
 
 

Příloha 1 

Vzor žádosti o vyšetření v PPP pro 2. stupeň ZŠ 

(http://www.pppliberec.cz/ke-stazeni) 

Školní dotazník pro 2. stupeň ZŠ (6. – 9. tř.) 

(Žádost o psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření v PPP) 

- žádají rodiče, vyplňuje zpravidla třídní učitel ve spolupráci s ostatními 

 

Jméno žáka:       Škola: 

Datum narození:      Třída: 

Bydliště:       Třídní učitel: 

Jméno otce:       - tel., případně e-mail: 

Jméno matky:                             výchovný poradce: 

Tel. kontakt na rodiče: 

_______________________________________________________________ 

Vyšetření, případně pomoc poradny navrhují: škola, rodiče, dětský 
lékař,…………………. … 

Důvod vyšetření: 

Co od vyšetření v PPP očekáváte, na jaké otázky má odpovědět?: 

 

_______________________________________________________________ 

Dosud realizovaná opatření (zejména pedagogická – např. doučování) ke zmírnění 
potíží, jejich frekvence a účinnost: 

 

_______________________________________________________________ 

Známky na posledním vysvědčení:  chování: 



 
 

český jazyk:     dějepis:   tělesná 
výchova: 

cizí jazyk:     zeměpis:   hudební 
výchova: 

matematika:     fyzika:    výtvarná 
výchova: 

přírodopis:     chemie:   pracovní 
výchova: 

_______________________________________________________________ 

Aktuální změny v klasifikaci:     Opakoval/a ročník?: 

 

 

Vliv absencí (omluvené a neomluvené hodiny): 

 

_______________________________________________________________ 

Chování ke spolužákům, postavení v kolektivu: 

 

 

Chování k dospělým obecně, k učitelům zvláště: 

 

 

Postoj ke školní práci a činnostem, aktivita a snaha při vyučování, zájem: 

 

 

Chování mimo školu, na veřejnosti: 

  

 



 
 

Mimoškolní činnost, zájmy a záliby dítěte, jak tráví volný čas: 

 

 

Motorika, osobní tempo, manuální zručnost, tělesná obratnost: 

 

 

Pozornost a soustředěnost: 

 

 

Schopnost samostatné činnosti, vyžaduje kontrolu a pomoc?: 

 

 

Povahové vlastnosti: 

 

 

Celkový zdravotní stav, omezení a oslabení: 

_______________________________________________________________ 

Rodinné prostředí: 

- schopnost rodiny pomoci při přípravě na vyučování: 

 

- vztah rodičů ke škole, jejich zájem o výsledky: 

 

- kdo dále z okolí dítěte ovlivňuje výchovu (prarodiče, sourozenci): 

 

- další poznatky o rodině (případně rozveďte poměr k nevlastním rodičům apod.) 



 
 

 

_______________________________________________________________ 

Škola se domnívá, že příčiny žákových problémů tkví zejména v: (např. nedostatek 
nadání, rodinná výchova, sociální prostředí) 

Škola pokládá dále za důležité sdělit poradně: 

 

 

_______________________________________________________________ 

Děkujeme za vyplnění. Údaje jsou důvěrné a podléhají ochraně podle zákona -Zákon č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném 
od 1. ledna 2015 

Prosíme, zašlete do poradny vyplněné buď poštou na adresu uvedenou v záhlaví, nebo i 
e-mailem. 

 

 

 

        Vyplnil: 

        Dne: 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Příloha 2 

Rozhovor č. 1 – Žák s SPU Liberecký kraj (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

3. rokem. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Sem přišel Liberce, takže předpokládám, že od jeho nástupu sem k nám. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s SPU? 

Ano. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má vypracovaný IVP. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Přehled mám, ale je to pořád ještě o tom hledat další metody a formy, jak s tou 

poruchou pracovat.  

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Ano. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Dvakrát týdně by měl docházet na reedukační hodiny, ty jsou ráno od 7 do 7:25 

hodin. Jsou to jazyky: angličtina s němčinou a jednou čeština, a tam většinou 

probíráme to, co se dělá o hodinách, protože oni to z hodin moc nestíhají. Má 

vypracovaný individuální vzdělávací plán. A spíš mně přijde, že nedodržuje 

všechno to, co v tom IVP je. To znamená, že třeba na tu reedukaci přijde, a že to 

tam jakoby jedeme na novo, že se doma na to nepodívá, nepřipraví. On má 

hroznou nechuť k jazykům a ke čtení, takže má obrovský problém i přečíst slova 

z tabule, když jsou napsaný a mají třeba jen něco doplňovat. Čtení, jako souvislý 

text, to nečte vůbec, on má problémy teda i s jednotlivými slovy. Všechno 

dostává, testy z češtiny kopírované, třeba i malá pravopisná cvičení že doplňuje. 

A slohové práce v loňském roce to měli, že psali doma, takže to mohl psát na 



 
 

počítači a pak to přinesl. A letos to jsou školní práce, a to zkoušíme nový systém, 

že si to nahrává na diktafon. Mají na to dvě vyučovací hodiny, takže si to 

připraví tu jednu hodinu a tu druhou si to nahraje a já mu známkuji jenom tu 

slohovou stránku. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ano. 

11. ANO – Jak často? 

Dvakrát týdně by měl docházet na reedukační hodiny, ty jsou ráno od 7 do 

7:25hodin. 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Jo tatínek se hodně zajímá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 3 

Rozhovor č. 2 – Žák s SPU Liberecký kraj (p. uč. přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

Od 7. třídy, takže druhý rok. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Už dlouho. On k nám přišel někdy do 4. třídy a už v té době vlastně měl IVP. To 

ví nejlépe paní učitelka třídní. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s SPU? 

