Příloha 1 – Vzor informovaného souhlasu pro respondenty

Informovaný souhlas účastníka výzkumu k diplomové práci
Téma diplomové práce: Podpora inkluzivního vzdělávání v programu Začít spolu
Autor diplomové práce: Bc. Kristina Dimelisová
Kontakt na autora diplomové práce: xristina@centrum.cz

V rámci výzkumného šetření pro diplomovou práci Podpora inkluzivního vzdělávání
v programu Začít spolu jsem byl/a obeznámen/a s následujícími ustanoveními:
-

Před realizací mé účasti na výzkumu jsem byl/a dostatečně zpraven/a o účelu a
průběhu daného výzkumného šetření.

-

Veškeré zpracování dat bude anonymizované.

-

Mám právo kdykoliv z účasti na výzkumném šetření odstoupit.

-

S jakýmkoliv dotazem ohledně realizace a zpracování dat výzkumného šetření se
mohu obrátit na řešitelku Bc. Kristinu Dimelisovou.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a informován/a o podmínkách mé účasti na výzkumu
v rámci diplomové práce s názvem Podpora inkluzivního vzdělávání v programu Začít
spolu, souhlasím s účastí na tomto výzkumu a s využitím dat, které jsem poskytl/a pro účely
tohoto šetření.

Jméno a příjmení respondenta………………………………………………………………..

Místo a datum:…………………………………./2019
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Podpis:…………………………

Příloha 2 – Vzor informovaného souhlasu pro zákonné zástupce zkoumaných žáků

Vážení rodiče,
jsem studentkou 5. ročníku oboru Učitelství pro 1. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity
Karlovy a v rámci své diplomové práce na téma “Podpora inkluzivního vzdělávání
v programu Začít spolu“ je mým hlavním cílem v praktické části zmapovat systém
podpůrných opatření na ZŠ se vzdělávacím programem Začít spolu. Chtěla bych Vás tímto
moc požádat o souhlas k uskutečnění případové studie Vašeho dítěte, jež by mi velice
pomohla k realizaci diplomové práce. Případová studie bude vycházet z analýzy
dokumentace, pozorování, rozhovoru s paní učitelkou/panem učitelem, rozhovoru s žákem,
případně rozhovoru s asistentem pedagoga a rozhovoru se zákonným zástupcem. V případě
potřeby bude umožněno nahlédnout do finální verze práce.

Ujišťuji Vás, že veškeré zpracování dat bude anonymizované. Případné dotazy velmi ráda
zodpovím.

Velice Vám děkuji.
Se srdečným pozdravem

Kristina Dimelisová
Kontakt: xristina@centrum.cz
Svým podpisem stvrzuji, že souhlasím s realizací případové studie svého dítěte a rovněž
jeho účastí na výzkumném šetření diplomové práce “Podpora inkluzivního vzdělávání
v programu Začít spolu“:
Jméno a příjmení respondenta……………………………………………………………...
Místo a datum:……………………………………./2019
Podpis zákonného zástupce:………………………
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Příloha 3 – Ukázka přepisu rozhovoru se zástupkyní vybrané školy

1) Jakou vizi ve vzdělávání tato ZŠ sleduje?
Respondent: Já si myslím, že cílem je vytvořit teda moderní školu. Moderní ve smyslu
hlavně moderních pedagogických metod, kde se bude moct vzdělávat každé dítě podle
svého nadání, podle svých zájmů, podle svých potřeb a také podle svých schopností. A
snažit se ty děti přitom vzdělávání podporovat tak, aby dosáhly svého intelektového
maxima. A zároveň samozřejmě, aby se tohle mohlo naplňovat, tak je k tomuto cíli nutné
mít dobrý pedagogický sbor, čili aby všichni měli pocit, že se s nimi počítá, že jsou
motivováni a že mají možnost nějakým způsobem být úspěšní pedagogové.
2) Jak byste popsala koncept programu Začít spolu na této ZŠ?
Respondent: Začali jsme podle úplně té původní filosofie, když ten program začínal,
jako mezi prvními, že je výhoda, že v té době bylo poskytováno velmi kvalitní
vzdělávání učitelů v tomto programu, takže jsme měli štěstí, že v té první vlně, jednak
to bylo finančně podpořeno, takže se na to učitelé mohli připravit, a byla to také ta první
vlna nadšencům, protože něco nově začínalo. Samozřejmě během těch let se taková ta
čistá linie toho programu musela lehce upravovat, i z hlediska počtu hodin. Takže takový
to krásný, jakože gramotnost, centra aktivit a pak končíme, úplně naplnit nešlo, protože
do toho začala vstupovat angličtina od první třídy, to znamená, vesměs to byli další
učitelé, kteří se do té třídy dostávali, protože s programem Začít spolu začínaly moje
vrstevnice, které angličtinou nevládly. Plavecký výcvik a tak dále, takže tam bylo mnoho
faktorů, hlavně těch organizačních, kdy jsme si vytvářeli vlastní model. Ale co si myslím,
že se nám hodně povedlo obohatit v rámci toho programu je takzvaná asistentská
podpora. Nemám teď na mysli asistenty pedagoga, kteří v dnešní době už nejsou
vzácností, ale vraťme to o dvacet let zpátky, tak tam se o asistentech ve třídách vůbec
nepsalo, možná tak akorát jenom snilo. A my jsme vymysleli systém, že vychovatelky
školní družiny svoje služby začínaly již v dopoledních hodinách, bylo to hlavně kvůli
práci v centrech aktivit, protože příprava a koordinace práce v centrech je nesmírně
náročná a protože se s tím začínalo, tak jsme měli pocit, že podpora asistentky pro
učitelku ji pomůže k tomu se to naučit, aby to v těch třídách dobře fungovalo. I když se
později učitelky velmi dobře naučily připravovat centra a pracovat v nich, ta asistentská
podpora se nám tak osvědčila, že jsme u ní zůstávali dál. A samozřejmě se to pak i
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rozšířilo, protože byly asistentky zapojeny nejen do práce v centrech, ale byly využívány
nebo jsou využívány i k podpoře nějaké individualizace výuky. Takže to si myslím bylo
velké plus. Ale nicméně je asi nutno zmínit, že od toho budeme muset pomalu ustupovat
z důvodu změny financování regionálního školství, které nám prostě mění limity
zaměstnanců ve školních družinách, tak se obávám, že si to už nebudeme moct dovolit.
Ale myslím si, že roky sem přicházeli rodiče z jiných městských částí, i mimopražských
obcí, a jako důvod uváděli, chceme do vaší školy, protože tu máte Začít spolu a
asistentky. Ty asistentky už pak brali jako samozřejmost.
Tazatel: Centra aktivit jsou ve všech třídách? Jak to tady přesně funguje? Jsou i ve
vyšších třídách?
Respondent: Mluvíme o prvním stupni. Samozřejmě první až třetí ročník, tam je to
takový čistý model. Samozřejmě zase záleží na naskládání toho rozvrhu, už nejsme
schopni dostát toho, že je deset hodin center týdně, jak to bylo nastaveno, tím, že tam
vstupují ti další učitelé a ta organizace se mění, tak to není přesně na minuty ta centra.
Ale v prvním až třetím ročníku je třeba 6 hodin center týdně, jak to vyjde, jak také vyjde
učivo. Centra skvělá věc, ale zase ne do nich za každou cenu šroubovat všechno. Ve
čtvrtém a pátém už se spíše jedná o projektovou výuku. My jsme se snažili ta centra
