledáváte? 



R: U nás je to trošku složitější, protože naše vedení chce, abychom výchovná poradkyně, 

psycholožka, která je tady v rámci projektu, včetně mě, abychom byli u zápisu. Tzn., my 

začínáme s takovou určitou depistáží už u zápisu, kde v podstatě zjišťujeme rozvoj 

kognitivních funkcí. Pokud se nám cokoliv nezdá, tak buďto s rodiči probíráme odklad školní 

docházky, nebo jim potom radíme, aby je zapsali na kurz předškoláků, který tady máme. Ten 

kurz má 10 hodin, tzn., tam vlastně může proběhnout taková prodloužená diagnostika, že 

člověk vidí ty děti v kolektivu, a na konci toho kurzu je konzultace s rodiči. Tzn., zase máme 

čas s těmi rodiči probrat, jestli stačí, když budou nějakou konkrétní činnost procvičovat - že 

ještě třeba nemají dozrálé sluchové vnímání, tak jim doporučíme pracovní listy, které jsou 

zaměřené na sluchové vnímání, aby si je koupili, co mají s dětmi procvičovat, dostanou i 

návody na hry, které my tady v rámci toho rozvoje s těmi dětmi hrajeme, takže to je taková 

první záležitost. Druhá věc je, že já jako školní speciální pedagog ve všech prvních třídách 

učím metodu dobrého startu. Zase, je to záležitost prevence, aby ty děti - my neznámkujeme 

v první třídě - měly čas vlastně dozrát. Ne, že nehodnotíme, jenom neznámkujeme, píšeme 

slovní hodnocení na vysvědčení. No a ty děti mají šanci s rodiči na tom zapracovat. Ne, že by 

všechny zapracovaly, to nefunguje. No a společně s paními učitelkami už vidíme, kde nám to 

vázne, paní učitelky se snaží doporučit rodičům, aby se na mě obrátili, a pokud se to podaří a 

ta náprava nejde dopředu tak, jak by měla, tak potom už se s rodiči lépe hovoří o tom, aby šli 

do poradny na vyšetření. Rodiče u nás na škole jsou na to zvyklí, takže celkem není problém 

je do té poradny doporučit. To je jedna cesta. Druhá cesta je, že v druhé třídě paní učitelka 

přijde, přinese mi třeba ukázat sešity, mluvíme o problému a zase, buď aby se obrátili na mě, 

nebo na poradnu. Jakmile pak dojde ke stanovení diagnózy, tak řešíme zařazení do tady té 

speciální skupiny na angličtinu. Máme děti, které chodí na češtinu, nechodí na angličtinu, 

protože už to docela zvládají, obráceně, děti, které chodí na angličtinu, nechodí na češtinu. Je 

to individuální, podle potřeb toho dítěte. 

V: A ta intervence potom probíhá tady? (v pracovně – třídě) 

R: Ano, intervence probíhá tady. 

V: A co se týče další spolupráce s tím třídním učitelem, tak vy ho nějak metodicky vedete 

i v dalších předmětech? 

R: Víte, problém asi bude v tom, že ti učitelé už prošli různými školeními. Tzn., proto 

máme ty děti odhalené asi poměrně brzy. Protože oni tuší, co mají za problém. My s tím 

učitelem společně sestavujeme individuální vzdělávací plán, tzn., není potřeba, abych ho já 

ještě nějak metodicky vedla. Pokud oni mají nějaký problém, tak si mě na té chodbě nebo 

v tom kabinetě umí všichni najít. Je to více neformální už.  

V: A chodí za Vámi? 

R: Když potřebují, tak beze všeho. Zrovna teď na pondělí tam mám nějakou konzultaci, 

kdy se budeme scházet jak dva vyučující, tak tam ještě já budu dělat dalšího člověka, 



nezávislého, plus ještě zveme maminku. Prostě když mě potřebují k čemukoli, tak si tu 

cestičku najdou. 

V: A máte tu i nadané děti? 

R: Máme. 

V: A jak s nimi pracujete? 

