
Příloha č. 1 - Informovaný souhlas pro paní ředitelku malotřídní základní

školy, ve které šetření probíhalo

Vážená paní ředitelko, 

žádám Vás o souhlas s realizací výzkumu pro mou diplomovou práci ve Vašem

zařízení.  Tématem  práce  je  „Inkluzivní  vzdělávání  žáků  v  podmínkách  malotřídní

základní školy“. Výzkum bude probíhat v dopoledních i odpoledních hodinách ve Vaší

škole. Účastníkem  výzkumu bude jeden níže jmenovaný žák s tělesným postižením,

třídní pedagog, asistent pedagoga a Vy jako ředitelka základní školy.

Zároveň Vás žádám o souhlas s využitím školní dokumentace, za účelem získání

informací potřebných pro zpracování mé diplomové práce.  

Dále žádám o souhlas s využitím audionahrávek, pořízených v rámci rozhovorů,

rovněž pro tyto účely. 

Zákonní zástupci vybraného žáka jsou s výzkumem obeznámeni a s využitím

osobních údajů a audionahrávek souhlasí. 

Jedná se o tohoto žáka: 

Jméno: 

Třída: 

Datum narození: 

Pokud s výše uvedeným souhlasíte, prosím o Váš podpis. 

Bc. Markéta Pérková



PŘÍLOHA  2.  Informovaný  souhlas  zákonného  zástupce  chlapce  s  tělesným

postižením

Jmenuji se Markéta Pérková a pracuji na pozici vzchovatele ve školní družině.

Zároveň studuji obor Speciální pedagogika a jako téma mé diplomové práce jsem si

zvolila „Inkluzivní vzdělávání žáků v podmínkách malotřídní základní školy“. 

Mezi účastníky výzkumu bych ráda zařadila i Vašeho syna ……………………...

Chtěla  bych  Vás  proto  požádat  o  souhlas  se  zpracováním  jeho  osobních  údajů

z dokumentace  základní  školy,  zdravotní  dokumentace  a  dokumentace   školského

poradenského  zařízení.  Tyto  údaje  by  byly  využity  výhradně  pro  zpracování  mé

diplomové práce. 

Zároveň bych Vás chtěla požádat o rozhovor s pořízením audiozáznamu, rovněž

pro  tyto  účely.  Audionahrávky,  které  budou  v rámci  rozhovoru  pořízeny,  budou

bezprostředně po jejich vyhodnocení vymazány. Dále Vás žádám, zda smím použít ve

své diplomové práci  křestní jméno Vašeho syna. 

Pokud s výše uvedeným souhlasíte, prosím o Váš podpis níže.

Bc. Markéta Pérková

V Krouně dne ................................... 

………………………….... 

Podpis zákonného zástupce 



Příloha č. 3 Informovaný souhlas pro třídního pedagoga

Byla  jsem  seznámena  s  podmínkami,  cílem  a  obsahem  diplomové  práce  Markéty

Pérkové s pracovním názvem „Inkluzivní  vzdělávání  žáků v podmínkách malotřídní

základní školy“ . Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

Souhlasím  s  nahráváním  mého  rozhovoru  s  výzkumnicí  a  s  analýzou  výsledného

zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v

diplomové práci citovat informace, které jí poskytuji a uvádět mé křestní jméno. 

Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata, mohu

odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor. 

JMÉNO:...................................................... 

PODPIS:......................................................

DATUM:................ 



Příloha č. 4 Informovaný souhlas pro asistenta pedagoga

Byla  jsem  seznámena  s  podmínkami,  cílem  a  obsahem  diplomové  práce  Markéty

Pérkové s pracovním názvem „Inkluzivní  vzdělávání  žáků v podmínkách malotřídní

základní školy“ . Rozumím jim a souhlasím s nimi. 

Souhlasím  s  nahráváním  mého  rozhovoru  s  výzkumnicí  a  s  analýzou  výsledného

zvukového záznamu a jeho přepisu. Dávám souhlas k tomu, že výzkumnice může v

diplomové práci citovat informace, které jí poskytuji a uvádět mé křestní jméno. 

Rozumím tomu, že pokud se v průběhu rozhovoru objeví pro mne obtížná témata, mohu

odmítnout odpovědět na jakoukoliv otázku nebo kdykoliv ukončit rozhovor. 