dotáhnout až do té pětky, protože Začít spolu je jako program prvostupňový. Nicméně,
to už záleží také na osobnosti každé paní učitelky. Máme tu takové dva modely. Je tu
model, kdy paní učitelka, taková ta typická zasačka, srdcařka, si jede jedna až tři, kde to
takhle krásně jde, slovní hodnocení a smlouva rodič, dítě a škola a cítí se v tom být dobrá,
a pak má pocit, že je to hlavně pro ty menší děti a pak je potřeba taky někdo, kdo to
trochu víc někam posune a ona zas bude dobrá k těm prvňákům. A tak potom posílá svojí
třídu dál. A pak mám druhou skupinu učitelů, kteří k těm malým zas tolik netíhnou, byť
jsou skvělí prvostupňáci, protože jsou víc ve struktuře, a to jsou zase učitelé, kteří jsou
nesmírně fundovaní k tomu připravovat děti na víceletá gymnázia, a ty si už moc na
nějaká centra nehrajou. Takže to jsou takoví ti, kteří si ty děti víceméně podávají. A pak
máme druhou skupinu učitelů, to je například paní učitelka X, která to má ráda, jsou to
jako moje děti, já je nikomu nedám, tu zodpovědnost si celou beru na sebe. A
vyprovodím je buď na druhý stupeň, nebo na víceleté gymnázium. A to jsou lidi, kteří
jsou víc zasácký, takže tam ty centra vidíme třeba i ve čtvrté a páté třídě, ale samozřejmě
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už ne v takovém rozsahu. Ty děti tam mají 26 hodin týdně, plný úvazek učitele je dvacet
dva, takže tam vstupují další lidi. Ale jsou to učitelky, které to tam vkládají víc. Taková
moje zkušenost. Když jsme s programem Začít spolu začínali a prvních x let jsme tu měli
hodně aktivní maminky a ony si ta centra hlídaly. Protože to bylo to nové. Teď si myslím,
že to už neřeší. Buď jsou spokojeny, nebo ne. Ale tenkrát se vyptávaly dětí, co ta centra,
a jako fakt to bylo pod drobnohledem. A ty maminky jakmile centra ve třídě nebyly, tak
si chodily stěžovat, ale zajímavé bylo, že to bylo první až třetí třída, a pak najednou se
všichni zblázní, my chceme jít na víceletá gymnázia a teď teda chceme ty známky,
chceme ty testy a chceme tu přípravu. A já jsem pak říkala, ale vždyť by měly být ta
centra aktivit. Pak se to tedy hodně mění i v myšlení těch rodičů. Neříkám, že u všech,
ale u většiny.
3) Co vše podle Vás podporuje inkluzi ve vzdělávání?
Respondent: Tak samozřejmě nastavení společnosti nebo legislativní nastavení. To
určitě. Samozřejmě si myslím i názor společnosti jako takové. Změna systému vůbec,
změna systému vzdělávání a financování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Troufám si říci, že projekty, které proběhly pod záštitou bývalého Pedagogickopsychologického poradenství, ať to byl projekt VIP, Kariéra nebo potom to byl projekt
RÁMUS (Rozvoj a podpora školních poradenských pracovišť) a pak to byl RPŠPT, další
projekt, po celé České republice, tak to byly projekty, které se snažily vytvořit model
inkluzivních podmínek. To, že se to nedotáhlo do konce, to je druhá věc, ale určitě to
nastartovalo. Pak si myslím, že přítomnost školních psychologů a školních speciálních
pedagogů v rámci základních škol. A přítomnost asistentů pedagoga nebo častější zřízení
té funkce. Tak to jsou asi všechny věci, které vylepšují ty inkluzivní podmínky na
základních školách. Nicméně já osobně se domnívám, že by nemělo být každé dítě
inkludované nebo jak použít ten výraz. Jsou děti, které přes všechna tato opatření a
pozitivní nastavení škol směrem k inkluzi, tak si myslím, že jim v některých případech
základní škola sebevíc se snažící nepomůže tak jako škola speciální. Všechny podmínky
zajistit nelze.
4) Domníváte se, že je program Začít spolu inkluzivní? A pokud ano, tak proč?
Respondent: Myslím si, že je to…já to nemám o tom, že je to o programu, ale že je to
o učiteli. A že i inkluzivní učitel nebo učitel, který k tomu směřuje, se dokáže o takové
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dítě postarat v jakémkoliv programu. Samozřejmě ten program se k tomu daleko víc
otevírá ve smyslu už i toho, že je tam teda učitel a asistent (myslím asistent Začít spolu,
tak jak jsme si ho nastavili). Ten program má dítě i rodiče vlastně jakoby partnera. Začít
spolu je o jako začít spolu škola a rodina, to znamená, že je to více o spolupráci. Myslím,
že když netáhne za jeden provaz škola a rodina, tak to nefunguje v žádném případě, natož
u dítěte, které má nějakou speciální vzdělávací potřebu, takže to jak je to nastavené v té
spolupráci konzultace rodič-žák učitel a tak dále. Tak samozřejmě ta podpora tam je. Ale
i v Začít spolu může být špatný učitel, který nevyužije tu příležitost. Já si myslím, že je
to především o tom pedagogovi. Zkušenost ukazuje ale, že ani program Začít spolu
v rukou zkušeného pedagoga, proinkluzovně nastaveného, tak jsou určité skupiny dětí,
pro které ten program není vhodný. Mám tím na mysli konkrétně děti dříve s lehkou
mozkovou dysfunkcí, nyní s ADHD nebo s nějakou poruchou chování.
Tazatel: A proč?
Respondent: Právě rodiče těchto dětí na začátku začali tento program hodně vyhledávat,
hodně se tady kumulovaly ty děti. Protože si řekli, on se potřebuje proběhnout, on
nevydrží čtyřicet pět minut v lavici, když bude v centrech pobíhat po třídě, tak nebudeme
poslouchat, že zlobí. Ale zkušenosti ukazují, že tyto děti potřebují jasnou strukturu, jasně
daná a fixní pravidla, stále se opakující rituály, které je jakoby udržují v nějaké jistotě,
klidu a bezpečí. A že věci jako možnost volby, vybrat si nějaký úkol, změna pracovního
místa, jakoby nutnost pracovat v týmu, těm dětem nesedí, a potom to vyvolává nežádoucí
projevy chování, které by se určitě v běžné třídě objevily taky, ale ne v takové míře. Na
to my už jsme přišli, snažíme se to rozmlouvat rodičům, když přijdou. Nicméně ne vždy
se to podaří, rodiče si myslí, že to dítě nechce, protože má už nějakou nálepku, že zlobí,
takže tohle moc slyšet nechtějí, takže samozřejmě i přes co tady říkám a říkám to i
rodičům a samozřejmě jsem se na tom shodla i s kolegyněmi z Pedagogickopsychologické poradny, tak když tady takové děti máme a máme jich tady hodně, tak se
i v rámci toho programu Začít spolu snažíme tomu dítěti vytvořit takové podmínky, které
potřebuje, takže jakoby zmírnit program Začít spolu, a to tak, že když si to přeje a ono
si to většinou přeje, protože se samo začíná stavět, nevyhovuje mu sedět v tom týmu, tak
má svou lavici, má ji někde stranou, aby nemusel sedět s dalšími třemi. Nikdo mu na tu
lavici nic nedává, má tam jen penál vlevo a sešit vpravo. Samozřejmě se ho snažíme
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vtahovat do těch aktivit, ale jakoby nabídkou, ale pokud ji odmítá, tak ho nenutíme a
nepřemlouváme. Pokud nechce pracovat v týmu, pracuje si na něčem sám.

