
Přílohy  

 

Příloha č. 1.: Zápisy pracovníků KPM  o doučování, pro dokreslení kontinuity v edukační 

rovině sociální práce s výzkumným vzorkem.1 

 

ZPĚTNÁ VAZBA -  DOUČOVÁNÍ 

 

20. 1. 2016 

Vít Němec ( Belaj )2 – M: sčítání a odčítání do 100; ČJ: měkké a tvrdé souhlásky 

  - M- bez problémů; ČJ – nezná tvrdé a měkké souhlásky z paměti, ale když se pak zopakují, 

dokáže úkol splnit. Stejně jako všem mu dělá problém určit, kde má být dlouhá a kde krátká 

samohláska. 

 Janík Čurda – M: sčítání a odčítání do 20 

 - bez počítadla si ani neškrtne, s počítadlem s obtížemi příklady vypočítá. Zvládne sčítat 

pouze do 5, pak už je to problém. Zaměřit se na čísla a vysvětlit počty! Netuší. 

Nesoustředěný. Marek nevěděl, jestli ho chvílema ignoroval nebo opravdu nevnímal. 

Reagoval až po několikátém šťouchnutí. 

Denis Molnár – M: dělení víceciferných čísel číslem jednociferným; ČJ: vyjmenovaná slova 

 - M – když se soustředí, je to ok. Problém uvědomit si nejbližší násobek, chtělo by to 

zvládnout násobilku; ČJ – při samostatné práci dělá chyby, moc si nepřeříkává vyjmenovaná 

slova, plete si bít / být, mít / mýt, nehledá souvislosti, stejně jako ostatní. 

 Pepa Kofroň – M: dělení víceciferných čísel číslem jednociferným; ČJ: vyjmenovaná slova 

 - M – pouze zbrklé chyby z nepozornosti; ČJ – téměř bez problémů, jen předpony vy / vý 

s menšími obtížemi. / dlouhé a krátké samohlásky. 

 

3. 2. 2016 

Lara - M- sčítání a odčítání do 10; psaní psacích písmen A E I O U B L H K 

- M: super, bez problémů; ČJ: OK, psaní písmen zvládá, lehce  ty, které ještě neumí 

Vanesa - M: dělení se zbytkem; ČJ: vyjmenovaná slova 

                                                 
1     CHEIRON T o.p.s. Interní materiály organizace. 
2     Jména byla změněna z důvodu ochrany klientů.   



- M: chytrá, ale nesoustředěná. Když se soustředí, je to v pohodě, ale moc se nesoustředí. 

Zajímá jí všechno kolem, včetně úkolů ostatních dětí; ČJ: úplně to samý, jako u matiky. 

Problém pouze s předponou vy/vý. 

Gertruda – M: vyjmenovaná slova; ČJ: dělení se zbytkem 

- M: bez problémů, samostatná 

Vít – M: sčítání a odčítání do 100; ČJ: měkké a tvrdé souhlásky 

- M: chyby jen z nepozornosti, ČJ: bez problémů, zlepšení, proti minule. Už si pamatuje 

měkké a tvrdé souhlásky. 

Jan B. – M: dělení dvojciferných čísel; ČJ: vzory přídavných jmen 

- M: když bude trénovat, bude neporazitelnej ; ČJ: nesoustředí se a chvátá, ale stejně to 

zmákne! 

Radůz – M: úhly – skvělý  

Martin O. – M: geometrie DÚ; ČJ: podoba znělosti ď/ť , h/ch ; AJ: hodiny. 

Martin překvapil, jen v geometrii si musel na začátku zopakovat součty úhlů v trojúhelníku. 

S Járovou pomocí se naučil používat úhloměr. Jinak vše ok. 

 

10. 2. 2016 neproběhla ZV 

 

 

17. 2. 2016 

Lara, Jan a Pepa3: Matematika bez problémů, (násobení dvojciferným číslem), ČJ- vzory 

podstatných jmen - Sem, tam chybky z nepozornosti. 

Vít: ČJ- měkké/ tvrdé souhlásky. – obrovské zlepšení. 

Sára: bobřík mlčení, naprosto nespolupracovala, zkoušela hranice. Nakonec odešla, protože 

prostě nechtěla mluvit. 

Jan: M: bez problémů; ČJ: opakování vyjmenovaných slov, pohoda. 

Pavel R.: dneska celkem oříšek- nechtěl spolupracovat, sekal se a trucoval. Nakonec jsme 

zvolili lehčí příklady, ale stejně tam měl chyb jak máku. - ZAMĚŘIT SE NA NÁSOBENÍ 

POD SEBOU, CHYBY ZE ZBRKLOSTI, Čj: v pohodě- vzory podstatná jména. 

