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Příloha 1

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO PEDAGOGY A
ASISTENTY PEDAGOGA
zaznamenaného pro účely diplomové práce

Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při
vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce je psána Bc. Alenou Pavlištíkovou,
studentkou oboru Speciální pedagogika.
Cílem práce je zjistit, jak funguje strukturované učení ve školní praxi. Výzkum bude
probíhat ve třídách, kde se vzdělávají děti s poruchou autistického spektra.
Účast je zcela dobrovolná.
Souhlasím s poskytnutím rozhovoru: ANO x NE
Souhlasím s vyplněním dotazníku: ANO x NE
Souhlasím s pořizováním videí a fotografií mé osoby, prostoru třídy a učeben a také
pomůcek (režimy, úkoly, pracovní listy atd.), které používáme při strukturovaném učení:
ANO x NE
Souhlas uděluji Aleně Pavlištíkové pro účely diplomové práce.

V .......................................
Dne ...................................
Podpis:

Podpis výzkumníka:
Alena Pavlištíková
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Příloha 2

INFORMOVANÝ SOUHLAS PRO RODIČE
zaznamenaného pro účely diplomové práce

Strukturované učení ve školní praxi a jeho využití při
vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
Výzkum probíhá pro účely zpracování diplomové práce vedené na pedagogické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze. Diplomová práce je psána Bc. Alenou Pavlištíkovou,
studentkou oboru Speciální pedagogika.
Cílem práce je zjistit, jak funguje strukturované učení ve školní praxi. Výzkum bude
probíhat ve třídách, kde se vzdělávají děti s poruchou autistického spektra.
Rozhovor a dotazník bude pořizován s pedagogy a asistenty pedagoga ve třídě, kde se
vzdělává Vaše dítě.
Souhlasím s pořizováním videí a fotografií mého dítěte: ANO x NE
Souhlasím s výzkumem, který bude probíhat ve třídě, kde se vzdělává mé dítě (jméno a
příjmení dítěte) ……………………………………………………………… ANO x NE

Souhlas uděluji Aleně Pavlištíkové pro účely diplomové práce: ANO x NE

V .......................................
Dne ...................................
Podpis:

Podpis výzkumníka:
Alena Pavlištíková
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Příloha č. 3
Otázky k rozhovoru pro třídní učitelky
▪

Kolik je vám let?

▪

Jak dlouho pracujete ve školství a na jaké pozici?

▪

Jak dlouho pracujete s dětmi s autismem?

▪

Vaše vzdělání a kurzy (stěžejní pro vaši práci s dětmi s PAS)?

▪

Jaké metody při práci s dětmi využíváte?

▪

Co vám při práci pomocí metody strukturovaného učení pomohlo / pomáhá?

▪

Jak vypadají jednotlivé hodiny v strukturovaném učení? Prosím, popište běžný
den (jednotlivé vyučovací hodiny, přestávky, relaxaci …).

▪

V jakých předmětech nejvíce využíváte strukturovaného učení?

▪

V jakých předmětech využíváte strukturované učení nejméně?

▪

Jak zajišťujete individuální přístup pro jednotlivé žáky?

▪

Kde vidíte výhody strukturovaného učení?

▪

Jaké nevýhody má podle vás strukturované učení?

▪

Jaké jsou problematické oblasti při zavádění strukturovaného učení?

▪

Jak je pro vás důležitý asistent pedagoga ve třídě?

▪

Jaká je spolupráce s kolegy ve třídě?

▪

Uveďte prosím důvody, proč byste doporučily strukturované učení i ostatním
kolegům, pedagogům a asistentům pedagoga?

Otázky k rozhovoru – na konkrétní dítě
▪

Jméno žáka.

▪

Věk žáka?

▪

Jak dlouho máte dítě ve své péči?

▪

Diagnóza žáka?

▪

Rodinné zázemí – rodiče, sourozenci?

