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Rozhovor s učitelkou A

Co je důležité pro komunikaci s žáky s KI při hodině TV?
V první řadě jim musíte dát možnost odezírat, takže musíme zajistit, aby na vás žáci s KI
viděli. Pak určitě mluvit pomalu, nekřičet a správně artikulovat. Žáci s KI se potřebují dívat
na pusu dvojnásobněji v hluku nebo ve špatně akustickém prostředí. Pokyny podávám hodně
stručně, snažím se, aby obsahovaly co nejméně slov a byly pro děti srozumitelné. Občas
používám určitá gesta, ale znakovou řeč neumím, takže tu nepoužívám.
Když potřebuji žákům sdělit něco důležitého, předat pokyny k práci a podobně, vždy je vyzvu
k nástupu. Nástup zajistí ticho v tělocvičně a zároveň mám jistotu, že na mě každý žák
dostatečně vidí. I pro mě je nutné, abych na žáky viděla, pokud budou mít nějaký dotaz,
potřebuji též odezírat.
Jak ověřujete porozumění zadanému úkolu u žáků s KI?
Snažím se s nimi udržet stálý oční kontakt. Pak už sama poznám, když žák neporozuměl
zadanému úkolu, nebo že se necítí v bezpečí. Pokud úkolu neporozumí, vždy provedu úkol
společně s ním nebo mu dám názornou ukázku.
Jaká bezpečnostní opatření využíváte během hodin TV u žáků s KI?
Vedu děti k soustředění se na danou činnost. To je u dětí s KI velmi důležité, protože jinak
může dojít k úrazu. Dítě s KI je ohrožené nečekaným úderem míče. Veškeré míčové hry jsou
pro děti s KI velmi nebezpečné, a tak je důležité, aby stále míč pozorovaly. Musí k němu být
čelem. Dítě s KI je motoricky neobratné, takže se snažím eliminovat pády při srážkách, při
kterých může dojít ke zničení KI. Děti se rády srážejí, podrážejí si nohy, kloužou se po
podlaze a podobně, toto se snažím v tělocviku odbourat, aby nedošlo ke zranění.

Které aktivity u žáků s KI vyžadují vysokou míru opatrnosti?
Ty míčové hry a také kontaktní sporty, třeba judo. Sice tam padají do měkkého, ale i tyto
údery dělají dětem s KI problémy.
Jak žáky s KI motivujete?
Stejně jako normální děti, nepotřebují žádnou speciální motivaci. Hodně se usmívám,
používám gesta a mimiku a snažím se, aby z tělocviku měly především radost. Občas se mi
stává, že žáci s KI jsou neklidní, když jsou zpocení kvůli KI, ale dnes jsou KI moderní, a tak
jim běžná vlhkost a pot vůbec nevadí. Snažím se je naučit, že při pohybu je normální být
zpocený a zadýchaný, musí si zvyknout na určité tělesné nepohody.
V jakém případě je třeba v rámci TV kochleární implantát odložit?
To není třeba. Dokonce už ani u plavání. Existuje Aqua sada, kterou když žák má, tak si
nemusí KI sundávat ani při plavání. Pokud ji nemá, tak KI samozřejmě odložit musí. Jinak
není žádný případ, kdy KI odkládáme.
Jak probíhá výuka plavání žáků s kochleárním implantátem?
Když dítě nemá Aqua sadu, tak si musí KI odložit a je tak úplně neslyšící, takže je odkázáno
na odezírání. Instruktor mluví a zároveň vše ukazuje. Děti s KI mohou do vody skákat, ale
nesmí se potápět do větší hloubky než 1,5 m. Někteří ale mohou ucítit tlak ve středním uchu
už dříve. Přes tlak by neměly plavat dál. Měly by tuto aktivitu ukončit. Obecně je dobré brát
zřetel na to, že když se dítě s KI zahřeje a zpotí, tím má intenzivnější prokrvení hlavy a potom
se mu může změnit slyšení. Slyší více. Pokud jsou implantováni odmalička, tak jim to
nepřijde, ale pokud déle, tak s tím mají problémy.
Jaké aktivity je vhodné zařazovat do hodin TV u žáků s KI?
Často zařazuji cviky na rovnováhu, s tou mají problémy. Hodně chodíme po lavičkách, po
kladině a po tlustém laně. Vždycky všude dávám žíněnky, kolegyně mi říkají, že jsem tím
posedlá, ale já to dělám pro bezpečnost. I když chodíme jen po lavičkách, vždy jsou všude
kolem žíněnky, kdyby náhodou. Také často cvičíme s overbally nebo gymbally. Balancujeme
na míčích a tím trénujeme rovnováhu. Také kladu velký důraz na spolupráci, jelikož ta
podporuje rozvoj komunikace i bezpečnost.