5) Jaké jsou zde nastaveny podmínky pro inkluzivní vzdělávání? Jakou podporu
inkluzivního vzdělávání program Začít spolu zajišťuje?
Respondent: Konkrétně tu máme rozšířené poradenské školní pracoviště. V rámci toho
rozšířeného máme školního psychologa jako vedoucího od roku 1995, takže se už
nepotýkáme, aby ho tu někdo přijal nebo nepřijal, už je to zavedeno. Školní speciální
pedagog, metodik prevence a výchovný poradce a sami jsme si utvořili i pozici
koordinátora pro vzdělávání žáků s OMJ, takže si myslím, že je tu odborná podpora. Pak
tvrdím, že máme nadstandardní spolupráci se spádovou Pedagogicko-psychologickou
poradnou, která spočívá v tom, ale to asi také vychází z nové legislativy, nejméně jeden
celý den měsíčně tráví ve škole, buď vstupují do tříd, nebo mají konzultace s učiteli. A
když budu potřebovat, aby přišli pozítří, protože je nějaký průšvih, tak se domluvím i
podle potřeby. Máme termíny do konce roku, já teď obesílám učitele, kdo co potřebuje
k PPP, oni zase mají zakázky od rodičů, já z toho sestavím harmonogram a tady to
všechno probíráme, což si myslím, že je super, protože to posílilo prestiž těchto
specialistů i u učitelů. Dříve to bylo tak, že dítě šlo do poradny, oni ho otestovali, rodiče
tam něco řekli, nám přišel nějaký papír, nechte dítě smazat tabuli, a učitelé byli naštvaní.
Teď se jsou na dítě podívat, vyslechnou si stanovisko učitele, velmi často se tady mnoho
věcí vysvětlí a vyřeší a domlouváme se, co my jako škola bychom potřebovali, co jsme
schopni poskytnout. To si myslím, že hodně pomohlo. Máme tu, když uznáme za
vhodné, společné setkání zástupci školy – třídní učitel a já, zástupci poradny a rodiče,
když se nemůžeme na něčem domluvit. Pak asistenti pedagoga samozřejmě.
Tazatel: Jaké podpory se dostává učitelům v oblasti inkluze? Obzvlášť začínajícím
učitelům?
Respondent: Možnost dalšího vzdělávání, které tu probíhá i v rámci šablon. A myslím,
že podpory takzvaných uvádějících učitelů. Když třeba mluvíme o začínajících učitelích,
kteří dostávají takzvaného uvádějícího učitele, což je většinou z řady zkušených. Teď se
tu vytváří Manuál pro začínající učitele, který budeme zrovna příští středu
připomínkovat. Tak to bude další způsob podpory. A samozřejmě ideálně mentoring,
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který tu poskytuje jedna kolegyně. A vyloženě v rámci té inkluze jsou tu možnosti
konzultace se speciálním pedagogem, s psychologem, pomoc při vytváření Plánu
pedagogické podpory, IVP a tak dále.
Tazatel: Zajišťuje Vaše škola nějaký systém školení pro své pracovníky v oblasti
inkluzivního vzdělávání?
Respondent: V rámci šablon máme čtenářskou a matematickou gramotnost. Pak jsme
měli školení, ale toho jsme měli hrozně moc, takhle z hlavy to nevím. Protože je to
inkluze tak se vzděláváme komplexně a vždycky je v tom i nějaká část toho, jak s tím
pracovat s dětmi se speciální vzdělávací potřebou, protože kdybychom se cíleně
vzdělávali zase jenom na tuhle skupinu odborně, tak to nebude inkluze, že? Máme
čtenářské kluby, kde jsou vlastně zařazovány převážně děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně teda dětí s OMJ. Asi by se mělo zmínit, že tu máme i děti nadané. To
jsou děti, které jsou integrovány, vzdělávají se podle IVP, navštěvují třeba hodinu,
konkrétně se jedná o matematiku ve vyšším ročníku. Máme dítě, které přeskočilo ročník
kvůli mimořádnému nadání.
6) Jaké druhy asistentské podpory na této ZŠ využíváte?
Respondent: My využíváme v rámci programu Začít spolu vychovatelky školní
družiny, které částečně participují teda ve výuce v rámci center aktivit. Ty by měly
vlastně pomáhat učiteli v rámci té třídy připravovat a koordinovat práci v centrech. To,
že jim říkáme asistentky, to jsme si jenom my tak určili, neexistuje to, nikde to není
v katalogu prací, ta funkce neexistuje. Správně by se jim mělo říkat, vychovatelky, které
jsou dopoledne ve výuce. To jsme si my jen tak pracovně a ono se to zažilo. Ale ta funkce
neexistuje legislativně. Takže vychovatelky, které pomáhají v dopolední výuce. A
asistent pedagoga pro žáky do tříd, kde se vzdělává žák se zdravotním postižením, takže
tak jak to říká legislativa. Osobní asistenty nemáme a nikdy jsme neměli, nemám s tím
žádnou zkušenost.
Tazatel: Jaká je zde spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem? Jakým způsobem je
jejich spolupráce zefektivňována?
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Respondent: Je to zase individuální, je to zase o lidech. Samozřejmě se podle mého
názoru daří té spolupráci víc na prvním stupni. Protože je tam nejvyšší možný počet
jeden učitel, který má možnost se s tím asistentem sžít a domluvit se na nějakých
strategiích a zvyknout si na sebe a naučit si na sebe slyšet a tak. Takže tam je to
jednodušší. A právě ty učitelky z programu Začít spolu, které jsou zvyklé pracovat s
tím asistentem vychovatelem, tak pro ně teď, když se začali asistenti pedagoga objevovat
nově ve třídách, tak pro ně to nebyli žádní vetřelci. A děti na to byly také zvyklý, máme
paní učitelku tu a tu, tam to nevidím jako problém, i když nevylučuji, že může být
dvojice, která si nesedne, jsme jenom lidi, že jo. Takže tam to funguje. Snažíme se to
podporovat nějakými vzájemnými náslechy. Opakovaně nám Člověk v tísni dělal
vzdělávání na téma spolupráce učitel a asistent. Toho vzdělávání bylo hodně.
Tazatel: Je jejich práce nějak vyhodnocována?
Respondent: Jejich metodický vedoucí nebo metodická podpora je školní psycholog,
kterému odevzdávají nějaké dílčí zprávy, mám pocit, že měsíční a půlroční. A ten s nimi
vede dvakrát ročně takzvané hodnotící pohovory. Máme v plánu Balintovské skupiny, v
loni se nám dařilo, že proběhly asi tři setkání. Letos mám pocit, že to neproběhlo a to
sice s ohledem na to, že jsme velká škola a těch asistentů je hodně a mají ještě i další
povinnosti, protože někoho jen asistent neuživí, tak máme problém se sejít všichni
dohromady. To je jakoby velký problém. Ale psycholog s nimi pracuje v rámci těch
hodnotících pohovorů.
7) Jaké všechny stupně podpůrných opatření Vaše škola poskytuje?
Respondent: My máme nejvýše zařazené dítě do stupně podpory čísla tři. Zařazujeme
od toho nejjednoduššího. V jedničce mají děti Plány pedagogické podpory, pak už ta
dvojka a trojka se to jakoby prolíná, takže samozřejmě vzděláváme žáky podle
Individuálně vzdělávacího plánu a poskytujeme, nevím, kam se to řadí, takzvaný ten
nákup, že jsme schopni se domluvit na nějakých speciálních pomůckách. Nevím, jak je
to legislativně, ale v těch posudcích je to bráno jako nákup. A s tím jsme tedy schopni
pracovat, domlouváme se s poradnou třeba na tréninkovém programu do počítače,
relaxační míčky, klávesnice pro slabozraké a tak, takže formou doplňování speciálních
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pomůcek. Personální podporu poskytujeme pomocí předmětu speciálně pedagogická
péče, pedagogická intervence, což mají učitelé a asistenti pedagoga.
Tazatel: Jakým způsobem je žák zařazen do podpůrných opatření?
Respondent: Stupeň podpůrného opatření určuje pedagogicko-psychologická podpora
nebo speciálně pedagogické centrum, školské poradenské zařízení.
8) Jak byste popsala a zhodnotila dosavadní spolupráci pedagogických
pracovníků s poradenskými službami školy?
Respondent: Jak jsem již popsala před chvílí, na výborné úrovni.
Tazatel: Jak zde funguje speciální pedagog? Co je jeho náplní práce? Jaký je jeho přínos
v inkluzivním pojetí vzdělávání?
Respondent: Speciální pedagog je tady takový jako zdvojená funkce – zástupce ředitele
a speciální pedagog. Ideální model uvolněný školní speciální pedagog jako parťák
k psychologovi, který by měl vlastněna starosti všechny ty reedukační aktivity s žáky,
depistáže a tak. Vzhledem k tomu, že tady žádný speciální pedagog není kromě mě a já
jsem limitována teda tou funkcí, tak mám přiděleno 7 hodin přímé pedagogické činnosti.
To znamená, že jsem dřív než byl nastaven ten nový model inkluzivní, tak jsem si sama
po dohodě s učiteli vybírala děti, které byly zařazeny do takzvané paralelní výuky, kde
jsme si sami vytipovali, kdo má jaký problém. Takhle jsem tady začínala, začínala jsem
tady na 22 hodinách tady těch paralelek. Někdy se dařilo, to si myslím, že byl dobrý
model, že jsem ty děti měla třeba na všechny češtiny. V rámci ročníku, třeba třetí ročník,
v každém byly tenkrát nějaké integrované děti a já jsem měla rozvrh, že jsem měla všech
7 hodin jejich češtiny, děti chodili na tu češtinu ke mně a já jsem jim mohla poskytnout
v rámci skupiny deseti dětí podporu, která byla tenkrát poskytována ve speciálních
třídách nebo specializovaných později, které se postupně rušily. Takže jsem měla
zodpovědnost za veškerou výuku, takže ne jen za nápravy, ale i to, že se tam učíme
vyjmenovaná slova, včetně hodnocení těch dětí. Tak jako se děti dělily na skupiny
jazyků, tak se dělily i na češtinu a já si je postupně odebírala. No, ale postupně když jsem
začala dělat tu funkci, tak se mi ty hodiny snižovaly a ustupoval i ten trend tyhle děti
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úplně vytrhávat. Takže teď po domluvě s poradnou si beru děti, které mají od poradny
doporučený předmět speciálně pedagogické péče.
Tazatel: Jaký je přínos speciálního pedagoga?
Respondent: To si myslím, že tam už zaznělo. Je x speciálních pedagogů, kteří jsou na
jiných základních školách, protože jsem pracovala jako metodik, tak jsem docela měla
přehled i o jiných speciálních pedagozích, kteří fungují v České republice i na Moravě.
A samozřejmě podle odbornosti toho daného člověka je ta škola podpořena. Znám
nedaleko Prahy školu, kde je speciální pedagožka, která je sama zaměřena na logopedii,
dělá ji výborně. S mateřskou školou, tak jako jsme my. Ona poskytuje podporu
logopedickou už v rámci té školky a vytahuje si děti s SPU na nějaké nápravy, jedna
nebo dvě hodiny týdně. Znám školu, kde je speciálním pedagogem velmi schopný muž.
Je to škola, která nemá psychologa a on je zaměřen na etopedii, neumí si představit, že
by si sedl s nečtenářem druhákem a posunoval by mu okénko, není mu to blízké a neumí
to, ale odvádí skvělou práci se třídou na druhém stupni. Třeba do třetice znám malinkou
školu na Vysočině, kde speciální pedagog jednak je místní člověk, který má velkou
důvěru rodičů a na malinké škole vlastně pečuje o autistické dítě, které tam dojíždí
z velkého města, a zajišťuje mu částečně asistenci a strukturované vyučování. Takže si
myslím, že záleží na nastavení a odbornosti, kterou ten speciální pedagog má. Myslím,
že je důležité, že tam je. Ať umí, co umí, tak je to člověk předpokládám, pokud není
zapšklý, že mu zrušili někde speciální školu a poslali ho úřadovat na základku. Tak je to
člověk, který pro tu inkluzi je, že dělá sám, co umí a co neumí, tak zase má alespoň
přehled o tom, kam rodiče nasměrovat. Když dítě dochází někam na nějakou terapii, tak
ví, co si zatím má představit. Je to člověk, který se snaží podle mě vylepšovat a zajišťovat
inkluzivní podmínky na škole.
9) Jak byste popsala a zhodnotila spolupráci pedagogických pracovníků se
školskými poradenskými zařízeními?

