
Příloha 1: Otázky k rozhovoru s třídní učitelkou praktické školy dvouleté 

o Kolik žáků dochází do třídy? 

o Jaký typ postižení mají žáci? 

o Jakou předchozí školu žáci navštěvovali? 

o Co budou žáci dělat po ukončení praktické školy dvouleté? 

o Nabízíte žákům nějaké mimoškolní aktivity? 

o Jak žáci tráví svůj volný čas? 

o Pracuje ve třídě mimo Vás také asistent pedagoga? 

o Jakým způsobem probíhá rozvoj komunikace u žáků? 

o Je rozvoj komunikace součástí individuálních vzdělávacích plánů žáků? 

o Navštěvují žáci logopeda? 

o Spolupracujete s logopedem? 

o Využívají žáci při komunikaci formy alternativní a augmentativní 

komunikace? 

Otázky na konkrétní žáky: 

o Jaké jsou silné stránky v komunikaci žáka? 

o Jaké jsou slabé stránky v komunikaci žáka? 

o V kterých komunikačních situacích potřebuje žák podporu? 

o Jak žák zvládá následující situace? 

- Představení se 

- Telefonování 

- Nakupování 

- Oslovení a pozdravení 

- Komunikační situace při cestování, orientaci v neznámém městě (zeptat 

se na cestu, cenu jízdenek,…) 

- Projevení svého názoru 

- Řešení problémové situace 

  



Příloha 2: Záznamové archy 

1. SEBEPREZENTACE 

Úkolem žáka je se představit. 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák se sám představí.     

Žák srozumitelně sdělí: 

- své celé jméno, 

    

- místo bydliště,     

- jakou školu navštěvuje,     

- své zájmy,     

- další informace. Jaké?  

Žák správně využívá neverbální 

komunikaci. 

    

Hodnotící kritérium Ano Občas Ne Poznámky 

Žák projevuje zájem o komunikaci.     

Žák se sám aktivně zapojuje do 

komunikace. 

    

Další poznámky: 

 

 

 

 

 

 



 

2. TELEFONOVÁNÍ 

- Žák má vlastní mobilní telefon- ano/ne 

Situace 1 – Cvičný příjem telefonátu. 

Simulace situace: Žákovi telefonuje kamarád a ptá se ho, co bude dělat zítra 

odpoledne a zda by měl čas jít s ním na vycházku. 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák dokáže přijmout hovor na 

mobilním telefonu. 

    

Žák se do telefonu představí.     

Žák adekvátně zareaguje na dotaz 

volajícího. 

    

Žák neskáče do řeči volajícímu.     

Žák se rozloučí do telefonu.     

Žák po telefonování shrne: 

- kdo mu telefonoval, 

    

- co potřeboval,     

- na čem se společně 

domluvili. 

    

Další poznámky: 

 

 

 

 



 

Situace 2 – Cvičné zatelefonování 

Simulace situace: Žák potřebuje zavolat do bazénu a zeptat se, kdy mají otevřeno. 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák správně vytočí telefonní číslo.     

Žák se představí.     

Žák položí svůj dotaz.     

Žák vyslechne odpověď na dotaz.     

Žák poděkuje.     

Žák se do telefonu rozloučí. 

 

    

Žák po telefonování shrne: 

- komu telefonoval, 

    

- co potřeboval,     

- co se dozvěděl.     

Další poznámky: 

 

 

 



3. NAKUPOVÁNÍ  

Situace 1 – Objednávání v pizzerii 

Simulace situace: Žák si chce objednat pizzu. Chce se zeptat, jaké mají typy pizzy 

a kolik stojí. 

Podpůrný obrazový materiál: Fotografie číšníka a dvou žen v pizzerii, obrázek 

pizzy. 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák správně popíše obrázky.     

Žák vymyslí možné konverzační 

téma k obrázku. 

    

Žák pozdraví.     

Žák dodržuje pravidla zdvořilé 

komunikace. 

    

Žák položí svůj dotaz.     

Žák vyslechne odpověď na dotaz.     

Žák správně zareaguje na jemu 

položený dotaz. 

    

Žák poděkuje.     

Žák shrne základní informace 

rozhovoru. 