JMÉNO:...................................................... 

PODPIS:......................................................

DATUM:................ 



Příloha č. 5. Polostrukturovaný rozhovor s třídním pedagogem, asistentem

pedagoga a ředitelkou školy 

Otázky :

1.                      Co se Vám vybaví, když se řekne inkluzivní vzdělávání?

2.                      Máte  ze  strany  vedení  materiální  vybavení  (odborná

literatura, dokumenty) pro společné vzdělávání ve vaší škole? Myslíte si, že

máte  dostatečné  informace ohledně společného vzdělávání?  Hodil  by se

vám nějaký kurz navíc?

3.                      Jaký jste zaznamenala pokrok u integrovaných žáků během

té doby, co dochází do vaší základní školy?

4.                      Co se týče vybavení základní školy (speciálních pomůcek)

je něco, co by vám práci s integrovaným  žákem usnadnilo? Jaká pomůcka

vám chybí? 

5.                      Je něco, co vás na myšlence společného vzdělávání kladně

nebo záporně  překvapilo?  Co je  pro Vás  PRO a PROTI u inkluzivního

vzdělávání?

6.                      Co  byste  chtěla  zmínit,  s  čím  nejste  spokojená  ve  vaší

profesi?  (Ať  už  ve  vaší  škole  nebo  celkově  k  tématu  společného

vzdělávání). 

 

7.                      Je  pro  Vás  ze  strany  rodičů,  co  se  týče  komunikace  a

přístupu vše v pořádku?

 

Přepis odpovědí: třídní pedagog

1. „Je to téma, které slyšíme ze všech stran, ale nejvíc se mi asi vybaví

zmatek, nátlak a nedostate zkušeností. Já vím, že by měly mít všechny děti

rovné možnosti vzdělávání, ale to přeci neznamená, že školy budou přijímat

všechny žáky plošně a tvářit se tak jako inkluzivní.  Myslím si, že tenhle

způsob není šťastně nastaven. Děti,  co měly být do školy zařazeni už ve

školách dávno jsou. To co se děje v současnosti mi přijde jako hurá akce



nové vlády, která neví, jak to funguje v praxi. A nehledě na to, že my nejsme

speciální pedagogové.  Já osobně si neumím představit,  že bych měla ve

třídě třeba žáka s těžkým zrakovým postižením. Nemám na to zvdělání a na

to,  abycom  si  mohli  dovolit  speciálního  pedagoga  ve  škole  tak  na  to

opravdu finance nejsou.“

2. „„Ano,  materiály  k  dispozici  máme  a  v  případě  potřeby  není  problém  k

zakoupení  další  odborné literatury.  Dostatečné informace však nemám, spíše

povrchní, byla jsem na třech kurzech o společném vzdělávání, ovšem byly to jen

všeobecné  kurzy.  Nikdo  mi  nic  konkrétního  nesdělil.  Nikdo  na  kurzech  nic

konkrétního  nevěděl  a  naprostá  většina  učitelů  je  z  tohoto  vývoje  dost

rozčarovaná.“

3.    „ Tak asi, největší pokroky pozoruji u Matyáše. Byla jsem jeho třídní učitelka

již v první třídě a tak jsem měla možnost jeho práci sledovat během těchto dvou

let. Nejvíce mě překvapilo jeho psaní. Když k nám Matyáš nastoupil tak bych

nevěřila, že těma rukama dokáže něco napsat. Jsem opravdu překvapená, že on

nejen, že něco napíše, ale taky jak to napíše. Písmo má úhledné a pěkně na

lince.“

4. „ Nevím co přesně, máme zde  všechny dostupné pomůcky. Snad jen bidet nebo

sprchu  na  osobní  hygienu  pro  Matyáše.  Pro  ostatní  integrované  žáky  máme

dostatek  speciálních  pracovních  sešitů  a  pomůcek,  které  využíváme.  Hodně

pomůcek do výuky si vytváříme sami“

5. „ Jsem ráda za to, že nikdo z dětí se třeba Matyášovi neposmívá, protože to je