No je to na něm trochu vidět. Hlavně jeho písmo třeba a takový ten jeho způsob 

chování. Trošku je takový neklidný roztěkaný a pomalejší, ale já tam vidím i 

něco dalšího, jelikož on je hlavně líný. On toho tak trošku zneužívá těch svých 

problémů.  

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má myslím, že i z přírodopisu. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Já jsem si to přečetla co má, ale nějak jsem se tím moc nezabývala. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Ano. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Někdy, když píšeme delší zápisy, tak mu zápis připravím. Má to napsané na 

počítači a on si to jen lepí do sešitu a někdy doplňuje, třeba u laboratorní práce, 

tak ostatní musí napsat protokol a on ho dostane natisknutý, protože on je 

pomalejší a má ty úlevy od psaní. Jinak zvláštní úlevy nemá, protože přírodopis 

ho baví, bych řekla.  

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne, nepotřebuje. 

11. ANO – Jak často? 



 
 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Se mnou ne. Já jsem se s rodiči nikdy nijak nesetkala. On to není hlavní předmět 

ten přírodopis, nemá s ním problémy, tak to ani není potřeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 4 

Rozhovor č. 3 – Žák s SPU Praha (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

2. rokem. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Myslím, že již od prvního stupně. Tam ty problémy přetrvávaly. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s SPU? 

Ano. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má u mě toleranci. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Byla jsem na školení. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Je to určitě náročnější. Jsem češtinář a navíc ho mám i na němčinu, takže je to 

náročnější, ale myslím, že to zvládáme dobře. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Tak individuální přístup, pak má větší časovou toleranci při nějakém testu apod. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne. 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Spolupracují, ale bohužel jsou v rozvodovém řízení, tak jsou trochu komplikace 

doma. 

 

 



 
 

Příloha 5 

Rozhovor č. 4 – Žák s SPU Praha (p. uč. přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

2. rokem 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Tak to nevím, ale na tom I. stupni už byl zvýhodňován. Už měl to zvýhodnění, že 

s ním tak museli pracovat. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván?  

Ano 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s SPU? 

Ano je to vidět, je to poznat. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Ne nemá. Má toleranci. My nikoho nemáme s IVP. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

To ani nemusela, ale přehled mám. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Ne jenom je to takové těžší. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

No tak když zkoušíme, tak musí mít mnohem větší čas na pochopení zadání a 

pomáhám mu s odpovědí, to mu nejde jako moc dobře. Písemné testy, tak na ty 

má delší čas, docela o dost. Nemůžu hodnotit úpravu sešitu, to prostě nelze. A 

ani chyby v testech, ne jako chyby češtinářské, ale i zpřeházená slova, což mi 

přijde, že je teď horší.  

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Není potřeba. 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Se školou, s paní učitelkou třídní. 

 



 
 

Příloha 6 

Rozhovor č. 5 – Žák s Aspergerovým syndromem Liberecký kraj (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

4 roky. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano byl. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Je takto vzděláván již od 1. třídy. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s Aspergerovým syndromem? 

Jsou od prvopočátku na něm vidět zjevné známky a značné projevy toho 

Aspergerova syndromu, ano. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Ano žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán a ten je pravidelně 

konzultován se speciálním pedagogickým centrem. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

My jsme průběžně vzděláváni na škole a velmi často se účastníme a rozšiřujeme 

si vzdělání pro práci s těmito dětmi. Takže myslím, že vzdělání v tomto máme 

plnohodnotné. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Tak samozřejmě s tímto žákem není jednoduchá práce, jsou to takové oblasti, 

kdy jeho nálady a přístupy se velice střídají. Takže by se dalo říct, že chvíle, kdy 

ta práce není velice náročná a naopak jsou chvíle, kdy ta práce je velmi náročná 

a zatěžující především ve smyslu toho kontaktu s tím třídním kolektivem. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Tak těch metod máme spousty, především ten žák nemůže zůstat bez kontroly, 

protože a samozřejmě v tom kolektivu třídy je potřeba jeho stálá kontrola, 

především ve volných chvílích, například o přestávkách. Mám ho samozřejmě 

blíž ke katedře, abychom s ním byli velmi úzce v kontaktu.  

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 



 
 

Pracovali jsme a v současné době se k tomu budeme vracet, protože se nám to 

osvědčilo. 

11. ANO – Jak často? 

2x týdně nad rámec po dohodě s rodinou. 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Rodiče spolupracují velice, jsou komunikativní, velmi často nám projevují 

vděčnost, co s tím chlapem dokážeme. Maminka je ráda, protože ten problém je 

sám o sobě poměrná zátěž pro rodinu a samozřejmě pro školu i pro celé okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 7 

Rozhovor č. 6 – Žák s Aspergerovým syndromem Liberecký kraj (p. uč. 

přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

4. rokem. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Myslím, že již od prvního stupně. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s Aspergerovým syndromem? 

Jelikož jsem se s touto problematikou už setkala, tak jsem si myslela, že se jedná 

o žáka s Aspergerovým syndromem. Ale kdybych o tom nic nevěděla, chvíli by mi 

to trvalo déle. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Ano má, ovšem ne v přírodopise. Přírodopis ho baví, nemá zde problém. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Jak už jsem říkala, tak o této problematice už jsem něco věděla, ale samozřejmě 

jsem si i dohledávala, abych neudělala něco špatně. Jinak vím, že našim 

učitelům jsou poskytovány nějaké kurzy, nebo něco takového. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Komplexně určitě ano, ale jak už jsem říkala, přírodopis ho baví a nemám s ním 

problém. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Dodržujeme zasedací pořádek třídního učitele, takže mi sedí hned u katedry, 

takže dalo by se říct, trošku individuální přístup tam je. Jinak nic jiného u něho 

není potřeba. Občas mi tam chybí asistent, jelikož on když se rozpovídá, tak neví 

kdy přestat. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne. Není potřeba. 