Dezider Novák: i přes počáteční ostych z těžkých příkladů se s tím nakonec skvěle popral a 

násobil dvojciferným číslem miliony;  čj- vzory podstatných jmen – ŠPATNÉ, NUTNO 

OPAKOVAT A TRÉNOVAT! 

                                                 
3     Jména byla změněna z důvodu ochrany klientů.   



Příloha č. 2.: Fotografie z činnosti NZDM Cheiron T, o.p.s. 

 

Obr. 1. Tvořivá dílna v Klubu pro mladší. 

 

 

Obr. 2. Hudební dílna v Klubu pro starší. 

 

 



 

 

 

Obr. 3. Výtvarná činnost v předškolním klubu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obr. 4. Volná hra v předškolním klubu. 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Aktivizační několikadenní pobyt Timeout 2016. 



Příloha č. 3.:   

 

 

 

Leták na předškolní vzdělávání, str. 1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leták na předškolní vzdělávání, str. 2. 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4.:   

 

 

 

  

 

Leták na Klub pro mladší. 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5.:  Ukázka záznamů pozorování a nestrukturovaných rozhovoru. 

 

Klub pro mladší, 15. 3. 2016. 

Debata o škole v keramické a výtvarné dílně. Natálka, 1.třída, Sára, 3. třída. 4 

Hovoří o šikaně ve škole. „Proč?“ „Protože jsme černý!“ 

U Natálky je patrný velký výchovný vliv babičky, protože se vyjadřuje jako ona. Z úst malé 

holčičky hovoří  Romka ze sociálního vyloučení s velkou životní zkušeností. Je to velký 

kontrast vyjadřování a vzevření holčičky z první třídy. 

„Proč učitelé nic s tou šikanou nedělají?“ 

„Vždycky dají jen poznámku, ale pak se to zase děje!“ 

„Baví Vás to ve škole?“ 

„Jak kdy, ale nechceme tam chodit, protože nás ostatní nemají rádi!“ 

 

Klub pro mladší, 16. 3. 2016. 

Komunitní kruh, debata o pravidelech v klubu. 

 Děti v mladším a středním školním věku. Debata je velmi dlouhá a zdá se, že bude bez 

výsledku. Pracovnice, ač se sanží sebevíc, nezvládají dynamiku kruhu. Děti se stále obviňují 

navzájem. Nechtějí, nebo nejsou schopny reflektovat svůj podíl na společné situaci. Jde o 

neustálé  krádeže školních a výtvarných pomůcek na klubu. Ty nikomu podle jejich mínění 

nepatří. Slovy jedné z účastnic debaty:  „…a když bere Deža, tak bych byla blbá, kdybych si 

nevzala.“ 

 

Klub pro starší, 17. 3. 2016. 

Naučná hra o přírodě. Pavel, Marek, pak Patrik.  

Jediným důvodem pro hru je možnost vyzkoušet reakce nové kolegyně. Co vydrží. Nemají 

vůbec snahu si zapamatovat principy hry. Posléze se na pobízení pracovnice podvolí a snaží se 

reagovat na pravidla hry a zapamatovat si kartičky. Přesto je to nebaví, ale vydrží deset minut. 

Když to již vypadá na další soustředěnější kolo, kdy by hoši měli i možnost si zapamatovat 

něco o přírodě, vstoupí do místnosti Dezider a strhne na sebe pozornost. Skupina se zvedá a 

odchází od rozehrané hry kouřit. Na otázku pracovnice o možnostech dohrání hry v odpověď 

přichází komentář o nudnosti hry, že je nebaví a je příliš těžká jako ve škole. „Nechodíme sem, 

abychom se učili, jako ve škole!“ Nehledě k faktu, že venku se u cigarety děje více. 

                                                 
4     Jména byla změněna z důvodu ochrany klientů.   



Neformální rozhovor u hry: Výuka biologie ve škole? Téma se okamžitě stočí k vzájemnému 

hecování: Kdo vícekrát propadl. Kdo je ve které třídě. Především ve které třídě již mohl být. 

Propadli všichni, ale Marek již dvakrát. Zaujme kontrast jejich nakročení k dospělosti a 

komentář, že jsou v šesté třídě. Ten kdo vícekrát propadl, je největším machrem. Jinak je prý 

ve škole zábava, hlavně když prý učitelka dostane záchvat vzteku. Škola je zdrojem zážitků, 

které se však nevztahují k učení. 

 

Klub pro mladší, 22. 3. 2016. 

Debata při zvoření v keramické a výtvarné dílně. Fero a Jan.5 Druhá a třetí třída. Ve škole se 

perou, protože je ostatní jen provokujou. Ostatní jsou dle jejich slov děti z majority, tzv. „bílí“. 