žák u kterého je postižení viditelné, ale ostatní s ním jednají, jako, že ty jeho

ruce jsou naprosto normální. A to, že potřebuje pomoci při toaletě, nikdo na to

nepoukazuje.  Z  kolektivu  ho  nevyčleňují.  A  co  se  týče  ostatních  žáků  s

poruchami učení tak  taky nepozoruji žádné negativní poznámky.“

6. „ S čím jsem nespokojená? Myslím si, že celá tato situace je nešťastná. Žáci,

kteří  mají  být  integrovaní,  už  na základních  školách dávno jsou,  to  už  jsem

říkala.  Nelíbí  se  mi,  že dvacet  dětí  ve  třídě,  se  musí  přizpůsobovat  jednomu

dítěti, zdržují je, vyrušují, mají třeba jiný program, myslím tím například delší

přestávky,  nebo často odchází z  hodiny,  protože celou hodinu nevydrží  dávat



pozor a potřebují načerpat energii. Ale kdo se ohlíží na ostatní děti? Nic víc k

tomu asi říct nechci. „ 

7. „ V komunikaci s rodiči nevidím žádný problém, zatím jsem nezažila situaci, 

abychom si s rodiči nedokázali vysvětlit požadavky naše a zároveň vyslechly 

požadavky rodičů.“

Přepis odpovědí:  asistent pedagoga

1. „Když se řekne inkluze tak mi přeběhne mráz po zádech, ale to jen proto, že

se na ni dívám jako matka autistického dítěte. Vím, že každé dítě má právo, aby

se vzdělávalo na běžné základní škole, ale já mám syna s autismem a osobně

dělám  všechno  proto,  aby  zůstal  ve  speciální  škole.  Nestojím  o  to,  aby  byl

zařazený do běžné základní školy. I když třeba tahle škola je malá a měl by tady

vše co potřebuje, ale ve speciální škole mu nic nechybí. Jinak vnímám inkluzi

jako  pozitivní  krok,  ale  v  rozumné  míře.  Když  odmyslím  postoj  matky  a

přemýšlím jako asistent tak vidím, že můžu přispět k tomu, aby i v základní škole

se žáci s postižením rozvíjeli.“

2.  „Informace  získáváme  ze  školských  poradenských  zařízení.  Také  si

předáváme informace na pravidelných poradách. Zatím jsme, dle mého názoru,

nenarazili  na  problém,  který  by  bylo  potřeba   studovat.  Myslím  si,  že  jsme

dostatečně informováni.“

3. „  Myslím si, že učivo žáci zvládají, vůbec neřeší svoji odlišnost, hlavně tedy

chlapec s tělesným postižením. Ke zlepšení došlo hlavně v oblasti sebeobsluhy,

už nechce moc pomáhat, jenom v případě, že se chce zcela vyrovnat ostatním

spolužákům. Taky mě překvapilo, jak krásně píše. Nejdříve jsme používali větší

linky pro psaní, ale dnes už Matyáš píše do běžných sešitů. Někdy je znát jeho

únava a tak písmenka skáčou nad linku a pod linku, ale jinak se moc snaží.

Nebo  při  tělocviku,  kdy  kolikrát  chytí  míč  mnohem  lépe  než  jeho  zdraví

spolužáci.  Myslím si, že i ostatní žáci, kteří jsou integrováni v naší škole jsou

spokojení. Možná proto, že ve škole je taková rodinná atmosféra. Ostatní děti je

přijaly bez problémů a respektují třeba soukromí na toaletě, při které Matyáš

potřebuje pomoc.“



4. „ Momentálně mě nenapadá nic. Škola zakoupila speciální pomůcky, které

Matyáš  potřeboval,  a  to  je  lavice  s  nastavitelnou  deskou,  stupínek  k  tabuli,

speciální rýsovací pomůcky. Co se týče pomůcek k osobní hygieně, ty si zajišťuje

rodina sama. Protože mám na starosti hlavně  Matyáše, tak nevím, jestli nějaké

konkrétní pomůcky potřebují ostatní integrovaní žáci. Hlavně je problém, kde

sehnat na všechny pomůcky finance.“ 

5. „ Líbí se mi, že se dítě chová jako zdravé a téměř vůbec neodmítá žádnou z

činností, a to i při tělesné výchově, nemá z ničeho strach a obavy, jde do všeho

po  hlavě.  Myslím  si,  že  se  mu  dostává  velké  podpory  a  to  nejen  ze  strany

pedagogů, ale i rodičů a ostatních dětí. To bude jednou velké plus pro jeho další