Respondent: Poradna je diagnostické pracoviště, ale jako školské poradenské zařízení,
ale včetně diagnostiky, ať je to teda poradna, Speciálně pedagogické centrum nebo
Středisko výchovné péče, kdy vlastně obdrží zakázku, nejčastěji teda poradny mají děti
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s nějakými obtížemi nebo riziky ve vzdělávání, děti ohrožené školní neúspěšností teda,
eventuálně s problémy v chování, ale to se snažíme směrovat na speciálně pedagogická
centra. My se tady domluvíme s rodičem, rodič se tam objedná, proběhne vyšetření, tak
poradna jednak stanoví diagnózu, a jednak vydá nějaká doporučení směrem k rodině a
směrem ke škole. To vydá jakoby nanečisto, přijde sem právě s navrženým posudkem a
tady se to diskutuje a oni mohou dát doporučení na nákup pomůcek, tak třeba řeknou, že
pro dítě by byla dobrá klávesnice pro slabozraké. Já řeknu super, koupíme a budeme
používat. A oni do toho doporučení napíšou, abychom dostali třeba 1000 korun na
klávesnici.

10) Jak funguje zapojování rodičů do života školy?
Respondent: Máme tady neformální rodičovské aktivity. A aktivitu teda ze zákona. Ze
zákona je to školská rada, ta se myslím drží toho, co jí zákon určuje, takové to
schvalování výroční zprávy a návrhu rozpočtu. Pak tu máme takzvaný spolek X, na webu
je o nich hodně napsáno. Je to spolek rodičů, kteří velmi aktivně spolupracují se školou,
organizují rodičovské kavárny, mají stravovací komisi, podporují školu v rámci projektu
Zdravá škola, organizují Zahradní slavnosti. Je to široká nabídka.
Respondent: Možná by bylo zajímavé ještě směrem k té inkluzi. V souvislosti s rodiči
jsem si na to vzpomněla. Když jsme začali vlastně v roce 1995, když jsem se zmínila, že
paní ředitelka jako velmi osvícená už dvacet let dopředu zaměstnala ve škole psychologa,
protože se jí to zdálo důležitý a až za dvacet let se to začalo řešit celostátně. Tak já jsem
nastoupila současně s tou psycholožkou. A teď jsme tady viděly ty zoufalí děti, které
měly nějaké problémy a pětky. Tak jsme se snažily nějak rychle to začít řešit, těm dětem
pomoct. Ta doba byla jiná, nálada pedagogů byla úplně jiná, to už jsou lidi, kteří tu už
teda nejsou, že jo tenkrát byly dnešního mého věku. Já jsem byla tenkrát mladá, taky to
nebylo jednoduchý, tadyhle přišla a co nám bude radit, já učím už padesát let. To byly
jako nelehké doby. My jsme si tenkrát s tou psycholožkou řekly, co teď, jak těm dětem
pomoct. A musím říct, že jsme teda horem pádem začaly zakládat speciální, později jako
specializované třídy, které tedy byly v rámci základních škol, což tedy nebylo o inkluze,
ale v roce 1995 to byla bomba. Musím říct, že ty třídy skvěle fungovaly. Nám se podařilo,
že jsme na rozdíl od škol v okolí, které je začaly pomalu zakládat taky, my jsme je táhly
až do devítky. Většina škol to měla pouze na prvním stupni, tak to je skvělý, to se jako
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dá, že jo, do pětky se s těma dětma ještě vydrží a pak se někam pošlou. Ale u mnoha těch
dětí ta potřeba intenzivní podpory pokračovala, až do té devítky. My jsme je tedy měli
až do devítky. V zároveň jsme v té době začali spolupracovat s rodiči, měli jsme takové
kluby, kde já jsem se společně s psycholožkou, jsme se scházeli s rodiči právě těch tehdy
integrovaných žáků. Začalo to tak, že rodiče s tím museli souhlasit, my jsme se s nimi
začali scházet, kde jsme jim říkali: vaše děti mají problém a my bychom si je tam hlídali
a bylo by jim tam dobře, učila by je skvělá paní učitelka, která by s nimi uměla, bylo by
jich tam maximálně 15. Zatímco v normálních třídách jsme byli po třiceti. Takže jsme
se začaly takhle scházet a z nějaké jedné úvodní schůzky, kde jsme jim to představovaly,
pak byla druhá, kde jsme odpovídaly na doplňující otázky. Pak vznikla nějaká potřeba,
my jsme tomu říkali rodičovské kluby, kdy jsme se začaly s rodičema neformálně
scházet jako u kafe a začala nás samozřejmě zajímat zpětná vazba. Tak teď máte dítě
někde jinde, bylo to pro tu rodinu těžké rozhodnutí, protože se samozřejmě objevovalo:
Aha, oni ho dali do třídy pro blbce. Taková doba tenkrát byla. A oni to přesto udělali,
takže nám na těch třídách hodně záleželo, hodně jsme se snažili. Po nějaké době, za čtvrt
za půl roku, tak byla překvapivá zpětná vazba jakože: bylo to pro nás těžké, ale
představte si, dítěti zmizely migrény, dítě začalo dobře spát v noci, dítěti se velice zmírnil
atopický ekzém, dítě se přestalo pomočovat, už druhý měsíc se to nestalo. Takže tam
byly opravdu takovéhle výrazný pozitiva toho, jak se ty děti zklidnily a nebyly pod
trvalým tlakem na příšerný výkon, který tenkrát byl - výkon nic jinýho. 1, 3, 5 – nic
mezitím. Takže zažily úspěch, pracovalo se s nimi speciálně pedagogickými metodami,
na které slyšely. Nenutil je nikdo dvě hodiny denně číst doma bez nějakého efektu, takže
tahle nesmírná pozitiva se objevovala, takže my jsme na to tenkrát byly hrozně pyšní na
ty třídy. Vedli jsme je několik let, vemsměs úspěšně. Jednou se nám stalo, že v osmičce
se tam dostaly děti nakumulovaný s výraznými poruchami chování a kumulace těch dětí
byla neúměrná tomu efektu vzdělávacímu, takže tam jsme tu třídu rozpustili a rozdělili
ty děti od sebe, co na sebe špatně slyšeli. Tak to bylo jako jediný, jinak jsme to táhli až
do té devítky a ještě jsme jim pomáhali vybrat nějakou školu a tak.
Tazatel: A jak dlouho ty třídy fungovaly?
Respondent: No, dlouho. Já jsem je hrozně nechtěla pustit. Myslím si, že asi osm let.
Pak byl trend, kdy pomalu začínala ta inkluze. Samozřejmě ty školy dostávaly na ty třídy
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navýšené finanční prostředky, kterých není ve školství nikdy dost. Takže se začalo
ozývat, že se tam plýtvá na patnáct dětí, takže ze dvou tříd by se mohla vlastně financovat
jedna a i plat jednoho učitele. Takže začaly vlastně přestávat na ně platit, takže my jsme
tady na ně museli doplácet. Pak jsme nechali všechny ty třídy dojet. Ale přestali jsme
zakládat. My jsme je většinou zakládali ve druhé, maximálně ve třetí třídy, pak to už
nemělo smysl. Takže jednička diagnostická, někdy to bylo jasný, že ta skupina bude
silná, takže od dvojky jsme jeli, někdy jsme čekali. Samozřejmě základ byl z našich dětí,
takže jsme si ji postavili ze svých dětí a poradna věděla, že to máme, tak když zbyly
místa, tak se obraceli rodiče z jiných škol, tak jsme to doplnili a to byl velký tlak. A pak
ty poslední roky, když jsme byli už sami široko daleko, tak byl veliký zájem o ta místa.
Pak jsme je teda přestali zakládat a už jsme zase v rámci toho Začít spolu to měli
vymyšlené jinak, že tam byli ti asistenti, Ivpéčka, už zase proškolení učitelé a líp
orientovaní. A samozřejmě, kde se objevil jakýkoliv grant, tak jsme ho podávali,
abychom měli vždycky nějakou podporu navíc. Takže byla nějaká integrace na městské
části Prahy 12, měli jsme asistentkou podporu ještě navíc, pak jsme tam měli nějaké
doučování, v podstatě to byla pedagogická intervence. Jakmile se něco objevilo, tak jsme
to hned napsali a ty děti jsme podporovali. Naposledy jsme měli grant vloni, který byl
vypsán na podporu žáků s OMJ, takže to jsme měli celý rok doučování a měli jsme
příměstský tábor tady v srpnu. Jako nastartovat ty děti než přijdou do školy alespoň o 14
dní dřív, protože to mám vyzkoušený u dyslektiků. A samozřejmě, že jsme tam mezi
cizince přihlásili i děti s SPU a SVP. Za ty roky těch věcí bylo hodně.
11) Myslíte si, že přijetím pro-inkluzivní legislativy (novela školského zákona a
následná vyhláška č. 27/2016 Sb.) došlo v zajišťování programu Začít spolu
nějakých změn?
Respondent: Jako úplně v souvislosti s programem Začít spolu myslím, že ne. Změnili
se jakoby obecně podmínky na škole, že jsme povinni vlastně přijímat každé dítě se
spádové oblasti. Ale mám pocit, že to jsme byli i předtím. Ale já myslím, že díky
nastavení této školy už jako předtím, že tady byl psycholog, že jsem tady byla já, že jsme
přijímali děti s tělesným postižením, že jsme tady měli děti se smyslovými vadami, tak
to pro nás zas taková velká změna nebyla. Pro nás spíš byla změna v té legislativě,
podpůrných opatřeních, v té spolupráci s poradnou, ale že by jako inkluze zasáhla do
programu Začít spolu, to já teda tak nevnímám.
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12) Co je podle Vás důležité neopomenout při zavádění inkluzivního vzdělávání?
Respondent: Věřit tomu. Mít pedagogický sbor, který té myšlence inkluze věří, prostě
se snaží, má ty děti rád a chce je podpořit. Ale zase mít takového ředitele, který podpoří
své pedagogy, pokud ta škola na inkluzi daného dítěte třeba není připravená.
13) Je ještě něco důležitého, co byste ráda zmínila?
Respondent: Nic mě nenapadá.
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Příloha 4 – Ukázka přepisu rozhovoru se školním psychologem

1) Jak byste popsal koncept programu Začít spolu na této ZŠ?
Respondent: Tento program zde funguje klasicky. V Začít spolu jsou prvky Montessori
a dalších. Je založen na podmínkách inkluze, tedy škola pro všechny. Záleží, kdy se to
povede a kdy ne, to je zase další věc. Jedná se tedy o klasický model Začít spolu, je to
strukturované: ranní kruh, výuka, centra aktivit a hodnocení, což sebereflexe je z mého
hlediska důležitá.

2) Co vše podle Vás podporuje inkluzi ve vzdělávání?
Respondent: Důležité je, aby si člověk uvědomil, co je inkluze. Je rozdíl mezi integrací
a inkluzí. Plete se, že integrace je začlenění jednotlivce do třídy a inkluze je vytvoření
stejných podmínek pro různé typy dětí – tělesně, smyslově, mentálně či nadaní.

3) Domníváte se, že je program Začít spolu inkluzivní? A pokud ano, tak proč?
Respondent: Ano, je inkluzivní. Dává všem dětem stejné možnosti. Je to model, který
je opravdu otevřený a tím dává možnost se vyjádřit. Program Začít spolu umožňuje práci
s různými dětmi, učitel vytváří podmínky. Začít spolu umožňuje zapojení rodičů – i jako
asistenti v rámci práce center. Jsou tam a jsou otevření. Spíše 1. a 2. třída, v těch vyšších
se moc nezapojují, ale přijdou se podívat. Ale u jednoho učitele je setkání žáků, rodičů
a učitele i mimo školu.
4) Jaké jsou zde nastaveny podmínky pro inkluzivní vzdělávání? Jakou podporu
inkluzivního vzdělávání program Začít spolu zajišťuje?
Respondent: Asistenti, spolupráce s rodiči, spolupráce se ŠPZ, ŠPP, služby a podpůrná
opatření.
Tazatel: Jaké podpory se dostává učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům
v oblasti inkluze?
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Respondent: Vzdělávací semináře s metodami, které kdo potřebuje. Dále plošné
vzdělávání nebo někdy specifické skupiny jako semináře pro asistenty pedagoga nebo
semináře pro učitele na 1. stupni. Dále příklady dobré praxe, kdy asistenti měli možnost
návštěv na jiné školy (Kunratice, Modrý klíč), jak asistenti pracují. Pro asistenty
pedagoga je to důležité se naučit s různým druhem postižení.

5) Jaké všechny stupně podpůrných opatření škola poskytuje?
Respondent: Nejvyšší do 3. stupně.
Tazatel: Jakým způsobem je žák zařazen do podpůrných opatření?
Respondent: U 1. stupně je to v kompetenci školy, pokud si třídní učitel něčeho všimne,
promluví si s pracovníky školního poradenství a vytvoří se plán pedagogické podpory.
Většinou se píše plán pedagogické podpory, je důležitá komunikace. 2-5. stupeň
doporučuje ŠPZ, zpráva zůstává rodičům a doporučení jsou povinny dát škole. Podle
doporučení se vytvoří IVP nebo není vytvořen IVP, ale žák musí být při výuce
zohledněn.