R: To je na dlouhé vyprávění. Máme teď jedno nadané dítě, otázka je na kolik je skutečně 

nadané a na kolik to byla ctižádost maminky. Nicméně byl v poradně, na matematiku bylo 

stanoveno nadání, takže jsme to vyřešili tím způsobem, že, my učíme nakladatelství Fraus, 

což jsou knihy prof. Hejného, takže ty rozvíjí tyhle nadané děti. Takže nám tady učí i jedna 

doktorandka prof. Hejného, která učí i na fakultě, takže tady má několik hodin, aby neztrácela 

kontakt s těmi dětmi, takže ta byla ochotná v podstatě s tím žákem nějak pracovat. Maminka 

nám v první třídě žádala, aby byl zařazen na tu matematiku o rok výš, já jsem ji od toho 

zrazovala, protože v té třídě byl velký počet dětí, takže pokud by se tam ještě přidalo dítě na 

matematiku, tak by to nemuselo být to nejlepší. Takže nakonec jsme šli cestou, že jsme 

domluvili s paní učitelkou, která tedy učí i na té fakultě, že ona by byla ochotná učit řekněme 

dvojtřídku. Tedy trojtřídku, mít v té třídě se speciálními vzdělávacími potřebami, se 

specifickou poruchou učení, pak tam mít běžné žáky a pak chlapce s tím mimořádným 

nadáním. A tam to probíhalo tak, že on měl rozdělené to učivo. Když pracovali dohromady, 

tak ona ho dokázala vtáhnout do uvažování a myšlení té skupiny, byť to bylo o dva ročníky 

výš, bylo to u čtvrťáků. A když potom šli pracovat sami se svým pracovním sešitem, tak on 

pracoval se svým a pracoval s učebnicí a se sešitem druhého ročníku, i když byl v prvním, ale 

trvali jsme na tom, že ještě dvě hodiny měl ve své třídě, aby mu žádné to prostředí 

v matematice neuteklo. A on se za tu první třídu dostal v té matematice o velký krok dál, 

maminka požádala o přeskočení ročníku, což právě minulý týden složil poslední zkoušku za 

druhý ročník, a je teď ve třetím ročníku, takže skutečně přeskočil. 

V: A jste si jistá, že to pro něj nebude mít nějaké negativní dopady? 

R: Nejsem si jistá, vzhledem k tomu, že ta maminka, zaprvé maminka mě na to tlačila, a 

máte jednou dáno, jak zákon stanoví postup. A vy nemáte moc šancí do toho zasáhnout. 

Pokud oni splní všechny náležité normy, jako je doporučení pediatra, to, že přinese zprávu 

z poradny, kde je napsáno, že je mimořádně nadaný, tak s tím nic nenaděláte. A hlavně ten 

kluk ty výsledky zvládá v pohodě, takže proč to nezkusit. Jistá si nejsem, když nic jiného, je 

to první dítě, tiše doufám, že maminka na to teď nebude dál tlačit a nechá mu čas a klid. 

Vypadá to tak, ale nikdy nemůžete vědět, co udělají rodiče, a kdy co budou zase jakoby chtít. 

Takže já bych to viděla spíš nějakým zařazením na nějaké soutěže, ať už je to Genius logicus, 

časem do Talnetu... Pravda je, že on přišel do první třídy a četl, tzn., on se učil psát a to 

prostředí, to mu vyhovovalo. To logické myšlení on tam v těch testech vykazuje, tam má 



dobré výsledky, ale problém je, že vy jako speciální pedagog netestujete často na těch 

školách. Takže já mám všechny ty výsledky zprostředkovaně. 

V: A pokud by to nevyšlo a on by v té 3. třídě nezvládal, tak půjde zase zpátky do té 

druhé? 

R:  On už to tam zvládá bez problémů, dokončil zkoušky za 2. ročník, takže zatím není 

žádná zpráva, že by něco nefungovalo. Tam je výhoda, že on vlastně byl s těmi dětmi ze třídy 

i v družině, my nemáme úplně přesně rozděleno, že tato třída má tu a tu vychovatelku, to 

nejde, takže on tam kamarády má, sociálně s nimi dostatečně běhá po škole, hraje si, už 

předtím s nimi hrál stolní tenis, takže v tomto směru všechno vykazuje pohodu. Paní učitelka 

taky říká, že v podstatě splynul s tím kolektivem. Teď je ve fázi, kdy nikterak nevyčuhuje. 

Teď nevykazuje to obrovské nadání, logicky. Teď si musí srovnat všechny ty znalosti, něco se 

doučit a tak dále. Uvidí se, co bude dál. Já si osobně myslím, že tam byla spíš větší nějaká 

akcelerace toho vývoje. Ale mohu se mýlit, může skutečně zase jakoby naskočit do nějakého 

procesu a zase se v podstatě bude doma nudit, protože se nebude mít, co učit, bude to pro něj 

příliš jednoduché. Na druhou stranu ve 3. třídě začátek jazyka, vyjmenovaná slova, zatím to 

nevypadá, že by se nudil. 

