
Přílohy 

Příloha č. 1 – Seznam jednotlivých kategorií a kódů 

1) vedoucí reedukace SPU  

Kdo + působnost na škole 

„V současné době dělám reedukaci na škole jenom já.“ „Na škole působím čtvrtým 

měsícem jako speciální pedagog“. (1A) 

„Na škole vedu reedukace se žáky jenom já.“ „Na škole jsem už třetím rokem třídní 

učitelka, nyní první třídy a taky už druhým rokem vedu reedukační hodiny.“ (2A) 

„Speciálně pedagogickou péči, tedy reedukaci nemůže dělat jen tak někdo, reedukaci dělá 

jen speciální pedagog a tím jsem na škole jen já. Teprve ale pátým měsícem.“ (3A) 

„Reedukaci na škole vedu pouze já, ale nejsem zaměstnanec školy, jsem externista a dělám 

tu pouze reedukace a to už víc jak 4 roky.“ (4A) 

„… jsme se domluvili, že si to letos bude dělat každá třídní učitelka sama. Na škole 

nemáme ani žádného speciálního pedagoga…“(5A) 

„Už víc jak šest let vedu na škole reedukaci pouze já.“ „Na škole působím jinak jako třídní 

učitelka deváté třídy.“(6A) 

„Reedukaci na škole vedu jen já.“ „V současné době zastávám funkci třídní učitelky čtvrté 

třídy, speciálního pedagoga a ještě na záskok výchovnou poradkyni.“ (7A) 

„Tento nepovinný předmět vyučuji na škole pouze já …“ „…jsem třídní učitelka první 

třídy.“ (8A) 

„Nápravné čtení vedu na škole já.“„V současné době jsem na škole třídní učitelkou čtvrté 

třídy, speciálním pedagogem, metodikem prevence, školní knihovnicí a vedu tři kroužky.“ 

(9A) 

2) vzdělání odpovědné osoby 

Studium 

„Moje kvalifikace pro tuhle činnost je to, že jsem vystudoval obor Speciální pedagogika 

na UJAKu.“ (1A) 



„Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň 

a druhým oborem byla Speciální pedagogika.“ (2A) 

„Mám diplom ze speciální pedagogiky. Bakaláře i magistra jsem vystudovala dálkově, 

na Pedagogické fakultě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mám státní zkoušku 

z poradenství.“ (3A) 

„Vystudovala jsem obor Speciální pedagogika na Karlově Univerzitě.“ (4A) 

„…nikdo z nás na to nemáme ani vzdělání, že bychom byli vystudovaní speciální 

pedagogové.“ „Vystudovala jsem obor učitelství 1. stupně se specializací TV 

na Pedagogické fakultě na Univerzitě Karlově.“ „… pouze před třemi lety jsem 

absolvovala kurz o poruchách učení.“ „Nejlepší kvalifikací je vůbec to, že jsem třídní 

učitelka.“ (5A) 

„Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsem vystudovala obor Učitelství pro 2. stupeň 

a Speciální pedagogiku.“ (6A) 

„Vystudovala jsem na Univerzitě Karlově obor Učitelství pro školy pro mládež vyžadující 

zvláštní péči.“ (7A) 

„Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obor Speciální pedagogika.“ 

(8A) 

„…na Slovensku v Levoči jsem absolvovala obor Speciální pedagogika se zaměřením 

na diagnostiku a nápravu na Pedagogické fakultě na Inštitútu Juraja Páleša.“ (9A) 

3) vzdělávání v problematice SPU 

Předešlé zkušenosti 

„Největší zkušenosti, které mám, tak jsou z pedagogicko - psychologické poradny mé 

sestry, kam jsem nastoupil hned po škole a pracoval jsem tam přibližně 5 let.“ (1A) 

„Hned po škole jsem vedla reedukaci na základní škole Masarykově tady ve městě, kde 

jsem reedukovala 3 žáky s dyslexií. Dohromady to trvalo dva roky“ (2A) 

„Jedenáct let jsem pracovala na jedný kutnohorský škole jako asistent pedagoga. 