6) Co vše je v popisu Vaší práce?
Respondent: Náplň práce je rozdělena na žáky, rodiče a pedagogy. U žáků mám náplň
práce: poradenství, konzultace, individuální péči, náslechy v hodinách, vedení třídních
kolektivů a koordinace. Rodičům poskytuji také poradenství, jak psychologické nebo
pedagogické, tak i kariérové. Individuální konzultace či koordinaci s odborníky jako je
dětský psychiatr, obvodní lékař, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí nebo PPP.
Pedagogům poskytuji konzultace pro učitele, vedení třídnických hodin, individuální
konzultace, pokud se stane nepříjemná situace a rovněž vzdělávání učitelů v podobě
vedení třídnických hodin, jak pracovat s dětmi ve družině. Dále sociometrie i plošně,
abych zmapoval to, kdyby se tam něco stalo. Všichni ví, že jsem tady, že jsem tady pro
ně. Jsme nezávislý, nejsem na straně nikoho.
Tazatel: Jak často a v jakém rozmezí jsou využívány Vaše služby?
Respondent: Denně. Nejvíc poradenské služby, terapie nedělám. Není to v popisu mé
práce, ale dokáži doporučit, kam mohou zajít.
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Tazatel: Jak probíhá na této škole psychologická intervence? Komu a v jakém rozmezí
je poskytována?
Respondent: Rozebírá se problém, dá se doporučení nebo pomoc. Psychologická
intervence je poskytována všem. Kdo má problém, pokusíme se ho vyřešit. V rozsahu,
v jakém kdo potřebuje.

7) Jaký přínos má Vaše role jako školního psychologa v inkluzivním pojetí
vzdělávání?
Respondent: Každá role, jestli je to pedagog, asistent pedagog, speciální pedagog a tak
dále, má svůj význam v inkluzivním vzdělávání. Dávám všem jistotu, že mohou za mnou
přijít kdykoliv. Vytvářím stejné podmínky pro všechny, což je ta inkluze. Jsem neustále
k dispozici přes email a schránku ve škole.
8) Jak byste popsal a zhodnotil svou dosavadní spolupráci s pedagogickými
pracovníky školy?
Respondent: Já budu pouze popisovat, nehodnotím, neříkám, co je špatné a co je dobré,
jen doporučuji. Ve spolupráci s pedagogickými pracovníky jsem denně. Je založena na
komunikaci a důvěře. Důležité je si vytvořit nějaký vztah. Vím, že je to těžké, ale není
to nemožné. Se spoluprací jsem spokojen, neříkám, že je to ideální, ale spíš to jsou dobré
zkušenosti.

9) Jak byste popsal a zhodnotil svou dosavadní spolupráci se školskými
poradenskými zařízeními?
Respondent: Výborné zkušenosti se ŠPZ.
Tazatel: Jak často na tuto ZŠ dochází pracovníci ze školského poradenského zařízení?
Respondent: S pedagogicko-psychologickou poradnou se dohodneme na termínu.
Chodí sem každý měsíc na celý den. Oni pošlou seznam na základě toho, jestli se jim
ozval nějaký rodič nebo koho chtějí probrat, seznam se rozšíří podle toho, jak se do
seznamu doplní učitelé. Dva dny předem je dostanou. Ostatní ze ŠPZ podle potřeby.
Například SPC – napíšou doporučení, podívají se na žáka, sepíší zprávu a podle toho za
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dva nebo tři měsíce přijdou. Dále Orgán sociálně-právní ochrany dětí, Středisko
výchovné péče u žáků s poruchami chování, když je potřeba zjistit názor dalšího
odborníka.

10) Jaká je náplň práce školského poradenského zařízení na této ZŠ?
Respondent: Zkouknutí žáka, psaní zprávy a doporučení, jednou za rok Profitest, který
já připravím, kontaktuji rodiče, a z poradny přijdou, otestují a pak jsou konzultace. U
kariérového poradenství ve škole pomáhá školní psycholog nebo paní ředitelka jako
výchovný poradce. Nemusí to dělat pouze PPP.
11) Jaké druhy asistentů jsou na této ZŠ využívány?
Respondent: Máme tu 14 asistentů. Žádní osobní asistenti.
Tazatel: Jak zde asistenti pedagoga fungují?
Respondent: Například na jedné budově školy jsou dvě děti, které mají cukrovku,
nejdříve u nich byl jeden asistent pedagoga. Ten byl poté přeložen jinam a nahrazen za
odborného asistenta, který má i zdravotnické vzdělání a je rodičem jednoho z těchto
žáků.
Tazatel: Jaké formy podpory má asistent pedagoga na této škole?
Respondent: Formy podpory jsou následující – metodické vedení z mé strany.
Pravidelná setkání. Balintovská skupina. Vzdělávací kurzy. Poté příklady dobré praxe,
které jsou popsány v předešlé otázce, a vstupní rozhovory, kde se řeší náplň práce, dítě
a cíle, které si chce nastavit na školní rok. Potom ještě evaluační rozhovory, kde se ptám,
jak to proběhlo, co plánují na další rok, co by chtěl, nebo chtěla změnit.
Tazatel: Jaká je zde spolupráce asistenta pedagoga s pedagogem? Jakým způsobem je
jejich spolupráce zefektivňována?
Respondent: Jsou různé druhy spolupráce. Všechno záleží na komunikaci, jak se
domluvíme mezi sebou. Znám asistenty pedagoga, kteří dělají i společné přípravy,
opravují testy nebo společně plánují. Na 1. stupni ke spolupráce pouze s jedním,
maximálně se dvěma pedagogy. Na 2. stupni je spolupráce se čtyřmi nebo pěti učiteli.
Ke každému má asistent pedagoga jiný vztah a s každým učitelem se musí domluvit
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jinak. Je to náročnější, ale není to nemožné. Záleží na komunikaci. Co pro to děláme?
Společné vzdělávání pro třídního učitele a asistenta pedagoga. Je to samozřejmě
dobrovolné, záleží, kdo se přihlásí. Dělají se společné semináře, kde se ukazují, jak
některé metody mohou být aplikovány.

12) Myslíte si, že přijetím proinkluzivní legislativy (novela školského zákona a
následná vyhláška č. 27/2016 Sb.) došlo v zajišťování programu Začít spolu
nějakých změn?
Respondent: Ta vyhláška č. 27/2016 je o nastavení podpůrných opatření a kdo musí
dostat podporu. Celkově to přineslo, nejen do Začít spolu. Pomohlo to té struktuře, je
černé na bílém, co mají dělat. Novela této vyhlášky ukázala, že si uvědomili, co tam bylo
špatně a změnili to. Některé školy v tom měly zmatek – máme psát nebo nemáme psát
plány pedagogické podpory? I když v současnosti už není povinný, málo se o tom mluví,
příslušné ministerstvo pošle změny do školy, ty si to mají přečíst a pak nic. Je potřeba
větší obeznámenost.

13) Co je podle Vás důležité neopomenout při zavádění inkluzivního vzdělávání?
Respondent: I když se o tom hodně mluví, lidi musí vědět, co to doopravdy znamená.
Jako rozdíl mezi integrací a inkluzí. Odborníci mají být obeznámeni, musí to být
strukturované. Musí mít strukturu. Tedy informace víc k lidem. Často přijde šum
v komunikaci, protože se používá moc odborná terminologie. Lidi to potřebují vědět.
Například se mi stalo, že na jednom semináři přednášející použila na začátku termín
výchovné plány a potom o nich mluvila jako o IVYPech, čemuž ostatní nerozuměli. A
pán vedle mě si je spletl s IVP, takže došlo k velkému nedorozumění.

14) Je ještě něco důležitého, co byste rád zmínil?
Respondent: Ne
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Příloha 5 – Ukázka přepisu rozhovoru s asistentem pedagoga č. 1 ohledně žáka X