život a taky pro ostatní děti.  Naučí se chovat k lidem s postižením. Vidím, že

ostatním dětem přijde úplně normální, že Matyáš potřebuje zapnout bundu nebo

boty. Kolikrát než stihnu zareagovat někdo z dětí přiskočí a pomůže. To je fajn.“

6„Inkluze  ano,  ale  ne  všech  dětí  plošně.  Chybí  mi  větší  možnost  rodičů  se

rozhodnout.  Mluvím z  vlastní  zkušenosti,  mám syna s  autismem a bohužel  v

dnešní době si musím získat  pro něho horší diagnózu než můj syn opravdu má,

jen proto, aby mohl zůstat ve speciální škole.  Neměnila bych to malé,  klidné

prostředí,  kde všechny děti  zažijí  úspěch a pocit,  že mají  kamarády, kteří  je

přijímají bez výhrad a svým způsobem si spolu rozumí. Bohužel v běžné škole se

obávám, že to pořád budou oni žáci s postižením, kteří budou na chvostu třídy a

vždy ti poslední. Copak tady v té malé škole je to dobré, málo dětí a tak mají

učitelé dost prostoru věnovat se každému, ale co za pár let, co když budou třídy

nacpané k  prasknutí.  O čem potom ta práce s dětmi bude? O papírování,  o

stresu. Bude z té práce mít člověk ještě radost?“

7.  „Já  myslím,  že  ano.  Komunikace  s  rodiči  je  otevřená,  jejich  přístup  a

spolupráce  je  zcela  bez  problémů.  Zatím  jsem  nezaznamenala  problém  v

komunikaci mezi školou a rodiči. „

 

Přepis odpovědí: ředitelka školy 

1.  S  inkluzí  souhlasím,  to  ano,  ale  zároveň  vidím,  jak  jsou  někteří  učitelé

vyčerpaní. V současné situaci jsou na pedagogy kladeny vysoké nároky a i já

mám zkušenosti s odchodem velmi kvalitních pedagogů ze školství, jen z důvodu



nastavení systému, který je teď. Vím, že všichni žáci mají možnost vzdělávat se

ve škole, ve které budou spokojeni.  Když si rodiče budou přát zařadit své dítě

s postižením do naší školy tak ho budeme muset přijmout, ať jsme připraveni

nebo nejsme. Ale jestli bude dostatek financí a prostoru proto, aby to dítě mělo

optimální podmínky, to vám nezaručím.“

2.  „  Z  mé pozice  se  snažím  zajistit  dostatek  materiálů  a  informací  ohledně

inkluze, ale abych řekla pravdu, sama bych ráda navštívila nějaký seminář, kde

by mi byl někdo schopen říci konkrétní informace jak postupovat. Považuji za

nutné, vzdělávat se v této oblasti, protože běžný pedagog nemá z běžného studia

potřebné  informace.  Moc  by  se  nám  hodil  speciální  pedagog,  protože  když

řešíme konkrétní problém tak by byl hned po ruce. Věřím tomu, že by to proces

inkluze dost usnadnilo.“

3. „ Všímám si pokroku u každého žáka nejenom u těch, kteří mají s výukou

nějaké  problémy.  Ale  máte  pravdu  u  žáků  s  problémy  je  to  viditelnější. 

Koncentrace žáků s výukovými i výchovnými problémy je na této škole vysoká,

ale  myslím si,  že  to  nevnímáme jako problém.  Radujeme se  ze  sebemenšího

úspěchu těchto dětí a jsme rádi, že patří do naší školy . Tak například máme zde

chlapce ve čtvrté třídě, který měl od nástupu do první třídy velké problémy s

výukou  ve  všech  předmětech.  Od  té  doby,  co  se  vzdělává  na  podkladě

individuálního vzdělávacího plánu, je hodnocen slovně a má dostatek času na

přidělenou práci, jeho práce se opravdu zlepšila, chlapec je klidnější a je vidět,