Reedukaci jsem tam dělala neoficiálně. Prostě přišel učitel, řekl, že má žáka s dysortografií 

a ať s ním pracuji a já jsem řekla ano, ale budeme to dělat jinak. Nebudou to ty 

doplňovačky vyloženě, ale soustředila jsem se na ten zrak, na vnímání, měla jsem speciální 

pracovní listy. Oficiální to nebylo, ale zkušenosti jsem tím získala.“ (3A) 



„Několik let jsem pracovala v poradně, kde jsem dělala speciálně-pedagogickou 

diagnostiku a potom jsem pracovala 12 let v bejvalý zvláštní škole.“ (4A) 

„Reedukaci jsem předtim nikdy nedělala, až teď od září.“ (5A) 

„Vyloženě s reedukací moc zkušenosti nemám. Ale s poruchami učení jsem se denně 

potýkala v praktické škole v Heřmanově Městci, kde jsem dřív pracovala.“ (6A) 

„Reedukací na této škole se zabývám od roku 1995, takže za tu dobu už jsem získala 

mnoho zkušeností. Jinak dříve jsem pracovala v tehdy zvláštní škole a i tam jsem 

se setkávala s dětmi s poruchami učení a s nimi jsem určitým způsobem pracovala.“ (7A) 

„Jiné než čtyřleté zkušenosti s reedukací zde na škole nemám.“ (8A) 

„Předešlé zkušenosti s reedukaci nemám, pouze ty patnáctileté zde na škole.“ (9A) 

Forma vzdělávání 

„Dalo by se říct, že v týhle problematice se vzdělávám pořád a rád a to jak formou 

samostudia tak i kurzů.“ „Určitě čerpám spoustu informací od kolegů, nebo dostávám 

emaily od sestry z poradny, kde jsou nové informace. Hodně sháním nebo i dostávám 

knížky, které se zabývají touto problematikou. A samozřejmě na internetu si hledám. 

Ze všech směrů čerpám.“ (1A) 

„Jsem hlavně samouk. Hodně čerpám ze studia speciální pedagogiky, odborné literatury 

jako je Jucovičová, Zelinková nebo Pokorná, a z webových stránek DYS-centra.“ (2A) 

„Vzdělávám se stále a buď sama, nebo na školení. Protože miluju knihy, tak čerpám 

z literatury a pořád se hrabu na internetu.“ (3A) 

„Jsem v důchodu a pracuju s tím, co jsem se během let naučila, a že toho bylo. Spíš jsem 

samouk a přečtu si nějaký odborný text.“ (4A) 

„V problematice reedukace poruch učení se vzdělávám na internetu a čerpám 

z literatury.“ (5A) 

„Jsem spíš samouk. Takže si sama vyhledávám v různé odborné literatuře, knihy si kupuju, 

a nebo na internetu.“. (6A) 

„Jsem jak samouk, kdy si vyhledávám potřebné informace určitě na internetu nebo 

v odborné literatuře…“ (7A) 

„Určitě se snažím čerpat informace z odborné literatury, časopisů a internetu.“ (8A) 



„Hodně čerpám informace z nové odborné literatury, kterou si kupuju, nebo si vyhledám 

na internetu.“ (9A) 

Školení, kurzy, semináře 

„Účastním se taky poměrně dost kurzů. V roce 2015 to byl kurz KUPOZ a v roce 2016 kurz 

Jak poznat co potřebuje žák se SPU: metody, postupy a nástroje pedagogické diagnostiky 

v Dyscentru Praha, Signály SPU na počátku školní docházky, byl to tzv. Test rizika 

poruchy čtení a psaní pro rané školák, KUPOZ a Jak sestavit plán pedagogické podpory. 