1) Co na ní oceňujete?
Respondent: I přes její těžkou životní situaci má v sobě i určitý optimismus.
2) Co jí baví?
Respondent: Ze školního pohledu čeština a útržky z jiných předmětů. Takhle to
vidím já. A zřejmě ji baví i přemýšlet o věcech, o životě, což jí uklidňuje.
3) V čem vyniká? Co jí jde?
Respondent: Vyniká tím, že se snaží. Hezky se chová k ostatním. Jdou jí pohybové
aktivity.
4) Jaké jsou její slabiny?
Respondent: Soustředění a vnímání dané situace a dění kolem sebe. A někdy ta
sebekázeň. Když není kam, utíká na záchod. Mnohdy neúmyslná neupřímnost.
Vidím, že nepracuje, je jí do breku, ale stejně kývá, že tomu rozumí.
5) Jaké jsou její projevy ve škole? Něco neobvyklého?
Respondent: Její projevy jsou střídavé, má velké výkyvy dle rozpoložení a
momentální nálady. Nepracuje, nesoustředí se. Nastupuje u ní puberta, mění se jí
nálada. Je o jeden až dva roky starší než ostatní spolužáci a spolužačky.
6) Co jí dělá největší potíže ve škole?
Respondent: Největší potíže v matematice a v angličtině. Nevím, co informatika a
tělocvik. Kromě učení i zařazení se do společnosti, do nějakého kolektivu.
7) Co jí dělá největší potíže v mezilidských vztazích?
Respondent: U ní tam není ta upřímnost, na základě toho co prožila a prožívá. Při
setkávání s ostatními lidmi se u ní projevuje určitá neupřímnost. Má svůj svět, ve
kterém setrvává a vlastně který ji pomáhá odrážet negativa v životě.
8) Co jí pomáhá ve školní práci?
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Respondent: Měla by jí pomáhat soustředěnost, která s tím souvisí. A samozřejmě
asistent pedagoga, který ji verbálně vede, ukazuje, navrací ji zpátky. Při velké únavě
se jí ptám, jestli chce jít na chodbu nebo se protáhnout, ale to odmítá, chce být
neustále součástí třídy.
9) Co vše je potřeba při práci s ní?
Respondent: Láska a trpělivost. Neustálé nabádání a vedení v práci, aby dosáhla
výsledků, které školní výuka obnáší.
10) Jakým způsobem jí individualizujete výuku?
Respondent: Tím, že pracuje pomaleji, tak s ní jedu individuálním tempem.
Opakováním zadaných úkolů, eventuálně přizpůsobení se výuky jejímu tempu a
jejím potřebám. Konkrétněji, například v češtině při opakování jí dám znovu příklad
tak, aby žačka látce porozuměla. Ptám se jí často, jestli látce porozuměla.
11) Jaké podmínky vytváříte, abyste jí podpořila ve výuce?
Respondent: Tak jako v předchozí otázce. Vytvářet klidné pracovní prostředí a tam
zaznívá nabídka té individualizace – má nárok si sednout vedle, nárok si odpočinout.
Pokud se objeví rozpoložení, mám snahu ji pomoci. Je to pořád dokola.
12) Vidíte nějaký posun?
Respondent: Nyní ne. V nynější době k posunu nedochází, neboť žačka řeší různé
problémy.
13) Jakou roli zastává ve třídě? Jak vychází ze svými spolužáky? Pomáhá jí někdo?
Respondent: Třída ji bere podle její životní situace a vizáže jako roztomilou bytost.
Chovají se k ní velmi ohleduplně, někdy jí až nadržují, někdy se k ní chovají až
přehnaně ohleduplně. Často jí omlouvají. Ona sama se ve třídě snaží zařadit a
nevymykat se, nestranit se z toho kolektivu. Se spolužáky vychází dobře. Svým
způsobem jí pomáhají. Ona si dokáže pomoci sama tím, že se dostává do svého světa,
odpoutává se od reality, což ji pomáhá. Dále ji samozřejmě pomáhají paní učitelka a
asistent. A ze spolužáků ne úplně všichni, ale jinak hodně z nich.
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14) Jaká je Vaše náplň práce? V čem jí pomáháte?
Respondent: Pracovat s daným žákem. Ale nejsem osobní asistent, jsem asistent
pedagoga, takže pomáhám všem. Je potřeba navést ji, podpořit, přimět, aby
pracovala. Navrhovala jsem žákům, jestli nechtějí pomoc při přípravě na vyučování,
ale nechtějí.
15) Jak probíhá spolupráce s pedagogem? Jak probíhá plánování?
Respondent: Úžasně, bez problémů. Podle mé představy. Paní učitelka člověka bere.
A tu naši spolupráci a pomoc přijímá velmi kladně a můžeme si navzájem vše říci.
Plánování probíhá, jak kdy. Často se mnou sdílí, co bude a jak bude. Můžu se do
toho zapojit. Teď si připravuji, že můžu vést společenské chování, tak na to se těším.
16) Jak probíhá spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem
ohledně ní?
Respondent: Spolupráce s nimi je fajn. Oceňuji přípravu psychologa na schůzky,
která je důsledná a nabízí dostatek informací pro mou práci. Dává i otázky a dává
prostor jako člověku i zaměstnanci.
17) Jak probíhá spolupráce s jejími rodiči?
Respondent: Zatím nebyla možnost osobního setkání.
18) Myslíte, že jí škola dostatečně podporuje? A jakým způsobem?
Respondent: Ano, škola žákyni velmi podporuje. Poskytuje ji vstřícnost, pomoc a i
úlevy. To, že jich nevyužívá je druhá věc.
19) Je ještě něco důležitého, co byste ráda zmínila?
Respondent: Přeji dívce X, aby se přes veškeré starosti dobře v životě zařadila a
cítila se spokojená a alespoň trochu šťastná.
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Příloha 6 – Ukázka přepisu rozhovoru s asistentem pedagoga č. 2 ohledně žáka Y

1) Co na něm oceňujete?
Respondent: Na žákovi Y oceňuji jeho upřímnost. A také to, že dokáže vyjít
s každým. Nezaznamenala jsem u něj, že by se s někým hádal nebo že by na někoho
útočil, je takový bezkonfliktní.
2) Co ho baví?
Respondent: Já si myslím, že ho hodně baví matematika. Nejvíce řešení slovních
úloh, tam si je jistý a hodně se hlásí.
3) V čem vyniká? Co mu jde?
Respondent: Zase bych řekla v té matematice.
4) Jaké jsou jeho slabiny?
Respondent: Určitě český jazyk. Především snížená kvalita úpravy písemného
projevu, pomalejší tempo při čtení, někdy potíže s porozuměním textu, kostrbaté
písmo, zapomíná na háčky a čárky nad písmeny, což je spojené s jeho diagnózou:
dyslexií, dysgrafií a zkříženou lateralitou. Pak se to tedy projevuje i v ostatních
předmětech. To znamená tedy i v geometrii.
5) Jaké jsou jeho projevy ve škole? Něco neobvyklého?
Respondent: Nevšimla jsem si nějakého neobvyklého projevu. Chová se jako
normální kluk jeho věku. Někdy je možná divočejší a s ostatními spolužáky se
poštuchují, ale jinak poslechne.
6) Co mu dělá největší potíže ve škole?
Respondent: Největší potíže mu dělají ty projevy v českém jazyce spojené s jeho
diagnózou, které se promítají i do ostatních předmětů. Takže písmo nečitelné,
nedopisuje slova, háčky a čárky nepíše nad slova, nepravidelná velikost písmen a
tak.
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7) Co mu dělá největší potíže v mezilidských vztazích?
Respondent: V mezilidských vztazích jsem u něj nezaznamenala žádné potíže. Je
naprosto bezkonfliktní. Spíše oblíbený a jeho společnost je ostatními vyhledávána.
8) Co mu pomáhá ve školní práci?
Respondent: Hodně mu pomáhá, když má své sešity a jiné pomůcky do školy
zorganizované. Má i na každý předmět desky jinak barevné, kam si ukládá jen ty věci
k tomu danému předmětu, aby v tom měl pořádek.
9) Co vše je potřeba při práci s ním?
Respondent: Poskytnout mu dostatek času, vést ho ke kontrole, aby si věci po sobě
přečetl znovu a zkontroloval. Důležité je, aby si ve věcech dělal pořádek, aby dbal
na pravidla. Dopomoc při vybraných situacích.
10) Jakým způsobem mu individualizujete výuku?
Respondent: V některých činnostech si ho beru s ostatními žáky, co potřebují více
času nebo potřebují zohlednit své potřeby, k takzvanému kulatému stolu, jenž je
pořád ve třídě, a tam společně děláme stejné věci, ale v pomalejším tempu,
dopomáhám, navádím na řešení, především vedu ke kontrole. Nevadí, že nedodělá
celé cvičení nebo celý diktát, důležitá je správnost toho, co napíše.
11) Jaké podmínky vytváříte, abyste ho podpořila ve výuce?
Respondent: Jak jsem říkala v předešlé otázce. Na některé činnosti či úkoly si ho
beru stranou, dopomáhám mu a připomínám mu, aby si věci po sobě přečetl a
zkontroloval. Nebyl tolik zbrklý ve své práci. Když vidím, že mu něco jde a povedlo
se mu, tak ho pochválím, aby věděl, že jsem si toho všimla a aby zažil úspěch.
12) Vidíte nějaký posun?
Respondent: Posun jsem u něj úplně nezaznamenala. Připadá mi to stejné.
13) Jakou roli zastává ve třídě? Jak vychází ze svými spolužáky? Pomáhá mu
někdo?
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Respondent: Je velmi oblíbený, ostatní za ním chodí, takže vychází se svými
spolužáky velmi dobře. Když potřebuje s něčím pomoct, tak většinou mu pomáhají
jeho kamarádi, co jsou okolo. Nebo samozřejmě paní učitelka nebo já.
14) Jaká je Vaše náplň práce? V čem mu pomáháte?
Respondent: Protože jsem asistent pedagoga, tak podporuji a pomáhám všem ve
třídě. Jak žákovi, ke kterému jsem napsaná, tak ostatním žákům a paní učitelce.
Pomáhám mu si věci zorganizovat, přicházet na správní řešení, najít si chybu,
zkontrolovat si věci po sobě, dávám mu více času na práci.
15) Jak probíhá spolupráce s pedagogem? Jak probíhá plánování?
Respondent: Spolupráce s pedagogem je v maximální míře vyhovující. S paní
učitelkou se na všem domluvím. O všech změnách mi hned řekne, když něco
potřebuje, pomůžu. Například když je potřeba brát žáky, které potřebují zvýšenou
pozornost, do skupiny vedle a pracovat s nimi individuálně, tak mi o tom poví
dopředu. U větších projektů spolu plánujeme přípravu. Jinak společně probíráme, jak
se vyučování podařilo a co budeme dělat dál.
16) Jak probíhá spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem
ohledně něj?
Respondent: Ohledně tohoto žáka neprobíhá se školním psychologem a speciálním
pedagogem k žádné spolupráci. Jsem připsaná k jiné žákyni, jež potřebuje personální
zajištění.
17) Jak probíhá spolupráce s jeho rodiči?
Respondent: Protože nejsem k tomuto žákovi přiřazena, tak s rodiči nejsem
v žádném kontaktu, komunikaci obstarává výhradně paní učitelka.
18) Myslíte, že ho škola dostatečně podporuje? A jakým způsobem?
Respondent: Myslím si, že škola podporuje žáka Y tím, že mu poskytuje
individuální přístup ze strany paní učitelky a asistentek, které tam jsou. Dále, že jsou
respektovány jeho potřeby.
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19) Je ještě něco důležitého, co byste ráda zmínila?
Respondent: Ne.
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Příloha 7 – Ukázka přepisu rozhovoru s pedagogem ohledně žáka Z