V: A co se týče dětí-cizinců, tak máte tady cizince? 

R: Máme.  

V: A s těmi taky pracujete vy, nebo jak to tady řešíte? 

R: Tak, pokud se i u cizinců prokazují specifické poruchy učení, tak se mi dostávají do 

péče. Pokud je možno uvolnit nějakou asistentku, aby pomohla nějakému tomu dítěti v 1. 

třídě, když ti rodiče nemluví česky, tak to jsme tady měli a vymysleli jsme, jak pomoci, aby 

se ty děti domluvily. Jinak vesměs... Prostě, ti, kteří potřebují pomoc, jsou sem zařazování 

úplně stejně jako ostatní. Takže my to nerozlišujeme, jestli to je dítě-cizinec nebo dítě romské 

národnosti, ale prostě podle toho, jestli má poruchu nebo nemá poruchu, potřebuje pomoc 

nebo nepotřebuje. Nemáme problém s tím, že by nám sem přišly děti, které vy vysloveně 

nemluvily, a pokud přišla dívenka, tak jsme to řešili, aktuálně tuto situaci, za pomoci 

asistenta. Já jsem si stáhla dítě od asistenta, tím jsem uvolnila jeho hodinu a on se mohl 

věnovat té dívce na tom druhém stupni. Vlastně jednu hodinu češtiny jí vysvětloval 

individuálně. Často ty děti docházejí ke mně na skupinovou logopedii a zase je to dáno v té 

první třídě tak, že rozvoj řeči. A pak tím, jak máme tu péči v tom předškolním věku, tak když 

nemluví, nejsou dostatečně rozmluvení, tak se snažíme těm rodičům vysvětlit, jak je důležitý 

odklad a aby nastoupili v mateřské škole. Je to strašně znát za rok. Mne se takhle podařilo už 

dvě děti nechat, že skutečně dostaly odklad, zůstaly v mateřské škole, a když se nám po roce 

vrátily, tak oni nastupují do první třídy vlastně se znalostí jazyka, se kterou se dá dobře 

pracovat. 



V: A máte tady tedy asistenty pedagoga, s těmi nějak komunikujete?  

R: Denně. A zase, podle toho, jak ten rok vypadá, tak podle toho my zvládneme změnit 

organizaci. Takže letos máme tolik asistentů, kolik máme dětí s lehkým mentálním 

postižením. Tudíž každý může být ve své třídě. Ale také jsme měli období, kdy jsme měli 

méně asistentů, než bylo dětí. Pak jsme to řešili takovým... My na prvním stupni využíváme 

ten rozvrh hodin, jaký mají v praktické škole, tzn., ty minimální časové dotace podle RVP pro 

žáky s lehkým mentálním postižením. Pravda je, pouze když máme asistenty. A když jich 

bylo méně, tak jsme to vymysleli tak, že támhle za těmi dveřmi byla jedna skupina, tam, jak 

je ta dvojlavice, byla druhá skupina, paní asistentka, a já jsem tady měla ten zbytek dětí s těmi 

specifickými poruchami učení. A musela jsem vzít všechny rozvrhy a dát to dohromady, aby 

to fungovalo, což jednoduché nebylo. Nicméně princip byl ten, že děti s mentálním 

postižením byly na český jazyk, matematiku a prvouku s asistentem tady u mě, ale na ostatní 

předměty, hudebka, výtvarka, tělocvik, svět práce, byli sami bez asistenta ve třídě. A tím se 

dalo prokombinovat, aby se tady vystřídaly. Občas se stalo, že měla paní asistentka dvě děti, 

každé z jiného ročníku, ale zase, stanovila jsem jim třeba matematiku, takže jsem je naučila 

„Teď budeš opakovat.“ No a musela jsem je všechny zkoušet, takže jsem si musela umět 

vyměnit činnost s těmi asistenty, sednout si k tomu dítěti s mentálním postižením, chvíli se 

mu věnovat, abych jí potom mohla poradit co a jak dál. Samozřejmě, já jsem byla člověk, 

který sestavuje měsíční plány, tzn., co máme udělat v rámci toho roku. Já jsem musela 

vypracovat ty roční plány, protože ti asistenti samozřejmě nemohou. A pro učitele je to teď 

výhoda, protože to máme kompletně stanovené a oni se toho mohou jenom držet a vlastně 

zadávat. Je to propojené s učebnicemi, takže je to, řekla bych, že tohle už je dobrá pomůcka. 