▪

Schopnosti a dovednosti (rozumové schopnosti, jemná motorika, hrubá
motorika, pozornost, komunikace)?
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▪

Problematické oblasti – agrese, autoagrese, stravování (svačiny, obědy atd.),
zvládání změn, dotyk, bolest, zvuk, výlety, procházky atd.?

▪

Jaké metody a pomůcky strukturovaného učení používáte?

▪

Silné stránky žáka?

▪

Slabé stránky žáka?

▪

Problematické situace ve škole, co se zatím nedaří vyřešit?

▪

Jaké máte úspěchy po zavedení strukturovaného učení?

▪

Jaká je spolupráce s rodiči?
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Příloha č. 4
Otázky k rozhovoru pro asistentky pedagoga
▪

Kolik je vám let?

▪

Jak dlouho pracujete ve školství a na jaké pozici?

▪

Jak dlouho pracujete s dětmi s autismem?

▪

Vaše vzdělání a kurzy (stěžejní pro vaši práci s dětmi s PAS)?

▪

Jaké metody při práci s dětmi využíváte?

▪

Co vám při práci pomocí metody strukturovaného učení pomohlo / pomáhá?

▪

Jak vypadají jednotlivé hodiny v strukturovaném učení? Prosím, popište běžný
den (jednotlivé vyučovací hodiny, přestávky, relaxaci …).

▪

V jakých předmětech nejvíce využíváte strukturovaného učení?

▪

V jakých předmětech využíváte strukturované učení nejméně?

▪

Jak zajišťujete individuální přístup pro jednotlivé žáky?

▪

Kde vidíte výhody strukturovaného učení?

▪

Jaké nevýhody má podle vás strukturované učení?

▪

Jaké jsou problematické oblasti při zavádění strukturovaného učení?

▪

Jaká je spolupráce s kolegy ve třídě?

▪

Uveďte prosím důvody, proč byste doporučily strukturované učení i ostatním
kolegům, pedagogům a asistentům pedagoga?

Otázky k rozhovoru – na konkrétní dítě
▪

Jméno dítěte.

▪

Jak dlouho máte dítě v péči?

▪

Silné stránky žáka?

▪

Slabé stránky žáka?

▪

Problematické situace ve škole, co se zatím nedaří vyřešit?

▪

Jaké máte úspěchy po zavedení strukturovaného učení?
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Příloha č. 5
Rozhovor s třídní učitelkou – J
Ze dne 13. 12. 2018
Kolik je vám let?
Jak dlouho pracujete ve
školství a na jaké pozici?
Jak dlouho pracujete
s dětmi s autismem?
Vaše vzdělání?
Máte nějaké kurzy?
A máte nějaké konkrétní
kurzy, které vás nejvíce
obohatily?
Jaké metody při práci
s dětmi využíváte?

Používáte i nějakou
alternativní komunikaci?
Co vám při práci pomocí
metody strukturovaného
učení nejvíc pomohlo a
pomáhá?

Kdo vás nejvíc ovlivnil při
práci s dítětem s PAS?
Jak vypadá klasický běžný
den?