 
 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Se mnou určitě ne, rodiče ani neznám. Ale z doslechu vím, že hodně spolupracují 

se školou a s třídním panem učitelem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Příloha 8 

Rozhovor č. 7 – Žák s Aspergerovým syndromem Praha (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

Žáka učím 4. rokem a 3. rokem jsem jako třídní. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Nebyl, vlastně teprve během 6. třídy došlo ke všem vyšetřením, k posudkům atd. 

Já si myslím, že tam trošku rodiče zavrávorali, nebo spíš zanedbali, zanedbali je 

moc silné slovo, ale už chování na prvním stupni naznačovalo, že má nějaký 

handicap a oni to trochu podcenili. Teprve během 6. třídy v novém kolektivu se 

začal seznamovat, byl vyšetřován a začal pracovat s nějakým dozorem, 

zvýhodněním atd. Takže teprve sedmička byla vysloveně integrace a tam se začal 

takhle vzdělávat.  

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

To ho učila ještě paní kolegyně X, ta vlastně jakoby vyvolala celý ten proces 

toho vyšetřování a pak už já jsem převzal dílčí úspěchy její a chtěl jsem na tom 

stavět.  

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s Aspergerovým syndromem? 

Kdo se s tím nikdy nesetkal, tak si myslí a má takový pocit, že ten člověk je 

vysloveně jakoby hodně přátelský. On každý ten Aspergr ve své podstatě hledá 

kamaráda, někoho kdo by s ním kamarádil, ale s tou svou snahou, když takového 

kamaráda najde, tak ho až umoří tím svým zájmem o tu osobu. Kdo se s tím 

nikdy nesetkal a neví o čem je řeč, tak si myslí, že potkal úžasného člověka, 

přítele, kamaráda, který je úžasný a má si vysloveně s kým povídat. Teď už jsem 

schopen poznat Aspergerův syndrom. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má vypracován IVP. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Musel jsem si dohledávat, protože jakoby doposud jsem nikdy neměl tenhle typ 

integrace ve třídě. Měl integrovaného kluka na vozíčku, ale to je zase úplně něco 



 
 

jiného. O tomhle jsem si musel dočíst. Takže si tak něco načte o tom, jak by se 

mělo s tímto žákem pracovat. Daniel teda má svoji psycholožku, ještě máme 

školního psychologa. Já jsem měl možnost v Aple navštívit toho jeho, jak to 

nazvat, vedoucího kurátora, který s ním pracuje. S ním jsem mluvil o tom, nad 

čím jsem tak tápal někde, a on mi to posvětil, jako ano děláte to dobře, nebo 

tohle by neviděl, na něho spíš raději takhle. Lepší se poradit, jelikož každá 

banalita u Aspegra může vyvolat jakýkoliv problém. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Není to tak hrozný. Adam je slabý odvar, opravdu lehčí forma. Samozřejmě 

musel dostat medikaci, když dostal medikaci, tak se hodně zklidnil.  

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Tak nejdůležitější je u něj, když si neví rady a dostane se do slepé uličky, tak to 

s ním jakoby rozmluvit. Stane se mi, že dojde do určitého afektu. On to má dané 

tak, že má sopku, která má pět stupňů, a když se blíží k tomu pátému stupni, jako 

že bude bum, bude erupce. Tak v tomto případě já musím zasáhnout, s tím, 

samozřejmě když učím je to trošku složitější, že zadám dětem práci a třeba 

chodíme po chodbách, povídáme si, sedíme v šatnách na lavičce a povídáme. On 

se z toho musí vymluvit, musí ze sebe dostat všechny křivdy světa, musí prostě 

dostat ze sebe úplně všechno. Dále dostává smajlíky. Má nalinkovaný sešit, 

takový smajlbook, ve kterém má udělaný rozvrh a každý vyučující mu dává 

smajlík, hodnotí mu tu hodinu. On má vlastně důvod pro co žít. On si ty hodiny 

užívá tak, že na konci dostane usměvavého smajlíka a je to pro něho větší 

pochvala než kdyby dostal jedničku. Ví, že jedničky jsou dobrý, má z toho radost, 

ale smajlík je jakoby takové pravidlo a hlavně je to viditelné i dlouhodobě 

zpátky, jestli pracoval o hodinách atd. Na tom je navázán systém odměn doma, 

on například chce nějakou hru na počítač nebo nevím, co a matka mu řekne, že 

to znamená, že nebude jediný mračivý smajlík během měsíce října, listopady a 

prosince. A on je tím motivovaný. Samozřejmě smlouvá, aby dostal ten lepší.  

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Vesměs o přestávkách. On jakoby nemůže mít přestávku, která není naplněná, on 

se nudí a začne vymýšlet blbosti. Takže ta přestávka musí mít náplň. On je velice 

ochotný, takže on přijde, a když mám hrnky v umyvadle, tak on je umyje, tady mi 



 
 

je vyskládá, vezme vysavač a vyluxuje hudebnu, srovná židle. On má v tu chvíli 

pocit důležitosti ten je pro něj hodně důležitý a já to vezmu pak v úvahu na konci 

denního hodnocení. 

11. ANO – Jak často? 

Vesměs o přestávkách. Jinak on je nadprůměrně inteligentní. 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Úplně na tom začátku, jak už jsem říkal, to trochu podcenili. Ale dneska 

naprosto skvělý, stačí jenom naznačit a už se to řeší. Snaží se. Má doma skvělé 

zázemí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 9  

Rozhovor č. 8 – Žák s Aspergerovým syndromem Praha (p. uč. přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

3 roky. Učím ho od 6. třídy, ale jeden rok jsem ho neučila. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ne neměl, to se řešilo až během 6. třídy. My jsme o něm nic nevěděli, rodiče nic 

neřekli. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

Ano, byly zde určité náznaky. 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s Aspergerovým syndromem? 