Jinak my jsme všichni ve stejném kabinetě, všichni na jednom písečku... 

V: Takže tam probíhá spíš neformální komunikace? 

R: Formálně jsme nikdy nepotřebovali, vždycky neformálně. Protože tam je víceméně 

jasné dáno, pokud se o ně potřebujeme postarat, musíme to nějak udělat. Takže na mně je 

organizace a pak jsme se domlouvali, co nám nejlíp vyhovuje, děvčata mi podávají zpětnou 

vazbu. My tady máme i takový pokus, že ty děti chodí na angličtinu, oni to mají mít až na 

druhém stupni, jenže dejte na druhém stupni učiteli dítě, řekněte mu „Integrujte ho. V životě 

se neučil anglicky a teď ho integrujte mezi děti, které se už tři roky učily.“ Tak se souhlasem 

rodičů je zařazujeme od 3. třídy do té skupiny, která má ty dvě hodiny se mnou, speciálním 

pedagogem, a oni se vlastně postupně nejdřív učí poslouchat, že vlastně existuje nějaký cizí 

jazyk, pak druhý rok jsou s jinou třídou, ale pořád mají stejnou učebnici. Takže první rok je to 

tak, aby se naučil těch pět slovíček a mohl s námi hrát alespoň některé hry. Ten druhý rok už 

to je o deseti slovíčkách. Už jsme zjistili, že to docela jde do těch deseti. Protože těch pět už 

umí z předchozího roku, tak dalších pět přidáme, umíme deset slovíček. No a zapojují se v té 

malé skupině docela dobře, takže je znát, poznala byste, kdo je tady rok a které to dítě 

s mentální retardací začíná. Takže tohle se docela osvědčilo, byť to byl jenom nápad a teď 

máme první ty děti v šestce a kolega říká, že kdyby neměli na prvním stupni tu angličtinu, že 



by je do té konverzace vůbec nedokázal zapojit, že takhle alespoň s těmi slabšími dětmi 

mohou v té skupině alespoň něco dělat. Takže to docela funguje. 

V: A s těmi učiteli z druhého stupně jste tedy taky nějak v kontaktu? 

R: My tady máme poradenský tým. V něm je metodik prevence, psycholog, speciální 

pedagog a výchovná poradkyně. My se setkáváme pravidelně každý týden, takže když je něco 

potřeba, tak tam si ty věci probíráme. To je jedna linie, která jde. No a druhá linie, nemáme 

stanoveno, že by učitel nesměl přijít nebo něco takového, nebo že by byla hodina, kdy za 

mnou mohou přijít, zase je to neformální záležitost, takže když cokoli potřebují, tak si mě 

odchytnou na chodbě a nějakým způsobem to řešíme. To je ten příklad, co jsem říkala, že 

příští pondělí tady budu sedět s maminkou, s dítětem, se dvěma vyučujícími plus já a budeme 

řešit nastalou situaci, protože chceme něco zase posunout někam dál a vyvolala to paní 

učitelka na češtinu z druhého stupně. Takže jakmile se něco objeví, tak mě do toho zatáhnou. 

Tak, jak když loni měli dvě maminky problém, tak do toho zatáhly mě a kontaktovaly jsme 

konkrétní učitele, já jsem vlastně udělala takového konzultanta, vyřešili jsme, bez problémů. 

Po šesti letech už celkem víte tu situaci na škole a můžete poradit. 

V: A ještě co se týče té komunikace s rodiči, tak bývají tam nějaké problémy? 

R: Tak vzhledem k tomu, že já mám plný úvazek jako učitelka, tak veškeré konzultace 

dávám ze svého volného času. Což je perfektní protože... (ukazuje plný diář) Takhle to 

vypadá pravidelně. Takže kdybych mohla konzultovat každý den odpoledne, jako že nemůžu, 

protože taky někdy musím odpočívat, udělat si práci do školy a podobně, tak jsem tady 

v úterý do šesti do večera. Dneska nepůjdu domů dřív než o půl šesté, takže mám předškoláky 

od třičtvrtě na čtyři. Budeme mít poradu.  Prostě... Rodiče naopak mají velký zájem o 

konzultace, jedna maminka mi to řekla krásně, říká: „Máte dobrou pověst na pískovišti.“ Jo, 

prostě oni už si tam mezi sebou řeknou v podstatě, jestli má cenu sem přijít, co se tady dozví. 