Čtyřicet.
10 let na pozici pedagog, třídní učitel.
Celých 10 let.
Magisterské, vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce plus
učitelství pro druhý stupeň a střední školy.
Mnoho
Úplně konkrétní klasický autistický kurzy nemám, já jsem tady vlastně
začala úplně u prvního autisty a od toho se to odvíjelo, ale v rámci studia
jsem měla spoustu seminářů, co se týká autistů.
Především strukturované učení, a protože ti žáci jsou každý na jiné
úrovni tak potom hledáme postupy které nemají úplně oficiální název,
ale uzpůsobujeme to jejich osobním potřebám, ale převládá to
strukturované učení.
Používáme metodiku VOKS a znak do řeči.
Nejvíce pomáhá ta vizualizace, to že to můžeme těm dětem předložit
takovou formou kterou oni potřebují k tomu, aby to pochopili, což je
pro nás stěžejní, ne vždy využíváme celou tu metodiku strukturovaného
učení, protože ne každý to potřebuje přesně tak, takže to
přizpůsobujeme individuálním potřebám.
Především naše speciální pedagožka, paní M………, která od začátku byla
víceméně takovým mentorem pro mě a potom samozřejmě spoustu
odborné literatury.
Když tedy děti přijdou do třídy, tak mají prostor pro to, aby si zvykly na
to, že jsou tady v té škole, takže je necháváme, aby si pohráli s těmi
svými oblíbenými hračkami nebo dělali prostě tu činnost, která jim
vyhovuje. Potom začínáme vlastně komunitním kroužkem, kde si
říkáme jednak kdo je ve škole, jaký je den, postupem toho času, kdy děti
chodí do školy už třeba pátým rokem tak už se učíme nové věci jako
adresa, teď jsme začali dělat datum narození, pro případ, že by se někdy
děti třeba zatoulali v obchodním centru nebo kdekoliv jinde, tak aby
byly schopné říct, jak se jmenují a kde bydlí a stanovíme si tam ten denní
režim, respektive dopolední režim v rámci té školy. Potom se přechází
k jednotlivým vyučovacím předmětům, kde vlastně my to vlastně
nemáme tak, že bysme pracovali těch 45 minut jako má vyučovací
hodina, máme takové bloky, kdy 20 minut vlastně věnujeme jednomu
předmětu, pak si tam dáme nějakou relaxační nebo odpočinkovou
činnost, nebo nějakou manipulační aktivitu, aby prostě jsme se trošku
oprostili od toho, že musí přemýšlet ta hlavička, ale pracují třeba ručičky
a takhle se to střídá. Vzhledem k tomu, že ve třídě máme všechny
vzdělávací programy a čtyři ročníky, tak vlastně kombinujeme jednotlivé
předměty tak jak se dají, že žáci, kteří mají třeba přírodovědu tak někteří
mají věcné učení, někteří mají třeba jen rozumovou výchovu, tak se
vždycky snažím najít něco co je na tom společného a pak jenom podle
různé té obtížnosti jakoby to rozděluji, ale ten základ máme stejný. To
je druhá vyučovací hodina. Pak je že děláme písmena nebo čísla, pro
některé žáky je to matematika, pro jiné jsou to počty. Pak je svačinka,
pak přichází zas chvilka odpočinku, to už zase souvisí s tím, že některé
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A kdy máte ty náročnější
předměty?
V jakých předmětech
nejvíce využíváte
strukturované učení?
A máte nějaké předměty,
kdy užíváte to SU méně?

Jak zajistíte individuální
přístup pro jednotlivé žáky?

A jak využíváte toho, že
máte k dispozici dvě
asistentky? Jak si děti
rozdělujete?

Kde vidíte výhody
strukturovaného učení?

A nevýhody vidíte nějaké?
Jaké jsou problematické
oblasti, když jste zaváděli
strukturované učení?

Jaká je spolupráce s kolegy
ve třídě?
Máte pocit, že to klima ve
třídě je důležité pro děti?