Já si myslím, že občas ano. Jednak vyhledává přítomnost dospělých, pořád chce 

si povídat nebo v 6. třídě tady pořád seděl v kabinetě s námi, chodí se pořád na 

něco ptát. Myslím si, že ano. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP nebo má u Vás určitou toleranci? 

Ano má. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Musela jsem si dohledávat.  Já s dětmi tohoto typu jsem se před léty tedy 

nesetkávala vůbec. Vše jsem si dohledávala, studovala, tady jsme měli společné 

schůzky, jak a co s těmito žáky. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

V 6. třídě mi připadala hrozně náročná. Teď to není tak náročné, ale někdy má 

to dítě takové výkyvy, jako když ho někdo pošťuchuje ve třídě, to je teda konec 

světa, protože on se rozzuří. Někdy on sám si začíná a děti jsou na něj jak vosy. 

Teď už je takový rozumnější, už dokáže to chování tak nějak sám korigovat. I se 

omluví, když něco. Z hlediska známek, on má u mě dvojky, dobré dvojky. Klidně 

by i z některého předmětu mohl mít jedničku. Je šikovný, spolupracuje 

v hodinách a všechny úkoly plní. Má všechno v pořádku. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 



 
 

Metody ani ne, učitelské metody nejsou potřeba, protože on pracuje jako všichni 

ostatní, ale spíš přístup musí být. Například přijít k němu a říct mu, Adame, klid 

a někdy musím i zvýšit hlas, ale lepší s ním mluvit tak jako v klidu. Všechno mu 

vysvětlit, a pokud jako on chce s vámi mluvit, tak ten čas si člověk na něho musí 

udělat. On prostě asi potřebuje kontakt s těmi lidmi. Jinak on má takový sešit, 

tzv. smajlíkový sešit, a my tam po té hodině píšeme buď úsměv, nebo vodorovně, 

nebo zamračeno, jako že dneska nebyl pozorný, aby ti rodiče věděli. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne ne nepracuji. Jako pracovala bych, kdyby on něco nezvládal, nestíhal, ale on 

všechno v pohodě stíhá. 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Se mnou nespolupracují, protože to není nutné. Spolupracují pouze tím, že 

podepisují to, co je potřeba podepsat nebo kontrolují jeho práci. No a 

prostřednictvím toho smajlíkového sešitu jsou rodiče schopni říct, tak Adame, 

dneska máš samé úsměvné smajlíky, tak dneska jsi byl hodný, to je dobře, anebo 

s ním rozeberou, proč zlobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 10 

Rozhovor č. 9 – Žák s vývojovou dysfázií Liberecký kraj (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

Žáka učím 4. rok, takže od 5. třídy. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Já myslím, že téměř od začátku. Tím, že měl tu vývojovou dysfázii, tak tam to 

bylo zjevné, že jsme na to nepřicházeli my. Takhle, nevím, jestli byl žákem od 

první třídy u nás, to si teď nejsem jistá, ale prostě vím, že od toho prvního stupně 

je zařazen mezi žáky se speciálními potřebami.  

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s vývojovou dysfázií? 

Neřekla bych úplně vidět, takže na první pohled spíš ne. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má individuální vzdělávací plán. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice?  

Docela těžká otázka. Co to znamená přehled? Tak jako do jisté míry asi jenom 

tak, co já potřebuji. Když tak se zeptám, nebo si zjistím, když je to potřeba.  

Asi ne, protože u nás to funguje tak, že vždycky ta paní učitelka, nebo dalo by se 

říct, částečně výchovná poradkyně, která má tu integraci na starosti, tak ta nám 

dělá takový perfektní servis, že vždycky na začátku školního roku, každý rok 

znovu, probereme ty jednotlivé žáky a vlastně ke každému nám ona řekne, prostě 

to shrne, co je potřeba, co ve kterém předmětu, kterého předmětu se to týká víc a 

kterého míň. Jakože bych musela vyloženě něco dohledávat, tak to ne. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Ne, s tímhle ne, protože on je velmi houževnatý. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte, 

pokud tedy nějaké používáte? 



 
 

No tak tím, že já neučím jazyky, kde on má asistenci. Já ho učím matematiku a 

zeměpis a další takovéhle předměty, tak v podstatě tím, že on je šikovný, na 

matematiku je šikovný. Tak v těchto vyšších ročnících to spočívá v podstatě 

jenom v tom, že je tolerance, on totiž má v podstatě kombinovanou vadu, kde to 

má spojené s problematickou rukou. To znamená, že píše hrozně, špatně rýsuje, 

takže je to tolerance v tomhle. A pak samozřejmě v tom, jak se projeví, když píše 

má delší čas na to, samozřejmě tam i ten jazyk, tak když píše a chybí mu tam 

písmena nebo něco takového, tak to je samozřejmě tolerováno, prostě vím, co 

tím myslí a nějak takhle. Tak spíš v tomhle. Nebo prostě sedí mi takhle blízko, 

takže když něco potřebuje, můžu na něho mrknout a nějak mu pomoct, když by 

bylo něco potřeba. Ale jak říkám, asi to není u každého žáka s vývojovou 

dysfázií, ale prostě Tom je neskutečně houževnatý. Maminka s ním doma hodně 

pracovala vždycky, to znamená, všechno mají dotažený. Takže on prostě je 

vytažený maximálně, že se to ani jako ve třídě neprojeví, teda v těch mých 

předmětech, že by měl nějaký problém. Jenom hůř mluví. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

No já určitě ne. Tím, že v těch mých předmětech není problém. Pracuje s ním 

paní učitelka na češtinu, která má zároveň na starosti integraci.  