Hodně rodičů chodí rádo opakovaně, že je vedu tou nápravou. A popravdě řečeno, já bych 

nedělala ty konzultace, ono to je pro mě hodně práce navíc, ale na druhou stranu, jestliže 

nespolupracuje dítě, rodič a speciální pedagog, takhle trojka, když kdokoliv z té trojky 

vypadne, tak ta náprava jde vniveč. Anebo jde jenom malinkými krůčky dopředu. Mohu jim 

zpříjemnit a dělat tu nápravu v těch hodinách, zpříjemnit jim ty hodiny nebo spíš zpřístupnit, 

ale bez té pomoci rodičů se já neobejdu. Rodiče zase často potřebují někoho, kdo jim řekne, 

jak to mají dělat. V podstatě bez té spolupráce se ty děti nebudou vylepšovat.  

V: A jsou tedy někteří rodiče, kteří odmítají spolupracovat? Že to všechno nechají na 

Vás? 

R: Podívejte, těch je mnoho, všichni se sem nedostanou. My máme na prvním stupni asi 

39, 40 dětí teď aktuálně. Takže je jich hodně. Ale už jsem dvěma maminkám musela říct, že 

to je můj volný čas, stejně jako jejich volný čas a jestli nechtějí doma pracovat, tak je 



zbytečné, abychom tady spolu seděli. Že to je plýtvání mým časem. Že místo toho mohu do 

konzultací zapsat někoho, kdo o to zájem má. 

V: A zafungovalo to? 

R: Nezafungovalo. Takže pak... Nemůžete si domů nosit to, že chcete zachránit celý svět. 

Musím se smířit s tím, že jsou rodiče, kterým mohu doporučit nějakou placenou péči, protože 

tady to vlastně mají jako žáci školy zadarmo. Tak jim doporučím placenou péči, ta tady 

v Praze existuje, tak ať se obrátí a nechají se vést tam, jestli chtějí svým dětem pomoci. Ale 

bohužel jsou i rodiče, kteří o to nestojí. Takhle vám ho předají, starejte se o něj a tolerujte ho. 

Ale to není dobrý přístup vzhledem k dětem. Ale neovlivníte úplně všechno, nemáte šanci. 

Vždyť oni už udělali hodně, oni už byli v poradně, mají na to papír.  

V: A s tou poradnou nějak komunikujete ohledně těch dětí, nebo jenom přes tu zprávu, 

kterou Vám přinesou ti rodiče? 

R: Tak sedáváme s psycholožkou i hodinu na Skypu.  

V: A ona Vám může předávat informace o tom dítěti, aniž by měla výslovný souhlas 

rodičů? 

R: No v poradně rodiče podepisují souhlas, jestli může být škola informována nebo 

nikoli. 

V: A pokud rodiče nechají to dítě vyšetřit a třeba se něco zjistí, ale oni nechtějí, aby se 

s tím šlo na světlo… 

R: Ano, no jistě. A o takových dětech já se nedozvím. No dozvím, dozvím se to 

jednoduše. Když my je doporučíme do poradny, tak maximálně oni tam jdou a řeknou, že... 

Měli jsme tady dítě, maminka nechtěla, aby pan učitel zveřejnil... Aby ho tolerovat, ale ve 

třídě aby o tom nikdo nevěděl. To jsme si s maminkou museli popovídat na téma, že jako toto 

nelze. Že může buď nechtít jakoukoli péči... Je to protizákonné, tohle zatajování, protože 

zákon o ochraně dítěte, já neumím paragraf, vlastně dává rodičům úkolem informovat školu o 

zdravotním stavu dítěte. A speciální vzdělávací potřeby dítěte je zdravotní stav. Protože to je 

zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění, tzn., rodiče nevědí, že tímto porušují ten zákon. 

Ale popravdě řečeno, je to jejich rozhodnutí. Daleko horší rozhodnutí je, když neřeknou, že 

dítě má vadu srdce a nedojde k uvolnění z tělesné výchovy a došlo by k nějakému úrazu. To 

by bylo daleko horší. Tady samozřejmě člověk ctí věci, jak to je.  

Jak říkám, když je potřeba, tak se s poradnou umíme spojit, řešíme to tak, aby to nebylo 

finančně drahé ani pro jednu z nás. Protože, jak vidíte, já tady s sebou žádný mobil nemám, i 

rodiče se naučili, že mi píšou mailem. Že mi při práci s dětmi tedy nezvoní mobil, ten je 

v kabelce od sedmi od rána až do té doby, než odtud odejdu, takže tohle nefunguje, maily 

fungují velmi dobře. Každý si to musí udělat nějak tak, jak mu to vyhovuje. 