že úspěchy, které nyní má, ho velmi těší. A to není jediný případ, mohla bych jich

jmenovat  více. Jsme malá škola a koncentrace žáků nejen s výukovými, ale i

výchovnými problémy, je zde celkem vysoká. A my se radujeme ze sebemenšího

úspěchu. Máme velkou výhodu oproti velkým školám, protože je zde malý počet

žáků a tak máme dost času  se všem plně věnovat. No, na jednu stranu výhodu

na druhou nevýhodu, protože malá škola má zase horší finanční situaci. “

4.    „Tím, že jsme malá základní  škola tak materiální  vybavení  není  na tak 

vysoké úrovní jako na některých velkých školách. Ale snažíme se prostory školy

upravit tak, aby žákům  co nejvíce vyhovovaly.  Na každém jednání rady obce

žadoním o uvolnění  aspoň malé částky peněz na pomůcky,  úpravu tříd  nebo

pořízení  nového vybavení.   Není  to  jednoduché Budujeme tedy  především  z



finančních darů od rodůču a dalších sponzorů.  Mně osobně tu chybí místnost,

kterou by žáci mohli využívat jako opravdu relaxační, odpočinkovou. Pro tyto

účely v současné době využíváme prostory družiny, ale ta místnost je velmi malá.

Máme zde  velké  půdní  prostory,  kde  by  se  nechal  vytvořit  krásný  relaxační

prostor,  ale  obec  nebude  investovat  velké  finanční  prostředky  do  přestavby

školní budovy, když budoucnost naší malotřídní školy je nejistá. Jedná se sice o

školu s dlouholetou tradicí, ale všichni víme, jak to je. Žáků je méně a méně.“

5.    „Myslíte  jako  při  práci  s  integrovanými žáky? Tak asi  nejvíc  se  mi líbí

chování ostatních žáků. Naštěstí jsem zatím nemusela řešit sebemenší náznak

šikany vůči integrovaným dětem. Těší mě třeba, když zadám skupinovou práci a

vidím, že se na té práci podílí opravdu celá skupina, nevyřazují ty spolužáky,

kteří potřebují na práci více času, ale tak nějak se jeden druhému přizpůsobí. 

Nebo v první třídě, kde máme chlapce s tělesným postižením, ostatní spolužáci

jakoby přesně věděli, kdy a s čím mu mají pomoci. Celkově na inkluzi? Asi, že se

naučí děti vzájemné úctě a pomoci.„Je potřeba , aby se žáci naučili kooperovat

se všemi, i s těmi slabšími. V běžném životě taky žijeme jeden vedle druhého,

doba, kdy lidé s postižením byli vyčleňováni, je dávno pryč. 

6.  „Nemůžu říct, že bych byla na škole s něčím nespokojená. Snad jen s finanční

situací,  asi  máme jako malá  škola  mnohem horší  postavení,  ty  finance  nám

chybí  třeba na úpravu školního prostředí,  na  lepší  pomůcky.  Ale  to  už  jsem

říkala.  Když to vztáhnu k myšlence společného vzdělávání tak jsme otevřená

škola všem, snažíme se zajistit kvalitní výuku pro všechny naše žáky, ale myslím

si,  že  tato  plošná  inkluze  není  šťastné  řešení.  Myšlenka  inkluze  je  dobrá,

nevyčleňovat žáky s postižením z hlavního vzdělávacího proudu, ale mám z toho

všeho  pocit,  že  je  to  teď  a  hned.  A  z čeho  se  vezmou  slibované  finanční

prostředky? Obávám se, že za pár let budou řešit školy velký finanční problém,

z jakých peněz zaplatit asistenty, atd. Je to takový velký třesk a nikdo neví nic,

alespoň  v  našem  regionu.  Třeba  na  naší  malé  škole,  kdy  v  jedné  třídě  se

vzdělávají tři ročníky najednou, mezi nimi šest dětí s podpůrnými opatřeními a

musím Vám říci,  že  to  opravdu  není  snadné,  upravit  výuku  tak,  aby  žáci  s