1) Co na něm oceňujete?
Respondent: To je pro mě takový docela zajímavý objekt, já bych řekla, že je i hodně
nadaný na matematiku i na výtvarku.
2) Co ho baví?
Respondent: Baví ho matematika a výtvarka.
3) V čem vyniká? Co mu jde?
Respondent: Vyniká v té výtvarce.
4) Jaké jsou jeho slabiny?
Respondent: Český jazyk, pravopis, dysgrafie, dysortografie, dyslexie.
5) Jaké jsou jeho projevy ve škole? Něco neobvyklého?
Respondent: Já si myslím, že je to normální kluk, občas i rošťák odpovídající jeho
věku. Ale nic neobvyklého jsme u něj nikdy nezaznamenali. Normální kluk, není to
žádná puťka.
6) Co mu dělá největší potíže ve škole?
Respondent: Největší potíže mu dělá čtení, psaní a pravopis.
7) Co mu dělá největší potíže v mezilidských vztazích?
Respondent: V mezilidských vztazích bych řekla, že nemá problém.
8) Co mu pomáhá ve školní práci?
Respondent: Já si myslím, že mu hodně pomohlo, že minulý rok měl ten PLPP, že
jsme ho zohledňovali bez jakýchkoliv papírů, ale moc se to neposouvalo, takže pak
byl vyšetřen v poradně. Má IVP a řekla bych, že ho to namotivovalo v tom směru,
že vidí, že má pomoc, že se o něj zajímáme, že mu chceme pomoct a řekla bych, že
ho to zmotivovalo k takové větší píli a zájmu o tu češtinu, že se snaží.
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9) Co vše je potřeba při práci s ním?
Respondent: Zohledňování v českém jazyce, nenutit ho psát všechno. Dále aby
zmenšil písmo, pak se nevejde do formátu, takže tohle všechno je potřeba
zohledňovat.
10) Jakým způsobem mu individualizujete výuku?
Respondent: Ve vybraných úkolech pracuje s asistentem. V té menší skupince má
větší klid, což on teda potřebuje. On hodně kamarádí s klukem V a ten je divočák. A
to mu vůbec nesedlo, takže došlo k situaci, kdy za mnou přišel a brečel, abych ho od
něj odsadila, přitom spolu od školky kamarádí. A kamarád V je tak divoký, že to
došlo tak daleko, že chtěl svůj klid. On je podstatně klidnější, ale potřebuje na svou
práci klid a soustředění. Takže v tom se mu snažím také vyjít vstříc.
11) Jaké podmínky vytváříte, abyste ho podpořila ve výuce?
Respondent: Klid pro práci, aby neměl kolem sebe rušivé živly, spolupráce
s asistentem v těch vybraných úkolech. Já na něj vidím, že když řeknu: půjdete do
skupinky s paní asistentkou, že už čeká, až ho jmenuju. Jiné děti by to třeba nechtěly,
ale on to oceňuje, že zase má chvilku klidnější a pro sebe v té menší skupině toho
asistenta.
12) Vidíte nějaký posun?
Respondent: Vidím tam posun, že má větší zájem a tu snahu u něj oceňuji.
13) Jakou roli zastává ve třídě? Jak vychází ze svými spolužáky? Pomáhá jí někdo?
Respondent: Tam si myslím, že vychází se svými spolužáky. Nejvíc kamarádí s tím
klukem V. Tam oni se svým způsobem i doplňují. A ten kluk V mu i hodně pomůže,
ale přitom potřebuje ten svůj klid.
14) Jak probíhá spolupráce s asistentem pedagoga? Jaká je jeho hlavní pracovní
náplň? V čem Vám pomáhá? Jak podporuje žáka? Jak probíhá společné
plánování?
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Respondent: To už jsme vlastně řekli. Ve vybraných činnostech pomáhá asistent
pedagoga.
15) Jak probíhá spolupráce se školním psychologem a speciálním pedagogem
ohledně něho?
Respondent: Chodí na čtení, na speciálně pedagogickou intervenci na čtení. Jedna
hodina týdně, kdy je tato hodina vedena speciálním pedagogem. Ta spolupráce se
školním psychologem, tam se zatím nevyžaduje žádné péče.
16) Jak probíhá spolupráce se školským poradenským zařízením?
Respondent: Tam se mi docela líbilo, že ta poradna, i když má tolik práce, tak že se
mu věnovali, protože on není tak těžký případ, nemá kázeňské problémy a nic. Tak
se mu věnovali. A když jsem řekla po roce, že ten PLPP se mi zdá málo, že by to
potřebovalo nějak ošetřit, tak že mu napsali IVP. Vyšli vstříc, pohovořili s matkou.
Udělali to, což nebývá vždycky zvykem.
17) Jak probíhá spolupráce s jeho rodiči?
Respondent: Tak to je úplně bez problému. Ta maminka se zajímá. Já jsem navrhla
to vyšetření, ona to podpořila. Naopak byla ráda. Takže se zajímají o jeho práci, tam
není problém.
18) Myslíte, že konzultace rodič-učitel-žák jsou užitečné? A pokud ano, v čem
konkrétně? Kdo vše se jich účastní?
Respondent: Ano, myslím si, že konzultace rodič-učitel-žák jsou užitečné.
Konkrétně v řešení problémů a v nastavování a vyhodnocování spolupráce. Účastní
se žák, rodič a učitel.
19) Myslíte, že ho škola dostatečně podporuje? A jakým způsobem?
Respondent: Škola ho podporuje, je v péčí speciálního pedagoga, který taky nemá
až tolik času.
20) Je ještě něco důležitého, co byste ráda zmínila?
Respondent: Ne.
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Příloha 8 – Ukázka přepisu rozhovoru se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami
(konkrétně žákem Z)

1) Co Ti udělá radost?
Respondent: Když dostanu jedničku.
2) Jaká je Tvá oblíbená činnost ve škole?
Respondent: Tělocvik, protože se tam hodně běhá, hraje a sportuje.
3) Co Tě baví za školní předměty?
Respondent: Tělocvik.
4) Dělá Ti nějaký předmět potíže? Pokud ano, jaký a v čem konkrétně?
Respondent: Angličtina. Nejde mi to do hlavy.
5) Chtěl by ses v nějakém předmětu nebo činnosti zlepšit? A proč?
Respondent: V angličtině, hlavně v mluvení.
6) S kým rád ve škole spolupracuješ?
Respondent: S klukem M. a s klukem V.
7) Pomáhá Ti někdo ze spolužáků?
Respondent: Kamarád. Třeba když něco nevím a tak.
8) Jak se Ti pracuje s paní učitelkou?
Respondent: Dobře.
9) Jak se Ti pracuje s asistentkami?
Respondent: Dobře. Například když mám chybu, tak mi pomáhá.
10) Co Ti nejvíce při vyučování pomáhá?
Respondent: Klid.
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11) Kdy se dokážeš nejvíc soustředit? Co Ti pomáhá, aby ses mohl lépe soustředit?
Respondent: Když je klid.
12) Vyhovují Ti konzultace rodič-učitel-žák? Pokud ano, proč?
Respondent: Jo, protože se to všechno dozvím a řekneme si, co mi nejde a tak.
Vidím to z více stran.
13) Jakým způsobem se učíš doma?
Respondent: Buď si to píši, nebo čtu.
14) Jak trávíš svůj volný čas?
Respondent: Chodím na fotbal. Dělám rád sport.
15) Máš sourozence? Pokud ano, jak spolu vycházíte?
Respondent: Jo, bráchu. Dobře celkem.
16) Jaký je Tvůj sen? V čem bys chtěl být úspěšný?
Respondent: Pracovat s počítačem.
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Příloha 9 – Ukázka přepisu rozhovoru se zákonným zástupcem (konkrétně žáka X)