    

Další poznámky: 

 

 

  



Situace 2 – Nakupování oblečení 

Simulace situace: Žák si chce koupit bundu. Nemůže v obchodě nalézt bundy. 

Zeptá se. Dále se chce zeptat, kolik bunda stojí a zda ji mají i v jiné barvě. 

Podpůrný obrazový materiál: Fotografie prodavačky, fotografie obchodu 

s oblečením, obrázek modré bundy 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák správně popíše obrázky.     

Žák vymyslí možné konverzační 

téma při nakupování. 

    

Žák pozdraví.     

Žák dodržuje pravidla zdvořilé 

komunikace. 

    

Žák se zeptá na místo, kde nalézt 

produkt. 

    

Žák vyslechne odpověď na dotaz.     

Žák se správně zeptá na barvu 

bundy. 

    

Žák se zeptá na cenu bundy.     

Žák poděkuje.     

Žák shrne základní informace 

rozhovoru. 

    

Další poznámky: 

 

 



4. CESTOVÁNÍ 

Situace 1 – Orientace ve městě 

Simulace situace: Žák je v cizím městě. Potřebuje zjistit, jak se dostane na 

nádraží. Kolem něho jde náhodný chodec. 

Podpůrný obrazový materiál: Fotografie ulice s lidmi 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák popíše obrázek.     

Žák ví, koho oslovit.     

Žák pozdraví.     

Žák dodržuje pravidla zdvořilé 

komunikace. 

    

Žák se zeptá na místo, kde je 

nádraží. 

    

Žák vyslechne odpověď na dotaz.     

Žák poděkuje.     

Žák shrne základní informace 

rozhovoru. 

    

Další poznámky: 

 

 

 

  



Situace 2 – Cestování vlakem 

Simulace situace: Žák je na nádraží. Potřebuje zjistit, v kolik hodin mu jede 

nejbližší vlak a z jakého nástupiště.  

Podpůrný obrazový materiál: Fotografie nádraží a nádražní haly 

Záznamový arch: 

  

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák popíše obrázky.     

Žák vymyslí možnou konverzační 

situaci na nádraží. 

    

Žák ví, kde se zeptat.     

Žák pozdraví.     

Žák dodržuje pravidla zdvořilé 

komunikace. 

    

Žák se zeptá na čas odjezdu vlaku.     

Žák se zeptá na nástupiště.     

Žák vyslechne odpověď na dotaz.     

Žák poděkuje.     

Žák shrne základní informace 

rozhovoru. 

    

Další poznámky: 

 

 



5. POZDRAV A OSLOVENÍ 

Žák pozdraví a osloví osoby na obrázkách. 

Podpůrný obrazový materiál: Obrázek doktora, policisty, dítěte, učitelky, 

kamaráda 

Pozdrav a 

oslovení 

Zvládá  Nezvládá  Poznámky 

Doktor    

Policista    

Dítě    

Učitelka    

Kamarád    

 

  



6. PROJEVENÍ NÁZORU 

Žák si má vybrat, zda by raději choval psa či kočku. Svou volbu má zdůvodnit. To 

samé s výběrem dovolené, zda raději trávit volno u moře nebo v horách. 

Podpůrný obrazový materiál: Obrázek psa, kočky, moře, hor 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák popíše obrázky zvířat.     

Žák si vybere jedno zvíře.     

Žák svůj výběr zdůvodní.     

Žák popíše obrázek mořské pláže a 

obrázek hor. 

    

Žák si vybere typ dovolené.     

Žák svůj výběr zdůvodní.     

Další poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

Situace: Představte si, že váš kamarád si pořád půjčuje vaše věci bez dovolení a 

vám to vadí. Jak to vyřešíte? Co můžete říci kamarádovi? 

Záznamový arch: 

Hodnotící kritérium Zvládá Zvládá  

s 

dopomocí 

Nezvládá Poznámky 

Žák vymyslí řešení situace.     

Žák předvede konverzaci 

s kamarádem. 

    

Žák předvede komunikaci s paní 

učitelkou. 

    

Žák během konverzace adekvátně 

reaguje. 

    

Žák správně používá neverbální 

komunikaci. 

    

Další poznámky: 

 

 

 

 