podpůrnými opatřeními nebyli přetížení a ostatní žáci, aby byli rozvíjeni podle

svých schopností.  Jsem zatím nespokojená s  nedostatečnou informovaností  o



společném  vzdělávání.  Máme  integrované  žáky,  ale  zatím  jsou  to  žáci  s

poruchami učení nebo ADHD a nebo chlapec s tělesným postižením. Ale abych

řekla pravdu, mám obavy, že  k nám třeba nastoupí žák  s těžkým  postižením

nebo autismem a my mu nebudeme schopni poskytnout adekvátní podmínky pro

vzdělání,  i  když  se  budeme  snažit  na  maximum.  My  nejsme  speciální

pedagogové. A že bych  přítomnost  speciálního pedagoga uvítala. Bohužel, si

ho však jako malá škola dovolit nemůžeme, ale takový kvalifikovaný odborník by

se  nám  do  týmu  hodil.  Myslím  si,  že  teď  je  takové  to  období  zlomu,  kdy

zaběhnuté bylo zrušeno a my musíme najít novou cestu. Bohužel si musíme najít

tu cestu většinou sami. Snažíme se tak hledat svoji vlastní cestu a přistupovat k

myšlence  společného  vzdělávání  co  nejzodpovědněji  s  ohledem  nejen  na

integrované žáky, ale i na ty ostatní“ 

7. „S rodiči vycházíme si myslím dobře, i když někdy se stane, že někteří rodiče

se přijdou informovat, proč někteří žáci píší jen polovinu diktátu než jejich syn,

či dcera, že je to nespravedlivé, nebo že v cizím jazyce nemusí psát výslovnost a

je brán ohled na jejich písmo.Pak jsou zase rodiče, kteří se o vzdělávání svých

dětí  nezajímají.  Dítě  má  individuální  plán  a  tím  to  pro  ně  končí.  Nechtějte

žádnou  práci  po  nás,  všechno  zajistěte  vy.  Ale  neříkám,  že  všechny  rodiče.

S některými je spolupráce výborná.  Opět připomínám, že jsme otevřená škola a

to znamená i pro rodiče. Kdykoliv se mohou přijít podívat na výuku, zjistit jak

výuka probíhá a mohou konzultovat své připomínky nejen s vyučujícím, ale i se

mnou.  Zatím  se  nám  nestalo,  že  by  rodiče  z  výuky  odcházeli  nespokojení.

Většinou  zjistí,  že  pedagog  opravdu  dělá  maximum  pro  to,  aby  výuka  byla

kvalitní  a přitom splnila  požadavky individuálního přístupu. A s podřízenými

nemáme  v  komunikaci  snad  žádný  problém,  tím,  že  jsme  malý  kolektiv  tak

všichni víme o všem. Snad jen komunikace s poradenským zařízením malinko

skřípe.  Očekávají od nás, že veškeré změny splníme ihned a bez pomoci, ale

přitom  oni  si  dávají  s posouzením  stavu  žáka  načas.  Kvalitní  komunikaci

považuji za opravdu důležitý bod v procesu inkluze. Jestliže výuka má probíhat

kvalitně, je potřeba, aby všechny zúčastněné strany spolupracovaly.“

 



Příloha č.  6.  Polostrukturovaný rozhovor se zákonným zástupcem žáka –

přepis odpovědí

Otázky:

1.      Dle jakého kritéria jste si vybírala školu pro své dítě? 

2.     Jsou pro Vás podmínky, za kterých je Vaše dítě integrováno (zařazeno do
běžné školy), přijatelné?

3.       Jaký jste zaznamenala pokrok u vašeho dítěte, během doby, co dochází do
této základní školy?

4.      Je něco, co se týče například vybavení školy, co by správný vývoj vašeho

dítěte ještě podpořilo? Jakou pomůcku v základní škole postrádáte, nebo  byste

doporučila. 

5.      Co byste chtěla zmínit, s čím nejste v této malotřídní  škole spokojená?  

6.      Je  pro  Vás  ze  strany  pedagogů  a  vedení  vše  v  pořádku,  co  se  týče

komunikace, přístupu? 