11. ANO – Jak často? 

Má jednu hodinu, nevím, jestli úplně pravidelně, v češtině na gramatiku. Tím, že 

těch žáků ve třídě je víc, jsou tam ještě dyslektici, tak vlastně asi někteří z nich, 

asi 4, nebo 3 žáci, chodí právě na tu hodinu češtiny, kde jim je věnovaná větší 

péče.  

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Ano určitě a se mnou také. 

 

 

 

 



 
 

Příloha 11 

Rozhovor č. 10 – Žák s vývojovou dysfázií Liberecký kraj (p. uč. přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

5 let od 4. třídy. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Já si myslím, že od té první třídy, on tam ty poruchy měl diagnostikované. Podle 

mě už od začátku.  

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s vývojovou dysfázií? 

Ani ne, spíš až promluví. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má individuální vzdělávací plán. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

No moc ne, takže konzultuju s paní učitelkou, která má na starosti tyto poruchy, 

jak vlastně s těmi dětmi zacházet a vlastně většinou máme ty individuální plány, 

kde máme zadáno, nebo se dohadujeme, co vlastně pro to dítě budeme dělat. 

Což ale je víc v těch nižších třídách, kde dostávají nějaké textíky apod. každý 

trošku něco jiného.  

Ne, získávala jsem je od kolegyň, protože když my máme porady na začátku 

školního roku, tak znova o těch jednotlivých dětech mluvíme a jakoby trošku to 

rozebíráme, ale že bych šla do nějaké odborné literatury, to teda ne. Nicméně 

jsme společně několikrát mluvili o tom, že bychom potřebovali někoho někam 

vyslat, aby nás ještě víc uvedl do problematiky. Těch dětí není tolik a tento 

problém tady je poprvé. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Vzhledem k tomu, že rodiče se opravdu velmi snaží, tak ne.  

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 



 
 

Nikdy jsem ho jinak nehodnotila. Já jsem mu dala třeba víc času, nebo to 

probíhalo tak, že když se psal nějaký testík, tak ten kdo byl první hotový, to už 

jsme měli takhle zaběhnutý, že přišel, prostě Lukáši diktuj a psal ten test jakoby 

za něho. Asi takhle. On je chytrý, takže nepotřebuje žádný „krmení“. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne, není potřeba. Ale to je samozřejmě ohledně přírodopisu. Vím, že na některé 

předměty on chodí individuálně. 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Velmi se školou i se mnou osobně, mnohokrát jsme se sešli a mluvili jsme o 

Lukášovi, co potřebuje i o osobní situaci u nich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 12 

Rozhovor č. 11 – Žák s vývojovou dysfázií Praha (třídní uč.) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

1. rokem. 

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Ano. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

Přibližně od 3. ročníku. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s vývojovou dysfázií? 

Ne, ani když promluví, tak na první pohled ne. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP, nebo má u Vás určitou toleranci? 

Má individuální vzdělávací plán. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Po rozhovoru s třídním učitelkou z 5. třídy z přechodu na II. stupeň jsem si ještě 

prošla odbornou literaturu, abych se o tom dozvěděla víc. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

Ne. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

V každém případě je potřeba, aby žák seděl v přední lavici, aby věděla, co má 

přesně dělat, abych já věděla, jestli ona rozumí zadanému úkolu. Takže 

takovýhle individuální přístup je zapotřebí. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ano. 

11. ANO – Jak často? 

1x  týdně. 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

Pracují se mnou i se školou, prostě spolupracují. 

 



 
 

Příloha 13 

Rozhovor č. 12 – Žák s vývojovou dysfázií Praha (p. uč. přírodopisu) 

1. Jak dlouho žáka X učíte? 

Teďka 1. rok.  

2. Když jste žáka začal/a učit, byl již speciálně vzděláván?  

Byla, již od 4. třídy, myslím. 

3. ANO – Víte, jak dlouho už je takhle vzděláván? 

2 roky přibližně. 

4. NE – Poznal/a jste, že by žák měl být speciálně vzděláván? 

5. Vnímáte na první pohled, že se jedná o žáka s vývojovou dysfázií? 

Na první pohled ne, až když promluví. 

6. Má u Vás žák X vypracován IVP nebo má u Vás určitou toleranci? 

Na přírodopis ho Nikola nemá. 

7. Máte přehled v této problematice? Musel/a jste si něco dohledávat o dané 

problematice? 

Rozhodně spíš dohledávat, takových dětí moc není. Takže jsem se s tím upřímně 

setkala poprvé. 

8. Máte pocit, že je práce s tímto žákem náročná? 

No určitě. 

9. V čem spočívá práce s tímto žákem? Jaký speciální přístup, metody používáte? 

Tak u Nikči rozhodně více času na všechno, protože prostě ona všechno dělá 

dvakrát tak déle než ostatní děti. A hodně předkopírovávání jakoby třeba věcí, 

pomáhání pak třeba přímo osobně, protože mnohdy nerozumí třeba zadání. Je 

potřeba takový ten individuální přístup no. 

10. Pracujete se žákem individuálně mimo vyučovací hodiny? 

Ne, není potřeba. 

11. ANO – Jak často? 

12. Rodiče žáka X spolupracují se školou, nebo s Vámi osobně? 

To nemůžu posoudit, protože rodiče vůbec neznám. 