Všechny kurzy byly akreditované vzdělávací programy ministerstva školství.“ (1A) 

„Vloni jsem chtěla navštívit kurz o problematice dyslexie, ale kurz se neuskutečnil 

z důvodu nízkého počtu zájemců. A tim pádem musim říct, že jsem se žádného kurzu nebo 

semináře za nezúčastnila.“ (2A)  

„Teď pojedu do Prahy na seminář, který se týká nápravného čtení a psaní, reedukace dětí 

se SPU. Také se účastním všeho, co pořádá PPP v Kutné Hoře. Pokud nějaká nabídka 

přijde do školy a vedení mi dá vědět, tak já neodmítám.“ (3A) 

„Žádných školení a kurzů se neúčastním.“ (4A) 

„Zúčstnila jsem se pouze jednoho před třemi lety a to byl ten kurz o SPU.“ (5A) 

„Během posledních několika let jsem na žádném školení nebo kurzu co se SPU týče, 

nebyla.“ (6A) 

„Pravidelně se účastním setkání učitelů, kteří se věnují reedukaci, v kutnohorské 

pedagogicko-psychologické poradně. Tato setkání probíhají dvakrát do roka. V posledních 

dvou letech jsem se účastnila mnoha kurzů. V roce 2015 to byl například kurz vzdělávání 

žáků se SVP v praxi ZŠ. (7A) 

„Žádného kurzu o poruchách učení jsem se nezúčastnila.“ (8A) 

„Účastním se pravidelně školení DVPP a také setkání v poradně, kam chodím pravidelně 

dvakrát do roka a určitě se zúčastním tak třikrát někdy čtyřikrát do roka nějakého 

semináře nebo kurzu, který se této problematiky týká.“ (9A) 

4) forma reedukace SPU 

Komu škola reedukaci poskytuje 

„Reedukaci poskytujeme pouze prvnímu stupni. Co se týče žáků z druhého stupně, tak mají 

akorát doučování, reedukace určitě ne. Popravdě musim říct, že je stejně nejdůležitější 



pracovat s těma mladšíma a na ty drhostupňový pak už nezbývá ani tolik času….a taky 

finance.“ (1A) 

„Reedukaci máme pouze pro žáky z prvního stupně. Pro žáky z druhého stupně je pouze 

možnost doučování.“ (2A) 

„U nás na škole je reedukace pouze pro první stupeň. Žáci ze druhého stupně mají pouze 

skupinové doučování.“ (3A) 

„Reedukaci vedu jenom ve třídách jedna až pět, u těch je to nejdůležitější.“ (4A) 

„…jenom žákům z prvního stupně.“ (5A) 

„Reedukaci poskytujeme pouze žákům z prvního stupně.“ „…s těmi staršími, řešíme 

problémy individuálně, formou doučování na základě individuálních požadavků žáků.“ 

(6A) 

„…pouze žákům z prvního stupně. „Na druhém stupni, tam se nejedná o reedukaci, ale tam 

se jedná spíš o pedagogickou intervenci…“ (7A) 

„Pracujeme s dětmi pouze z prvního stupně.“ (8A) 

„Nápravné čtení je pouze pro žáky z prvního stupně.“ (9A) 

Základ pro zahájení 

„Samozřejmě základem je doporučení z poradny. S nimi diskutujeme o tom, s kterými žáky 

by bylo vhodné pracovat a jak.“ „Určitě taky ještě na základě souhlasu rodičů. Je nutné, 

abychom měli souhlas, vyrozumění, že s nimi můžeme pracovat dál, mimo výuku.“ (1A) 

„Aby žák mohl začít chodit na reedukační lekce, tak jen díky doporučení z poradny a pak 

následného souhlasu rodičů, že s dítětem můžeme takhle pracovat.“ (2A) 

„To hlavní, na základě čeho se žák účastní reedukace je především doporučení z poradny. 