7.       Je dle Vašeho názoru škola otevřená novým přístupům a metodám? 

Přepis odpovědí matky:

1. „ Tuto školu jsem chtěla, protože jsem do ní chodila i já. A říkala jsem si, že v

malé škole, si na Matyho (tak matka oslovuje Matyáše) lépe spolužáci zvyknou a

nebudou se tolik ptát, co se mu stalo a proč má takové ruce. Kolektiv pedagogů

je v současné době velmi příjemný a to mě velmi ovlivnilo pro výběr.   Měla jsem

možnost je poznat na společných akcích pořádané školou , kterých se opravdu

ráda účastním.“

2. „Já  jsem  nadšená  a  to  myslím  opravdu  vážně.  Učitelky  jsou  tam  opravdu

neskutečný a myslím si, že se tam musí každé dítě těšit. Tedy aspoň náš Matyáš

určitě. A ty podmínky, já jsem chtěla co nejméně výjimek. Chtěla jsem, aby měl

Maty možnost nejdříve vše vyzkoušet sám a až když to pravdu nejde tak mu to

nějakým způsobem usnadnit. V životě mu taky nikdo nebude zametat cestičku a

upravovat podmínky, bude se muset naučit fungovat samostatně.“

 

3. „Myslím si, že je jako ostatní děti, i když asi víc drzý, ale to není chyba školy.

My jsme ho k té drzosti tak trochu vychovávali s manželem. Říkali jsme si, že

když už si bude muset své místo vybojovat tak k tomu potřebuje mít sílu a nebát



se. Ve škole Maty zatím vše bez problémů zvládá. Více se zapojil mezi spolužáky.

Podle třídní paní učitelky pěkně píše. Já si myslím, že by mohl psát ještě lépe.

Ale problémy snad zatím nejsou. Maty se do školy hodně těší a to je pro mne

důležité.“ 

4. „No, nevím, jestli to je speciální pomůcka, ale asi by byl dobrý bidet. Věřím

tomu, že by se to Maty naučil a třeba by zvládal toaletu později i sám. Přeci jen

poroste a bude se více stydět. Teď je ve škole zvyklý na dvě osoby, které mu s

toaletou pomůžou,  ale  co později,  nebo kdyby došlo k  personálním změnám.

Možná ten bidet by opravdu byl řešení. Ale s vedením školy jsem tuto možnost

zatím nekonzultovala.“

5. „Na tuto otázku nemůžu odpovědět.  Mohla bych odpovědět na otázku,  s čím

jsem spokojená. Protože můžu říci, že se vším. Vstřícnost a ochota všech učitelek

je opravdu veliká. Já si tohle vůbec ze školy nepamatuju a myslím si, že díky

tomuto přístupu bude Maty na školu opravdu rád vzpomínat, a proto taky do

školy rád chodí.  Pro něj je největší  trest,  když musí být doma a do školy se

nejde.“

6. „Já myslím, že ano. Někdy mi přišla pravidla, která mají ve škole zavedená, až

moc přísná, ale pak jsem se na to podívala z té druhé strany a pochopila jsem

proč. Přišlo mi třeba zvláštní, proč nemůžu jen zavolat, aby šel Maty z družiny

dříve, že mi ho paní družinářka bez lístečku domů nepustí, nebo, že ho nemůže

vyzvednout nikdo jiný, než ten, kterého uvedl zákonný zástupce v přihlašovacím

lístku do družiny.  Ale když mi to paní vychovatelka vysvětlila tak jsem to vlastně

pochopila.  Jinak  nemáme  žádné  problémy  při  komunikaci.  Nejvíce  asi

komunikuji s asistentkou a pak paní vychovatelkou, ale s nikým ze školy není

problém se domluvit. Veškeré požadavky nebo připomínky s námi ochotně řeší a

snažíme se společně najít  schůdná řešení.  Paní ředitelka na každé schůzce s

rodiči nezapomene připomenout, že my jako zákonní zástupci, máme možnost

vyjádřit svoje připomínky a to nejen s výukou. Do výuky se můžeme, jako rodiče

přijít podívat. Já už jsem tuto možnost několikrát využila a docela mi to pomohlo

pochopit, že práce v malotřídní škole je možná o něco složitější než na velké

škole. Ale já jsem s výběrem školy pro Matyho spokojená. “ 

7. „  Můžu říct jen stručně ano, vše je super a na jedničku. Já jako matka jsem

opravdu spokojená. Paní učitelky hledají možnosti a konzultují to i  s rodiči. Už

jsem to jednou říkala, že jsem se o tom přesvědčila, když jsem využila možnosti



účastnit se výuky. Paní učitelka pracuje opravdu s každým žákem jednotlivě. “