Učitelky jsou tlustý a zlý. Teda, krom jejich třídní. Na otázku čím by chtěli být, oba svorně 

odpovídají, že fotbalisty. Proč? „Protože fotbalistou je jednoduché se vyučit. Stačí hrát jenom 

fotbal a nemusíš se učit.“ Škola je očas baví, ale nebaví je se učit.  

 

Klub pro starší, 22. 3. 2016. 

Debata u facebooku s Petrem a Pavlem. 

Petr v sedmé třídě propadl skoro ze všeho. Nechodil do školy a následně byl v diagnostickém 

ústavu. Dle jeho slov jej pobyt v diagnosťáku nenapravil. V současnosti je mu patnáct a je 

v osmé třídě. Chodí do školy protože má podmínku. Jinak by šel do Všehrd do nápravného 

zařízení pro mladistvé. 

Pavel je ve svých čtrnácti letech v šesté třídě, také propadl. 

Kdyby nemuseli tak do školy nechodí. Někdy jdou místo školy na brigádu. Na otázku čím by 

chtěli být neragují. Dál nemají o komunikaci zájem a věnují se facebooku.  

 

Klub pro starší, 23. 3. 2016. 

Komunitní klub. Klára a Petr. Nestrukturovaný rozhovor. 

Klára vyšla z osmičky. Debata začla postěžováním Petra si na situaci ve škole. Prý má problémy 

ve škole. Na dotaz poposuje situaci jak nadává učitelkám.  

„Jak?“ 

„Třeba jí řeknu, že je herečka,…“ 

Není schopen v následné debatě reflektovat svůj „vklad“ do situace ve škole a za vše prý můžou 

učitelky, případně gádžovský děcka a češi vůbec.  

                                                 
5     Jména byla změněna z důvodu ochrany klientů.   



Petr: „Češi narážejí na Romy a provokují!“ .6 

Klára: „V týhle škole jsou učitelky přísný a chovaj se k nám hnusně. Že se koupeme v umyvadle 

a že jsme špíny. Po Esteře celá třída házela chipsy. Učitelé na nás řvali.“ 

Klára chodila do páté třídy na „zvláštní školu“ a pak přešla na běžnou ZŠ.  

„Zjistili, že tam nepatřím, tak jsem v pátý přešla a musela jsem opakovat třídu. Celej rok mě 

zkoumala nějaká psycholožka z Hradce.“ 

K přestupu se Klára  vyjadřuje: „…,dobrý, ale ze začátku to bylo těžké. Pak jsem to dávala. Do 

devítky jsem nemohla, protože jsem pro přestup opakovala. Vlastně jsem v sedmičce propadla, 

ale jen ze tří předmětů! Na týhle škole nám pořád nadávali, že jsme cigáni.“ 

„Dělali s tím něco učitelé?“ 

„Sepisovali to, řešili, ale i Ester pak šikanovali. Ti co to dělali pak měli dvojku, nebo trojku 

z chování. Pak třídu od šesté rozdělili do A a B.“ 

„Bavilo Tě něco ve škole?“ 

„Matika, chemie. Z toho jsem měla samé trojky a učitelka na chemii byla hodná.“ 

„Trojky jsou dobrý?“ 

„No lepší než pětky!“….smích. 

„Pamatuješ si ještě něco z té chemie?“ 

„Né, už jsem to všechno zapomněla. Jednou jsem se domlouvala s jednou holkou při hodině 

češtiny. Potřebovala jsem půjčit sešit abych si ho dopsala, když jsem chyběla. Na dopsání 

literatury. Učitelka na mě začala řvát ať nerušim, že to stejně v životě nebudu potřebovat! Pořád 

nám hrozila sociálkou. Že když se něco bude dít, tak zavolaj na sociálku. Byla na mě zasedlá, 

na Ester, na Romy. Každý říkal, že jsme nejhorší třída, že tam je víc cigánů. Každýho chtěli 

dávat do pasťáku. Petr Niger byl v pasťáku, jen protože ho tam poslala škola. …, ale chci teď 

zkusit tu cukrářku.“ 

 

Klub pro mladší, 24. 3. 2016.  

V keramická a výtvarná dílna.  

Ptal jsem se dnes Lukáše Ference (10),  na to, čím chce být, až bude dospělý. Zdálo se, že méí 

otázce vůbec nerozumí. Snažil jsem se otázku rozvést do příkladů, ale stále nerozuměl. Pak 

jsem se ptal na otce. Lukáš otce nezná a partner matky je již čtvrtým rokem v nápravném 

zařízení. Lukáš prý nad tím nikdy nepřemýšlel. 

 

                                                 
6     Jména byla změněna z důvodu ochrany klientů.   