Ale u nás je to i tak, že na reedukaci chodí žáci na doporučení třídního učitele. No a pak je 

důležitej souhlas rodičů.“ (3A) 

„Reedukace se účastní žáci pouze na doporučení z poradny.“ (4A) 

„Buď na základě vyšetření z poradny, nebo pak když má třídní učitel podezření.“ (5A) 

„…pouze na doporučení z poradny a pak ještě musí souhlasit rodiče.“ (6A) 

„Základem je doporučení z poradny...“ (7A) 

„Pro zahájení reedukace je nezbytné doporučení z poradny a souhlas rodičů.“ (8A) 



„První nástřel je už od třídního učitele a pak žáka pošleme na vyšetření do poradny. Takže 

pak na základě toho vyšetření. A určitě taky i na doporučení třídního učitele“ (9A) 

Forma 

„Na škole není o reedukaci ze strany rodičů a žáků příliš velký zájem, z toho důvodu je čas 

na to, aby reedukace probíhala se žákem individuálně.“ (1A) 

„My teď děláme reedukaci jak individuální tak skupinovou. Dřív byla jen skupinová, ale 

jednoho žáka jsem musela ze skupinové reedukace vyčlenit s ohledem na zprávu z poradny. 

A ten má tedy tu individuální.“ (2A) 

„Vedu reedukaci jak skupinovou tak individuální. Skupinovou reedukaci si vytvořila škola, 

to je nepovinný předmět Nápravné čtení a individuální reedukace je na doporučení 

z poradny.“ (3A) 

„Reedukace probíhá individuální formou…“ (4A) 

„Reedukace probíhá individuálně s třídním učitelem žáka.“ (5A) 

„Reedukace probíhá skupinovou formou v rámci nepovinného předmětu Nápravné 

čtení.“(6A) 

„Z důvodu nízkého počtu žáků probíhá reedukace individuálně.“ (7A) 

„…formou skupinového nepovinného předmětu Nápravné čtení.“(8A) 

„Jak už jsem se několikrát zmiňovala, reedukace probíhá formou nepovinného předmětu 

Nápravné čtení a tedy skupinově.“ (9A) 

Délka reedukace 

„Reedukace je dlouhá 20 minut. To uplně stačí. Po tý dvacetiminutovce už je pak stejně 

žák nesoustředěnej.“ (1A) 

„Dřív trvala jedna reedukační hodina 45 minut, teď od druhého pololetí je dlouhá 60 

minut. Je to z důvodu, že žáci mají takovýhle čas doporučený z poradny. Víme, že je 

to dlouhý, ale ten čas prostě nejde rozdělit do více dnů, na to by nebyl čas.“ (2A) 

„V obou případech je reedukace dlouhá 45 minut. Musí to tak bejt chtě nechtě, protože je 

to v době vyučování, takže kratší ani delší bejt nemůže.“ (3A) 

„…délka jedné reedukace je jedna vyučovací hodina, 45 minut.“ (4A) 



„Délka jedné reedukační lekce je standardně 20 minut. Pak se řídíme délkou doporučené 

reedukace z poradny a tolikrát v týdnu se reedukace koná.“ (5A) 

„Jedna reedukace trvá půl hodiny, dýl neděláme. Tím, jak je jich malinko, tak práce je 

intenzivní a víc jak 30 minut by na ně bylo moc.“ (6A) 

„Reedukace je dlouhá jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut.“ (7A) 

„…jednu vyučovací hodinu, 45 minut.“ (8A) 

„Nápravné čtení trvá normálně 45 minut…“ (9A) 

Doba konání 

„Nemáme s dítětem stanovenou dobu. Je to buď pondělí, nebo úterý, ale který přesně den 

a v kolik hodin, to už záleží na domluvě. A snažím se je brát z vyučování dopoledne,aby 

byli schopni ještě vnímat. Samozřejmě, ale pokud nemají matiku nebo češtinu.“ (1A) 

„Jelikož tři žáci dojíždějí, vedu reedukaci až odpoledne. Šestou vyučovací hodinu to máme. 

Ráno by nechodili.“ (2A) 

„Reedukace probíhá během vyučování a vždy o záleží na dohodě s třídním učitelem. Když 

mají ostatní žáci čtení, tak já mám se žáky s poruchou učení čtení extra v jiné třídě. 