 
 

Příloha 14 

Pozorovací arch č. 1 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 26. 2. 2015 Předmět: Přírodopis 

Třída: 8. A Téma:  VYLUČOVACÍ SOUSTAVA + KŮŽE 

Počet žáků: 18 Žák s SPU Liberecký kraj 

 

Čas Činnost učitele Činnost žáka Poznámky 

10:25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu 

 

-upozorňuje na 
opakování formou 
desetiminutovky 

-zadává otázky na 
powerpointové 

prezentaci 

 

-ukazuje výsledky a 
od některých žáků si 

sešit vybírá 

 

-opakuje se žáky 
předchozí látku – 
VYLUČOVACÍ 

SOUSTAVU 

 

-začíná se žáky 
probírat novou látku – 

KŮŽE 

-zdraví učitele 

-Petr má tendenci povídat 
si s ostatními žáky 

 

-žáci si mají rychle 
zaznamenávat výsledky 
do tabulky v sešitu – to 
Petr nestíhá a přestává 

pracovat 

 

-Petr si je jistý, že on to 
nebude - nemá všechno 

zodpovězené 

 

-Petr se hlásí a odpovídá 
na všechny otázky 

správně 

 

-žáci se mají zamyslet 
nad tím, co o kůži vědí a 

co se ještě chtějí dozvědět 

Petr je žák se 
specifickými poruchami 

učení – dysgrafie, 
dysortografie, dyslexie. 

Má vypracovaný IVP – i 
na přírodopis. 

Během této výuky je žáků 
poměrně málo, hodně jich 

chybí. 

Celkem je ve třídě žáků 
28. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-všichni dostanou 
natištěné funkce kůže 
+ jsou zde „vetřelci“ a 
žáci mají najít chyby a 
tužkou je vyškrtnou a 

nalepit si zápis do 
sešitu 

-p. uč. mu kontroluje 
sešit a ptá se, proč 
nemá stále všechno 

doplněné 

-ukončuje 
samostatnou práci 

žáků 

 

-zadává poslední úkol 
– najděte v učebnici, 

kolik váží kůže 

 

- ukončuje hodinu 

 

- Petr toho ví hodně 

 

-Petr spolupracuje ještě se 
svým spolužákem, se 
kterým sedí v lavici 

 

 

-odpovídá, že neví 

 

 

-žáci povídají, co nepatří 
mezi funkce kůže 

 

-žáci hledají odpověď i 
Petr se účastní a odpovídá

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 15 

Pozorovací arch č. 2 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 19. 2. 2015 Předmět: Přírodopis 

Třída: 7. A Téma: KAPRAĎOROSTY apod. - opakování 6. ročníku; 
STAVBA TĚLA KRYTOSEMENNÝCH ROSTLIN 

Počet žáků: 23 Žák s SPU Praha 

 

Čas Činnost učitele Činnost žáka Poznámky 

  
8:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu 

 

-třídu uklidňuje a počítá 
do 25 

 

-opakuje látku 
z minulých hodin a 

upozorňuje, že dneska 
píšeme test 

-pokud má někdo nějaké 
otázky, může se teď 

zeptat 

 

 

 

-ukončuje opakování a 
rozdává testy 

 

 

-žáci jsou hluční, ruší, čeká 
se, až se zklidní 

 

-zklidňují se a zdraví učitele 

-Milan sedí ve druhé lavici 
uprostřed, blízko paní 

učitelky 

 

 

-žáci se hlásí a ptají se, 
opakují si 

 

-Milan se nejprve dlouze 
dívá do sešitu a pak se také 

ptá na jednu otázku 

-Milan dostává test jako 
první – potřebuje více času 

na jeho vypracování 

- všichni se hned podepisují 

 

 

 

 

 

Milan je žák se 
specifickými 

poruchami učení – 
dysgrafie, 

dysortografie, 
dyslexie. 

Nemá vypracovaný 
IVP – je tolerován. 

Ve třídě je plný počet 
žáků, nikdo nechybí. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-upozorňuje, že test je 
oboustranný, podepište se 

a napište dnešní datum 

 

 

-po 15 minutách 
upozorňuje, že jim 

zbývají tak 2 minutky do 
skončení práce 

-ukončuje práci žáků 

-ptá se, jestli to bylo 
těžké 

- než Milan odevzdá, 
vezměte si sešit a napište 
si dnešní datum a nadpis 

STAVBA TĚLA 
KRYTOSEMENNÝCH 

ROSTLIN 

 

-p. uč. se ptá, jestli má 
někdo nějaký dotaz k 

testu 

 

-p. uč. se ptá na stavbu 
těla krytosemenných 

rostlin – kořen, stonek, 
list 

-paní učitelka kontroluje, 
jestli už je Milan 

připraven a i ostatní žáci 

 

 

a píší datum 

-v průběhu testu se Milan 
doptává na některé otázky, 
aby je lépe pochopil - paní 

učitelka mu je bez problému 
vysvětluje 

-Milan se neděsí a ví, že má 
na to více času 

-žáci odevzdávají práci 

 

 

 

-Milan ji odevzdává až po 
dalších 5 minutách 

-Milan odevzdává test 

 

 

-pár žáků se na něco 
doptává, ostatní nechtějí 

odpovědi radši znát 

 

-Milan si otevírá sešit, píše 
si datum a nadpis STAVBA 

TĚLA 
KRYTOSEMENNÝCH 

ROSTLIN 

-čeká se ještě na Milana 

-Milan je mezitím již 
připraven 

-ptá se k čemu je kořen, 
stonek, list – pedagožka mu 



 
 

 

 

-p. uč. otevírá 
powerpointovou 

prezentaci → povídá o 
kořenu 

- nakreslíme si kořen a 
popíšeme si ho – ukazuje 

obrázek 

- paní učitelka 
upozorňuje, že si to 

nejprve nakreslíme a pak 
si o tom něco dalšího 

povíme 

-zvoní a paní učitelka 
ukončuje hodinu s tím, že 

si vše doděláme příště 

-po hodině mi paní 
učitelka ukazuje jeho test 

a je opravdu hodně 
nečitelný, přeházená 

písmena, slova 

-opravuje ho a Milan má 
za 2 – hodnotí ho stejně 

jako ostatní žáky 

 

 

říká, že si to všechno 
postupně povíme 

-Milan velice poslouchá → 
podle paní učitelky je velmi 

zvídavý 

 

- všichni žáci malují a 
popisují 

 

-Milan se opět doptává, 
k čemu je kořenová čepička, 

vlásky apod. 