Mohou se žáci s KI po vyučování účastnit v rámci školy některých sportovních
kroužků?
Já osobně ve škole vedu nepovinný předmět zdravotní tělesnou výchovu, to také považuji za
kroužek. Ale jinak mohou žáci navštěvovat například kroužek juda, který je na naší škole
zdarma. Je přizpůsoben žákům s KI. Děti jsou ušetřeny nárazů na vlastní hlavu. Trénink
správné techniky pádů probíhá za pomoci žíněnky tatami.

Rozhovor s učitelkou B

Co je důležité pro komunikaci s žáky s KI při hodině TV?
V prví řadě je to určitě oční kontakt, aby mohli odezírat. Používám také ke komunikaci
dotyky a pozitivní motivaci. Vždy a ke všemu dávám dětem zpětnou vazbu.
Jak ověřujete porozumění zadanému úkolu u žáků s KI?
To asi vidím hned, když to nejde nebo nefunguje, vždy jdu a žáka opravím, pomůžu mu, ukážu
mu to anebo danou činnost udělám s ním. Děti jsou ale zvyklé mezi sebou komunikovat a
spolupracovat, takže když někdo něco nepochopí, zeptá se svého spolužáka, který mu to
vysvětlí.
Jaká bezpečnostní opatření využíváte během hodin TV u žáků s KI?
Před plaváním vždy řádně kontroluji, zda mají žáci sundané vše, co mají mít ohledně KI.
V hodinách tělesné výchovy si při některých hrách, třeba při vybíjené žáci KI sundávají,
někteří i při jiných míčových hrách. Pak je určitě důležité, aby žáci s KI padali do měkkého,
takže často využívám pro bezpečnost žíněnky. Také se snažím mít stále všechny děti pod
dozorem.
Které aktivity u žáků s KI vyžadují vysokou míru opatrnosti?
Určitě to jsou veškeré míčové hry a pak třeba z atletiky vrhy.

Jak žáky s KI motivujete?
Stejně jako jiné děti. Často využívám jako odměnu oblíbené hry. Pokud žáci v hodině hezky
pracují, tak si na konci zahrajeme jejich oblíbenou hru, kterou si sami vyberou. To aplikuji
i opačně. Pokud během hodiny nepracují tak, jak mají, tak hru nehrajeme anebo k ní přidám
třeba ještě žabáky přes celou tělocvičnu.
V jakém případě je třeba v rámci TV kochleární implantát odložit?
Žáci jsou sami naučeni, při kterých aktivitách KI odložit. Odkládáme ho při vybíjené a
někteří i při jiných míčových hrách.
Jak probíhá výuka plavání dětí s kochleárním implantátem?
Žáci tam jsou zcela neslyšící. Učitel během plavání funguje jako zprostředkovatel mezi dětmi
a instruktory. Často ne všechny děti pochopí, co mají dělat. Ale hodně komunikují mezi
sebou, a to i v hodinách tělocviku. Takže ten, kdo to pochopil, to předá dál. Ve třídách vím,
na koho se mám obrátit, když něco vysvětluji. U koho jsem si jistá, že danou informací
pochopí a pak je schopen ji předat dál.
Jaké aktivity je vhodné zařazovat do hodin TV u žáků s KI?
Tyto děti mají problémy s rovnováhou. Hodně s nimi dělám cviky na posílení rovnováhy a
stability.
Mohou se žáci s KI po vyučování účastnit v rámci školy některých sportovních
kroužků?
Mohou. Ze sportovních kroužků máme například kroužek volejbalu a juda. Z těch
nesportovních máme kroužek šachový. Všechny kroužky jsou přizpůsobeny žákům a jejich
individuálním potřebám.