S jedním žákem pracuji například v době, kdy ostatní žáci mají tělocvik. Je to prvňák a je 

nesmysl, abychom dělali reedukaci až odpoledne.“ (3A) 

„Po domluvě s učitelem si vytahuju žáky z různých předmětů. Nemáme přesně daný, kterej 

den a v kolik hodin to bude, ale je to v době vyučování.“ (4A) 

„Pravidelně se scházíme po vyučování, šestou vyučovací hodinu.“ (5A) 

„…scházíme se pravidelně před vyučováním od 7 hodin ráno.“ (6A) 

„Koná se po vyučování, protože by byl problém dostat sem to dítě ráno před výukou, 

pokud dojíždí.“ (7A) 

„Reedukaci máme vždycky odpoledne. Je pravda, že někdy jsou už děti po vyučování 

unavené a nechce se jim, ale snažim se je namotivovat a udělat jim to zábavný.“ (8A) 

„…pátou vyučovací hodinu a je součástí žákova rozvrhu.“ (9A) 

Místo konání 

„Pokaždý probíhá reedukace se žákem u mě v kabinetu. Máme tam soukromí a taky tam 

mám veškerý potřebný materiály a pomůcky.“ (1A) 



„Vždycky to máme v mojí kmenový třídě. Důvodem je to, že tam mám umístěny všechny 

reedukační pomůcky.“ (2A) 

„Individuál dělám pokaždé u sebe v kabinetu. Nápravný čtení se střídá ve třídách druhého 

stupně, kde je zrovna volno, a nebo ve třídě družiny.“ (3A) 

„S každým žákem pracuji vždy u sebe v kabinetu.“ (4A) 

„Scházíme se v naší kmenové třídě pokaždé.“ (5A) 

„Reedukace probíhá pokaždé v mé kmenové třídě…“ (6A) 

„…pokaždé probíhá u mě ve třídě.“ (7A) 

„Máme to v mé kmenové třídě, tam mám totiž všechny potřebné materiály.“ (8A) 

„Každá hodina Nápravného čtení probíhá v mé kmenové třídě a občas v počítačové 

učebně.“ (9A) 

Jak často 

„Každej žák má reedukaci jednou týdně 20 minut.“ (1A)  

„Vedu dvě hodny reedukace týdně. Jedna hodina týdně individuální reedukace a jedna 

hodiny týdně skupinové reedukace.“ (2A) 

„Každý žák má reedukaci jednou týdně.“ (3A) 

„…každý žák má reedukaci jednou týdně.“ (4A) 

Můj žák má doporučeno 60 minut, takže se scházíme třikrát týdně.“ „…raději méně 

a častěji.“ (5A) 

„Reedukace probíhá jednou týdně…“ (6A) 

„S každým žákem pracuji jednou týdně.“ (7A) 

„Nápravné čtení je jednou týdně…“ (8A) 

„„Máme ji každý týden, ale jeden týden ho mají mladší děti a další týden starší žáci. 

Jestliže je na tom někdo hodně špatně a jestliže je velkej, tak chodí i s těma malejma.“ 

(9A) 

  



5) reedukační materiály a pomůcky 

Učební materiál 

„Spoustu materiálu jsem dostal na těch kurzech, protože jsou placený. Jinak něco mám 

od sestry z poradny a pak nejvíc využívám odbornou literaturu. Mezi osvědčené materiály 

patří například Cvičení pro děti se SPU od Věry Pokorné, materiály od Olgy Zelinkové 

nebo Zdeny Michalové.“ (1A) 

„Všichni žáci s doporučenou reedukací mají problémy s grafomotorikou, takže často 

využívám literaturu určenou pro rozvoj právě grafomotoriky a pak spoustu různých 

pracovních listů zaměřených na tohle.“ „Nejvíc čerpám z učebních materiálů 

od Zelinkové. Ta má materiály na dyslexii, takže věci na rozvoj sluchového a zrakového 

vnímání.“ (2A) 