 

-Milan se diví, nestihl vše 
nakreslit a popsat a následně 

si uklízí pomůcky 

 

 

 

 



 
 

Příloha 16 

Pozorovací arch č. 3 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 13. 1. 2015 Předmět: Přírodopis 

Třída: 9. A Téma: HORNINOTVORNÉ DĚJE – tektonické jevy 

Počet žáků: 23 Žák s Aspergerovým syndromem Liberecký kraj 

 

Čas Činnost učitele Činnost žáka Poznámky 

  
8:55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu, 
zjišťuje, kdo chybí 

 

-upozorňuje, že mají 
psát krátký test, a co 
dalšího je dnes čeká 

-p. uč. rozdává test a 
dává instrukce k testu 

 

 

-prochází a kontroluje, 
jak žáci pracují 

-zadává Pavlovi práci 
navíc 

-vyhlašuje poslední 
minutu 

-ukončuje psaní testu a 
vybírá testy 

- začíná vykládat 
novou látku 

-zdraví učitele 

-žáci ruší a povídají si – 
Pavel se snaží 

komunikovat s paní 
učitelkou, a ta mu 
vysvětlí, že teď ne 

 

-žáci se na test podepisují 
a píší 

- Pavel se rychle zabral do 
psaní testu a již neruší 

-Pavel odevzdává jako 
první a je vidět, že 

přemýšlí, co by mohl dělat

 

 

 

- ostatní žáci odevzdávají 
testy  

-žáci si otevírají sešity a 

 

 

 

 

Pavel je žák 
s Aspergerovým 

syndromem. 

Má vypracovaný IVP. 

Celkem je ve třídě žáků 
23. Nikdo nechybí. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ptá se, jak mohou 
vznikat pohoří -ptá se 
na 3 způsoby vzniku 

pohoří 

 

-píše na tabuli zápis a 
vysvětluje látku 

 

 

 

-říká, že pro dnešek to 
stačí a, že bude se 

žáky do konce hodiny 
opakovat na velký test 

-zadává otázky – co je 
vrása a další pojmy 

 

 

 

 

-stále opakuje se žáky 
látku z minulých 

hodin, kterou by měli 
znát 

-p. uč.upozorňuje na 
test, který bude příští 

hodinu 

- ukončuje hodinu 

 

píší datum 

-Pavel a další 4 žáci mají 
ruce nahoře a chtějí 
odpovědět – Pavel 

vykřikne jednu odpověď 

-všichni opisují zápis z 
tabule 

- Pavel se ptá na různé 
doplňující otázky a p. uč. 
se mu snaží dostatečně 

odpovědět 

 

 

 

 

-žáci se hlásí, odpovídají a 
kreslí na tabuli 

-Pavel začal opět 
vymýšlet další zajímavé 

otázky – p. uč. mu zadala 
práci něco vyhledávat v 

učebnici 

- postupně žáci zodpoví 
všechny otázky 

 

-žáci si uklízí věci, Pavel 
odevzdává p. uč. zadanou 

práci a ještě se na něco 
doptává 



 
 

Příloha 17 

Pozorovací arch č. 4 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 17. 2. 2015 Předmět: Přírodopis 

Třída: 9. C Téma:  USAZENÉ SEDIMENTÁRNÍ HORNINY 
(opakování) + PŮDA 

Počet žáků: 20 žák s Aspergerovým syndromem Praha 

 

Čas Činnost učitele Činnost žáka Poznámky 

  
14:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu, 
zjišťuje, kdo chybí a 

zapisuje do třídní 
knihy 

-ukazuje žákům 
usazené sedimentární 
horniny a jednotlivě si 

je určují 

 

 

-následně rozdělí třídu 
na 5 skupinek pro 
čtyřech a každé 

skupině rozdá několik 
typů hornin, které 

mají určit 

-p. uč. kontroluje 
práci žáků a radí jim 

-ukončuje práci žáků 
a společně si říkají 

správné názvy hornin 

-zdraví učitele 

-někteří žáci se omlouvají, 
že jim chybí nějaká 

pomůcka 

-žáci se hlásí, aby mohli 
říct, o kterou horninu se 

jedná 

-Adam se hlásí a pozná 
každou horninu a pokaždé 

k ní musí něco dodat 

-žáci si rychle sesedají 
k sobě 

-Adam se bez problému 
zařazuje do jedné ze 

skupin 

-určují horniny a 
zaznamenávají je na papír 

-Adam snad říká všechny 
názvy hornin – paní 

učitelka mu dává za jedna 

 

 

 

 

Adam je žák 
s Aspergerovým 

syndromem. 

Má vypracovaný IVP. 

Celkem je ve třídě žáků 
24. Chyběli 4 žáci. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-začíná se žáky 
probírat novou látku – 

PŮDA 

 

 

 

 

-píše zápis na tabuli a 
kontroluje práci žáků 

 

 

-ukončuje hodinu 

-zvoní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-žáci se mají zamyslet nad 
tím, co o půdě vědí, jaké 

znají druhy půdy 

-žáci se hlásí a povídají o 
půdě 

- Adam toho ví hodně – 
až ho paní učitelka musí 

zastavovat 

 

-všichni žáci si zapisují do 
sešitu 

-Adam vzorně poslouchá 

 

-Adam si jde pro smajlíka 
k paní učitelce – dostává 

usměvavého smajlíka 

 

 



 
 

Příloha 18 

Pozorovací arch č. 5 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 1. 10. 2014 Předmět: Přírodopis 

Třída: 8. A Téma:  SOUSTAVY V LIDSKÉM TĚLE + OPĚRNÁ 
SOUSTAVA 

Počet žáků: 18 Žák s vývojovou dysfázií Liberecký kraj 

 