1) Proč jste si vybrali tuto ZŠ pro své dítě?
Respondent: My jsme si prapůvodně vybrali úplně jinou školu, původně jsme si
vybrali Montessori školu, protože jsem tam měla starší dceru a byli jsme tam
spokojení. Takže dítě X nastoupilo do první třídy do Montessori školy, kdy po půl
roce jsme teda zjistili, potom co se tam vyměnila učitelka, že to asi nebude ono.
Zjistili jsme, že Montessori škola je sice fajn, ale je to hlavně o tom učiteli, takže
když pak byla odejita ta původní paní učitelka a dostali jsme novou, tak jsme zjistili,
že to prostě nebude ono. A pak jsem i zpětně zjistila, že to nebude ani pro dítě X, kdy
je tam hodně vyžadovaná ta samostatnost a tak, a to jsme ještě v první třídě nevěděli,
jak to bude nebo nebude. Nakonec jsem ráda, že jsme tam nezůstali. Byla tam do
pololetí. To jsem se naštvala někdy v listopadu, když jsem se zeptala, jak to vypadá
s angličtinou a paní učitelka mi odpověděla, že angličtinu nějak nestíhá. Ta předchozí
byla fajn, ale tahle nová nezvládala ty děti a viděla jsem, že je to průšvih. Ještě byla
spojená první až třetí třída. Bylo to zlé. Začala jsem hledat nějakou alternativu, kam
bychom mohli jít, na tuhle školu jsme měla výborné reference. Takže někdy na
Vánoce jsem zkoušela psát, jestli by bylo možné někdy od pololetí sem děti dát. A
shodou okolností bylo místo, jak pro starší dceru, tak i pro dítě X, do programu Začít
spolu.
2) Jaké výhody a nevýhody vidíte v působení této školy na své dítě?
Respondent: Výhody určitě vidím v tom programu Začít spolu, minimálně v těch
prvních třech třídách. Pak nevím, jestli se to dá ještě považovat za program Začít
spolu. Minimálně ten začátek, první až druhá třída. Asistentka ve třídě. Líbí se mi,
že nemají známky v první a druhé třídě. Nevýhody mě nenapadají.
3) Jakým způsobem podporuje škola Vaše dítě? Jaké podmínky jsou zde
vytvořeny pro jeho kvalitní vzdělávání?
Respondent: Umožňuje ji asistenci, má tady individuální vzdělávací plán.
4) Kdo vše Vám výrazně pomáhá při podpoře Vašeho dítěte v jeho vzdělávání?
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Respondent: Mimo je to pedagogicko-psychologická poradna a ve škole
samozřejmě asistent a učitel. V tuhle chvíli je to třídní učitel, od dalšího ročníku to
už bude složitější asi. Po prázdninách se jdeme poptávat do jiné školy.
5) Vidíte nějaký posun po zajištění podpůrného opatření?
Respondent: Tak určitě, já u ní vidím po každém testu, jestli u ní asistent seděl nebo
ne. Takže samozřejmě na známkách se to projeví ihned a vlastně i na její pohodě.
Takže když na začátku roku neměla po celou dobu toho asistenta, tak jsem poznala a
věděla, že to jakoby není ono.
6) Jak probíhá spolupráce s učitelem? Jak byste ji zhodnotila? Co byste ocenila?
V čem vidíte úskalí?
Respondent: Vídáme se na schůzkách, když něco potřebuju, tak je paní učitelka
velmi svolná se sejít a řešit to. Takže to si myslím, že je v pohodě. Dost dodržuje ten
vzdělávací plán a řídí se jím. Nevím, jestli se tím řídí paní učitelka angličtiny. Tam
si myslím, že je to malinko méně, protože dítěti X dělá problém to napsat a nevím,
jestli v tom plánu nejsou nějaké úlevy na tu angličtinu. Ale já to neřeším. Úskalí
žádná nevidím. Myslím, že jsme si to všechno tak nějak vyříkali, že jsme měli na
začátku problém, co jí paní učitelka dávala dodělávat milión stránek matematiky, to
se pak odbouralo, protože to opravdu nemělo úplně smysl.
7) Jak probíhá spolupráce se speciálním pedagogem a školským poradenským
zařízením?
Respondent: Se školním psychologem jsem se nikdy nesetkala, ale se speciálním
pedagogem také ne. Spíš s poradnou. Teda včera jsme měli schůzku původně
svolanou kvůli tomu, nakolik ji mám připravovat doma na to vyučování, nakolik ji
mám mučit, protože mezi námi to nedělá dobrotu. Ta spolupráce s poradnou je v
pohodě. Předloni tam chodila na procvičování percepcí.
8) Myslíte si, že konzultace rodič-učitel-žák jsou užitečné? V čem konkrétně? Kdo
se jich účastní?
Respondent: To si myslím, že jo. To dítě slyší, co vlastně ten učitel proti němu má,
slyší, co ten učitel řekne rodiči, rodič učiteli, že to není o tom, že rodič přijde ze třídní
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schůzky a řekne, co mu učitel řekl a doma dítě řekne, že to není pravda. Já si myslím,
že je to super, že to není jako třídní schůzky, co byly za nás. Účastním se jich většinou
já.
9) Jak se projevuje doma?
Respondent: Vzala bych to na tu školu, kdy vidí domácí úkol a brečí. Je hodně
plačtivá, vzteklá, nedokáže se soustředit déle než pět minut. Když je nějaký delší
úkol, tak by vyžadovala to, aby s ní někdo celou dobu seděl a dělal to, ale vzhledem
k tomu, že mám tři děti, tak nedokážu s ní dělat třeba celou hodinu domácí úkol, je
to pak moc. A já bych asi taky potřebovala být speciální pedagog, abych jako
pochopila, co ona…mě jako dělá problém pochopit, že ona to nechápe. Já bych teda
potřebovala sama se sebou pracovat, abych já se naladila, že mi to nedělá schválně,
že to tak prostě je. Takže tohle já prostě nedokážu pochopit a s tím se snažím nějak
pracovat, proto jsem také šla do té poradny, aby mi poradili a řekli, jestli má cenu se
s ní dál týrat dalšími úkoly a povinnostmi.
10) Co na svém dítěti oceňujete?
Respondent: Tak ona je naštěstí taková sluníčková a taková milá, takže alespoň ještě
nezlobí v té škole. Dokáže být milá.
11) Co jí pomáhá pro lepší koncentraci nebo zmírnění potíží?
Respondent: Krátké úkoly a mnohem lépe pracuje, když nepracuje se mnou nebo
s manželem. Já si myslím, že když pracuje s paní učitelkou při těch intervencích,
takže je to určitě lepší. Nebo v poradně, když jsem poslouchala, jak tam pracuje, tam
se jako nerozbrečí.
12) Co jí udělá největší radost?
Respondent: Pochvala. Radost jí udělá, když jede k babičce na Moravu.
13) Jaké jsou její obavy?
Respondent: V životě? To úplně nesouvisí se školou, myslím, že má obavy, že jí
umře další babička. Když se to vztáhne na školu, tak myslím, že když jde do školy a
čeká ji nějaký test, tak se bojí, že dostane špatnou známku. Manžel se už snaží dítě
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X nekomentovat, ale komentuje ostatní dvě děti a myslím, že manžel lpí až moc na
známkách, takže ona vidí, že když ostatní dostanou trojku a není z toho doma
nadšení, takže, co asi musí být, když přinese čtyřku. Manžel se ji snaží
nekomentovat, ale ostatní děti řeknou, ale ona má čtyřku a jí nic neřeknete? Takový
začarovaný kruh, takže kdyby šla na jinou školu, kde se neznámkuje, tak by to pro
nás bylo celkem fajn. Má tedy strach ze špatné známky.
14) Jaké jsou její sny?
Respondent: Její sny? Tak přála by si nereálné sny, které má, přála by si vyrůst a
mít rodiče. To jsou sny, které se asi nepovedou. Má takové sny, že chce být
designérka.
15) Jak probíhá práce s žákem doma? Kdo s ním dělá domácí úkoly? Kolik času
nad nimi stráví?
Respondent: Je to o tom, že se snažíme dělat jen domácí úkoly. Nebo se zeptáme,
jestli si nepotřebuje něco zopakovat, což samozřejmě nikdy nepotřebuje. Ale zase
když věděla, že se bude psát test z toho ČaSu, tak se na to koukala. V angličtině jí to
nedává smysl, nejde ji to do hlavy. I am, You are jsme dělali milionkrát, ale nejde jí
to do té hlavy. Úkoly s ní dělám nejvíc já. Záleží, kolik jich je, podle toho nad nimi
stráví času. Když jsem na kroužkách s ostatními dětmi, tak si úkoly udělá sama a já
jí to pak zkontroluji. Češtinu si nějak doplní, ale na matiku většinou neudělá nic.
Češtinu doplní, ale podle mě úplně bez rozmyslu, protože minule nedokázala říci,
proč tam napsala takové i. Nedokáže, když tam jsou souhrnná cvičení, kde jsou
vyjmenovaná slova, shoda podmětu s přísudkem a vzory dohromady, takže to je už
jako moc. Takže když je to cvičení na jednu věc, například jen na vyjmenovaná slova,
tak je to dobrý. Ale jakmile je tam víc těch jevů, tak ty pravidla má zmatené.
16) Jak tráví svůj volný čas?
Respondent: Má kroužky. Ráda vaří. Na to, kolik jí je, tak si ještě ráda hraje, takové
dětské hry pořád. Třeba, že si hraje s legem. A neříkám, že nemá ráda si sednout
k tabletu nebo televizi.
17) Má nějaké sourozence? Pokud ano, jak s nimi podle Vás vychází?
36

Respondent: Ano. Vzhledem k tomu, že dvě jsou skoro puberťačky a jedna je
mladší, takže je to občas boj. Ale já myslím, že jako každý sourozenec, že se jednu
chvíli milují a pak se nesnášejí. Ona má pak ještě sourozence vlastní, vlastně
nevlastní, mají maminku společnou. Tam bohužel je ségře přes dvacet, sice se
přestěhovala do Prahy, tak jsem si myslela, že se budou vídat, ale je nějaká moc
zaneprázdněná, nejeví o ní moc zájem. Takže to dítě X podle mě hrozně těžce nese,
že tady má sice ségru, ale ta není schopná se ozvat. Takže to mě jako mrzí. Ale zase
si říkám, její dvacet, tak třeba jí to začne zajímat později. Ale ony spolu vlastně
nevyrůstaly. Už spolu deset let nevyrůstají, tak jí to asi tak úplně nebere.
18) Jaký školní předmět jí baví?
Respondent: Tipla bych si výtvarku.
19) Jaká je v mezilidských vztazích?
Respondent: Já si myslím, že se jí špatně navazují vztahy. Ona neví. Baví jí si hrát
s miminkama. Vrstevníci, u nich podle mě má pocit, že jí neberou, a ti vrstevníci
neví, že je tak stará, tak si myslí, že je mladší. S těma mladšíma zase si nerozumí.
Ona se podle mě úplně nedokáže začlenit a najít si někoho, s kým by se kamarádila.
Nejlepší kamarádku nemá, některé holky ze třídy tak bere. Ale často přijde domů, že
se s ní nechtějí bavit o přestávce, že jí vyhodili ze skupiny. Ale nemyslím si, že by
to bylo takové to echt nerozlučné kamarádství. Ona si podle mě víc rozumí
s dospělýma.
20) Má vztah k zvířatům?
Respondent: To má. To ona miluje zvířata, jezdí na Moravu, kde mají psy, slepice
a tak. Ona je spíše vesnický typ, než pražský. Ale holt tomu ten osud chtěl takhle.
Věřím tomu, že by byla radši na vesnici v domečku.
21) Jaký má vztah k četbě?
Respondent: Čte nejdobrovolněji ze všech, ale musí to být knížka, kterou si vybere.
Často si otevře knížku, která by měla být pro její věk, ale zavře jí, že jí nerozumí. A
vrací se ke knížkám, které už četla nebo jsou pro mladší. Nečte literaturu jejímu věku,
natož povinou četbu. Musí to být jednoduché, jednodušeji napsané, a to jí pak baví.
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22) Těší se do školy?
Respondent: Nevím, jestli se úplně těší, to bych asi úplně neřekla. Vím, že minule,
když se psaly testy na konci pololetí, takže i ráno se objevilo, že jí bolí bříško a že je
nervózní z toho a že jí to nedělá dobře. Často je o tom, že jí bolí hlava a takovéhle
výmluvy, a já poznám, že je něco se školou.
23) Je ještě něco důležitého, co byste ráda zmínila?
Respondent: Ne. Tak já myslím, že je pro učitele skvělé, že tam má asistenta,
někoho k sobě, který se věnuje žákovi a zároveň všem. Mluvila jsem s paní učitelkou,
jak to bylo na začátku letošního roku, kdy tam asistent nebyl, že to měla složité, že
se věnovala dítěti X a tím pádem to tempo všech kleslo. Mít tam dítě X bez asistenta
si myslím, že by to byl velký problém. Nevím, jestli je výhoda, že se tam střídají
asistenti.
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