„Materiálu mám spoustu. Jsem takovej blázen do toho. Jakoukoliv odměnu od školy 

utratim za materiál na reedukaci. Mezi mé oblíbené materiály patří Když dětem nejde čtení 

a Víš, co čteš s nácvikem od Emerlingové, Cvičení sluchové analýzy a syntézy 

od Zelinkové, Pracovní sešity pro nápravu poruch učení Tobiáš, Cvičné texty a Krátké 

texty od Martínka, ty mám úplně nejraději. Zrakové vnímání od Bednářové, Čtu a vím 

o čem a Zábavný pravopis od Nováka. A spoustu jiných. Z těhle materiálů vytvářím 

hodiny.“ (3A) 

„Často používám materiály od Nováka, Zelinkové a osvědčily se mi hodně materiály 

z nakladatelství Tobiáš.“ (4A) 

„Moc učebních materiálů nemám. Nejvíc čerpám od Zelinkové.“ (5A) 

„Vždy záleží na složení skupiny. Tento školní rok pracuju pouze s výukovým materiálem 

Pavučinka z nakladatelství Tobiáš a Dyselxie II., také si pro žáky připravuju pracovní 

listy.“ (6A) 

„Materiálu mám spoustu. Hodně čerpám od Olgy Zelinkové, pak mám Speciální 

pedagogiku a Čítanku z nakladatelství Tobiáš, také čítanku od Zdeny Michalové, Nauč mě 

správně číst od autorky Tymichové, Dyskalkulie od Nováka. Dále pak materiály 

na koncentraci pozornosti.“ (7A) 

„S Tobiášem jsem hodně spokojená, s tím pracujeme nejvíce.“ (8A) 

„Využívám především materiály od Olgy Zelinkové a Drahomíry Jucovičové, které se mi 

osvědčily nejvíce. U starších žáků používá metodické materiály od autora Rudolfa Šupa, 



například Učíme se číst s porozuměním pro 2. - 5. ročník. Šup, to je moc pěkný. On má 

materiály jak na češtinu, tak na matematiku a to jsou fakt skvělý věci.” (9A) 

Pomůcky 

„Pomůcek mám poměrně dost. Chci to udělat dětem různorodý. Používám bzučák, barevná 

víčka od PETek, kostky, písmenka, pexesa, tabulky, karty, taky osmisměrky se využívají 

hodně a samozřejmě i prostor a přírodu Jo a ještě pomůcky od LogicoPiccolo.“  (1A) 

„Hodně využívám bzučák, měkké a tvrdé kostky, čtecí tabulky, čtecí okénko, CD 

k pracovnímu sešitu Pavučinka, ilustrace, a nebo encyklopedie. Pak jsem si vyrobila různý 

kostky a kartičky.“ (2A) 

„Pomůcek mám taky hodně. Ráda to střídám a dělám tu hodinu dětem pestrou. Při nácviku 

čtení používáme hodně bzučák, u malých dětí používám spoustu obrázků, hodně oblíbený 

jsou teď pomůcky od Logico Piccolo a pak používám to, co jsem si sama vytvořila.“ (3A) 

„Já ty pomůcky moc nevyužívám. „Při nácviku čtení používám bzučák, pak nějaký karty na 

skládání slov a vět a obrázky na přiřazování a seřazování. To je všechno.“  (4A) 

„Tím, že je ve 4. třídě tak na nějaké hmatové věci už je docela velkej, takže opravdu jen 

bzučák, pak nějaký vytleskávání a při čtení používáme čtecí okénko. Žádný jiný pomůcky 

nevyužívám.” (5A) 

„Mám různé druhy puzzle, kartiček a obrázků na skládání, které jsem si sama vyrobila. 