děti mají třeba problémy s příjmem potravy v tom smyslu že třeba se
rychle přejídají a podobně, tak nemůžeme dělat aktivitu, která je příliš
jakoby fyzicky náročná tak potom proto chvilku relaxujeme, aby
nedocházelo k nějakým nehodám, pokračujeme dál v těch pozdějších
hodinách, pak už máme takové ty činnosti jako je výtvarná výchova,
hudební výchova a podobně, pak odchází děti do družiny a tím pro nás
vlastně to vyučování končí.
Vždycky máme ty náročnější předměty na začátku, kdy jsou vlastně děti
odpočaté a jsou schopné nás lépe vnímat.
Především v těch předmětech, které se týkají nějakého toho
rozumového rozvoje kdy vlastně potřebujeme ale u některých žáků i u
té výtvarné výchovy potřebujeme, aby chápaly ten postup, jak má
pracovat, tak využíváme strukturovaného učení i tam.
Já bych řekla, že ho máme vlastně úplně všude, že všechno se snažíme
dělat tak, aby to bylo pro ty děti co nejsnáze pochopitelné tak do všeho
je ta struktura napasovaná, ale třeba hudební výchova tam by se dalo
říct, že úplně nemusíme, protože tím, jak zpíváme, a i tak máme na
všechny písničky obrázky, všechny ty činnosti, když je trénujeme tak se
učíme pomocí struktury.
Snažíme se… jednak tedy vycházíme z toho, že ty děti známe a na
základě toho vybíráme ty metody kterými s nimi pracujeme ve třídě jsou
dvě asistentky, takže na šest dětí je to relativně dobrý počet.
Spolupracujeme s rodiči například na začátku, když děti přijdou do
školy, tak jim dáváme dotazník, kde zjišťujeme zájem i těch dětí a potom
třeba ty pomůcky na výuku třeba počtů vlastně děláme třeba podle má
oblíbenou nějakou třeba postavičku, tak se to učíme na něm, aby ho to
bavilo, abychom ho zaujali.
Dělíme je právě podle toho, v jakém vzdělávacím programu jsou, tím, že
se každé dítě učí opravdu jinak i jsou tam pouze dvě děti, které jsou ve
stejném ročníku a mají stejný program, tak je to vcelku náročné
obsáhnout to tak, abyste byla schopná s dítětem, které je dneska
schopné počítat do sta a dělala ještě druhou činnost s dítětem, které má
jenom rozumovou výchovu a maximálně přiřazuje prvky do pěti. Tak to
skloubit tak, aby se to dalo, když obě dvě ty děti potřebují stejnou dávku
pozornosti, protože ani jedno není schopno pracovat samo, tak bez těch
asistentů by to prostě vůbec nešlo.
V tom, jakým způsobem vlastně zjednodušují těm dětem to pochopení
té látky. To je úplně nejlepší tím, že je to vlastně vidět a je to rozdělené
tak, že ty děti jsou schopné ty jednotlivé kroky vlastně chápat, když
nejde jeden krok, tak se u něj zůstane, nemusí se nic hnát, přesto když
bysme jim předložili něco, co je vcelku, tak by to v podstatě … nikdo
z nich nepochopil, i ty děti, které jsou na tom mentálně relativně dobře,
pro ty autisty obzvlášť. Je to abstraktní všechno natolik, že bysme bez
strukturovaného učení neudělali nic.
Nevýhody? Hm… žádná mě momentálně nenapadá.
Já bych neřekla, že byly nějaký problémy s tím samotným
strukturovaným učením, spíš tam byly problémy v tom, že ty děti
neměly ty pracovní návyky. Tak, než je zaujmout je, tak to třeba chvilku
trvalo u některých dětí, ale jako že by to úplně souviselo se
strukturovaným učením, to si nemyslím, že tam problémy nejsou.
Výborná.
To je to hlavní bych řekla, protože pokud někde není pohodová
atmosféra, tak to na ty děti má velký vliv a když nebudeme my
v pohodě, tak nebudou ani ty děti v pohodě, tím pádem nebudou moct
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Uveďte prosím důvody,
proč byste doporučila
strukturované učení i
ostatním kolegům,
pedagogům a asistentům.