Čas Činnost učitele Činnost žáka Poznámky 

  
11:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu 

 

 

-rozdává laboratorní 
práce, které 

vypracovávali 
minulou hodinu 

- opakuje se žáky 
předchozí látku - ptá 

se na soustavy 
v lidském těle 

 

-následně je diktuje a 
žáci si je zapisují do 

sešitu 

 

 

-začíná mluvit o 
opěrné soustavě – 

pokládá žákům 

-zdraví učitele 

-žáci se ihned uklidňují a 
poslouchají paní učitelku 

 

-Lukáš dává pozor na to, 
co p. uč. říká 

 

-všichni žáci se hlásí a 
povídají jednotlivé 

soustavy 

 

-Lukáš nedostává 
momentálně nic 

nakopírovaného a píše si 
spolu s nimi ostatními 
žáky – p. uč . na něho 

čeká 

 

-žáci se zamýšlejí, 
nemluví nahlas a jdou 

 

 

 

 

 

Lukáš je žák s vývojovou 
dysfázií. 

Má vypracovaný IVP – i 
na přírodopis. 

Celkem je ve třídě žáků 
18. Nikdo nechyběl. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otázku, čím je tvořena 
opěrná soustava a zve 

je k tabuli (zde je 
přítomna kostra) 

-paní učitelka všechny 
chválí a posílá 

všechny zpět do lavic 

-p. uč. zapíná počítač a 
spouští 

powerpointovou 
prezentaci 

-p. uč. se ptá na funkci 
opěrné soustavy 

-ukazuje fce opěrné 
soustavy na prezentaci 
a říká žákům, ať si to 

opíší 

 

- rozdává obrázek 
kostnatění – žáci si ho 
mají nalepit a popsat 

podle učebnice 

- ujišťuje se, že mají 
všichni zapsáno 

-popisuje obrázek 
kostnatění 

-rozdává obrázek 
kostry a zadává 

domácí úkol – doma si 
celou kostru popsat 

 

-ukončuje hodinu a 
loučí se 

k tabuli 

-Lukáš s ostatními žáky 
popisuje části kostry 

 

- všichni žáci se v klidu 
sedají do lavic 

 

-žáci si mezitím otevírají 
sešity a píší datum 

-hlásí se Lukáš a paní 
učitelka ho vyvolává a on 

správně odpovídá 

-žáci si zapisují do sešitu 
fce opěrné soustavy – 
Lukáš píše pomaleji a 

čeká se na něho 

 

-žáci si lepí obrázek do 
sešitu a popisují ho 

-během toho Lukáš dopsal 
fce opěrné soustavy a také 

si obrázek lepí 

-všichni žáci vzorně 
poslouchají 

-žáci začínají popisovat 
kostru 

-Lukáš dopisuje popis 
kostnatění a lepí si kostru 

-žáci si uklízí pomůcky a 
odcházejí ze třídy 



 
 

Příloha 19 

Pozorovací arch č. 6 

Záznam průběhu hodiny 

Datum: 22. 1. 2015 Předmět: Přírodopis 

Třída: 6. A Téma:  ŽAHAVCI, PLOŠTĚNCI (test) + MĚKKÝŠI - PLŽI 

Počet žáků: 25 Žák s vývojovou dysfázií Praha 

 

Čas Činnost učitele      Činnost žáka             Poznámky                           

  
9:40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-zahajuje hodinu 

-dořešuje situaci 
vzniklou o přestávce 

-upozorňuje na test ze 
žahavců a ploštěnců a 
dává žákům 4 minuty 

na zopakování 

 

-rozdává testy 

 

-chodí po třídě, 
kontroluje práci žáků a 
odpovídá na případné 

dotazy 

-stále kontroluje žáky 
při práci 

 

 

-upozorňuje, že ten, 
kdo má odevzdanou 
práci, si může vzít 

-zdraví učitele 

-chvíli jim trvá, než se 
zklidní 

-žáci se dotazují a opakují 
si látku 

-Nikola se na nic paní 
učitelky neptá 

-zavírají si sešity a 
učebnice 

-podepisují si test a 
pracují 

-někteří žáci se pořád na 
něco ptají 

-Nikola opět nemá žádné 
otázky 

 

-někteří žáci již 
odevzdávají - mezi 

prvními odevzdává i 
Nikola, která se během 
testu na nic nezeptala 

 

 

 

 

 

Nikola je žákyně 
s vývojovou dysfázií. 

Má vypracovaný IVP – ne 
na přírodopis. 

Celkem je ve třídě žáků 
29. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

papír a třeba si 
malovat, aby nerušili 

ostatní 

-ukončuje pomalu 
práci posledních žáků 
– máte 2 minuty do 

konce 

 

-vybírá testy od 
ostatních žáků a ptá se, 
jestli má někdo nějaký 

dotaz 

-p. uč. zapíná 
powerpointovou 

prezentaci a uvádí 
nové téma MĚKKÝŠI 

 

-ptá se, jaké známe 
zástupce měkkýšů 

 

 

-povídá něco o 
měkkýších a poté si to 

žáci mají zapsat 

-zvoní – p. uč. 
ukončuje hodinu 

 

 

 

-žáci si berou papíry a 
malují si 

 

 

 

-žáci se hlásí, že potřebují 
ještě čas na práci 

 

-opět padají dotazy – 
Nikola se na nic neptá 

 

 

-žáci si otevírají sešity a 
píšou si datum a nadpis 

MĚKKÝŠI 

-žáci odpovídají + hledají 
v učebnici 

-Nikola sama moc mluvit 
nechce 

 

- žáci si zapisují 

 

-žáci si uklízí pomůcky a 
připravují se na další 

hodinu 

 