Pracujeme i s různýma tabulkama, připravuju si pro ně pracovní listy, využíváme taky 

bzučák.“ (6A) 

„…bzučák, puzzle, kartičky a různé pracovní listy.“ (7A) 

„Snažím se, aby ty hodiny měli žáci pestrý, takže pomůcek využívám opravdu mnoho a je to 

baví s něčim zacházet. Tím se také prohlubuje jejich pozitivní vztah k učení.“ „Používáme 

bzučák, objednané sady karet na procvičování učiva, úkoly s barevnými kolíčky, výukové 

žetony, obrázkové hry a skládanky, pracovní listy, dále pak puzzle, pexesa, stolní hry nebo 

dětské časopisy.“ (8A) 

„Pomůcek používám hodně. Například bzučák, tvrdé a měkké kostky, modelínu, velké 

puzzle, kde žáci skládají slova, aby jim vyšel obrázek, různý kostky se slabikami. 

Nejdůležitější je, aby se tím dítě hlavně zabavilo a lákalo ho to pracovat.“ (9A) 

  



Tvorba vlastních pomůcek 

„Tu vlastní praxi reedukace tady na škole nemám nějak moc dlouhou, takže zatím mi stačej 

ty pomůcky, který mám a nemám zatím potřebu si sám tvořit něco novýho.“ (1A) 

„Jo tak něco jednoduchýho už jsem si sama vytvořila. Jak jsem říkala, nějaký kostky 

a kartičky na skládání, přiřazování a skládání, ale jinak nic moc.“ (2A) 

„Mám spoustu pomůcek, které jsem si vytvořila sama. Vytvářím si různá pexesa nebo 

domina, pomůcku na zrakový posilování, kartičky na skládání slov s spoustu jiných.“ (3A) 

„Jelikož moc pomůcky nevyužívám, tak si sama ani žádné nevyrábím.“ (4A) 

„Dělám to chvíli, takže zatím nemám potřebu dělat si vlastní pomůcky sama. Třeba časem 

bude potřeba.“ (5A) 

„…sama si vytvářím poměrně dost pomůcek.“ (6A) 

„Pomůcek máme dost a zatím není potřeba, abych si něco sama vytvářela.“ (7A) 

„Několik pomůcek jsem si udělala sama. Například tvrdé kostky – tvrdé slabiky, měkké 

polštářky – měkké slabiky, různá pexesa, domina, skládanky, abecedu a podobně.“ (8A) 

„Když je potřeba, tak si vyrobím nějaké jednoduché pomůcky nebo materiály sama…“(9A) 

PC a interaktivní tabule 

„Důležitý je, aby to děti bavilo, to se osvědčilo nejvíc. Takže využíváme občas i počítač 

nebo interaktivní tabuli. Ale není to pravidelně a ne moc často.“ (1A) 

„Na interaktivce občas taky pracujeme, nebo jdeme na počítač, ale to opravdu jen 

málokdy.“ (2A)  

„Já mám tolik materiálu a pomůcek, že využívám spíš ty. Počítač si užijou doma.“ (3A) 

„Pracovat na počítači si mohou doma, já preferuju práci na papíře.“ (4A) 

„Nic takovýho během reedukace nepoužívám. Ten čas chci využít tak, aby žák komunikoval 

se mnou, ne s počítačem.“ (5A) 

„…Žáky ta interaktivka hrozně baví a je to pro něco jiného než jen psaní do sešitu. Mají 

rádi, když při práci využíváme pomůcky a není jen psaní na papír.” (6A) 

„Postupem času jsme přešli také na počítače, a na ně nedám dopustit. Děti to mají strašně 

moc rády. Když je necháte pracovat pouze jen s tužkou v ruce, tak k tomu ztratí chuť 



a nebude je to bavit. Zatímco když jim nabízíte různé způsoby a je to formou hry, tak je 

to pro ně zajímavější a víc je to baví.“ (7A) 

„Občas se reedukace koná v počítačové učebně, kde žáci pracují v PC programu Dys 

Com, který se velmi osvědčil, ale s interaktivní tabulí nepracujeme vůbec.“ (8A) 

„S interaktivní tabulí nepracujeme, ale občas vezmu děti na počítače, abych jim 

to zpestřila, ale ne moc často.“ (9A) 

 