Otázky k dítěti – Tom
Jméno žáka

pracovat tak, jak my bysme chtěli a já bych si, já osobně si na tom hodně
zakládám, aby byla ta pohoda i mezi těmi dětmi i mezi těmi dospělými
a dohromady všichni. Je nás tam přeci jenom na docela omezeným
prostoru devět a nedá se… Jsou to děti s autismem, každý má něco, tak
se snažíme vždycky korigovat ty děti takovým způsobem, aby jedno
nenarušovalo druhé a současně abychom nenarušovali ty děti nějakým
svým chováním, které nám přijde že je normální, v pořádku, ale pro děti
s autismem to je třeba nepřijatelné. Takže vždycky sledujeme ty děti,
jak se chovají, jaké mají problémy, co v nich vzbuzuje nějaké negace
nebo podobně a snažíme se tomu vyvarovat a hodně se přizpůsobujeme
a dneska už jsme všichni naučení tak, že nám to taky přijde normální, že
se chováme tak, jak se chováme a je tam pohoda, klid a všechno jde
potom snáz.
Protože je to metoda, která vlastně zpřístupňuje těm dětem, ať už jsou
na tom jakkoliv, tu látku takovým způsobem, že téměř každý, nebudu
říkat že všichni, ale téměř každé to dítě si z toho dokáže něco vzít a tím
pádem se něco naučí. Hrozně to zjednoduší tu práci… Bych řekla, že ani
na normálních školách už dneska není trendem jenom vykládat tu látku,
ale všichni se snaží, aby ty děti si to dokázaly představit, tak jim to
ukázat, různými jinými způsoby, je to prostě přístupnější a tím pádem
pro ty děti snazší.

Tom

Věk žáka

10 let

Jak dlouho máte dítě ve
své péči?
Diagnóza?

Tom je ve čtvrté třídě, takže čtvrtý rok.

Zeptám se na rodinné
zázemí. Jak vnímáte rodinu
Toma?
Má sourozence?
Takže nevíte, jaký mají
vztah mezi sebou?

Jak byste popsala
rozumový schopnosti u
Toma?

Jemná motorika?

Atypický autismus, lehká mentální retardace, jsou tam nějaké repetitivní
projevy, které se tedy projevují v takových vlnách, někdy nemá vůbec nic
několik měsíců a pak se to tak navýší a je to tak ve všem úplně vidět … ta
potřeba.
U Toma zrovna… Oba dva rodiče jsou velice milí, vzdělaní lidé, ale
bohužel chybí tam trošičku taková ta pevnost, kterou by ten Tom
potřeboval, vychází se mu vlastně ve všem vstříc a ten Tom tím, že je
velmi chytrý, tak toho dokáže velmi zneužívat.
Má staršího bratra z prvního manželství maminky, ale tomu je asi 25 let.
Vztah mají dobrý, já vím, že je na vysoké škole, Tom se vždycky strašně
těší, když přijede z koleje, takže tam ten vztah asi bude dobrý, ale řekla
bych že bratr na tom bude podobně jako ti rodiče, že Tom to tak chce,
tak se to Tomovi dopřeje.
Tom má velmi dobrou zrakovou paměť, velmi dobře čte, dokud jsme
počítali v rámci vlastně jakoby čísel do dvaceti a teď jakoby celé desítky,
tak výborný. Už je tam horší jakoby ta logická paměť, je vidět, jak je
naučený a to, co ho zajímá, tak ho hrozně baví. Teď se třeba učíme
anglicky, to ho hrozně chytlo, už má projetou celou knihu, všechno ví,
všechno už jakoby umí a tlačí mě do toho, abysme pokračovali dál,
protože to je teď jeho hlavní směr zájmu. Dříve to byly kalendáře, teď je
to angličtina. On je totiž fascinován čísly, takže vyhledával všechno, kde
byly čísla, pro změnu teď tedy trvale mluvíme anglicky.
Co se týče jemné motoriky, tak on vcelku slušně píše, dokáže spoustu
korálků i droboulinkých navlékat a spoustu jiných činností, horší je to už
u co se týče nějakého výtvarného projevu, tak tam je vidět, že ta zručnost
není úplně taková … Zkoušel ze začátku, že vlastně je nejlepší úplně ve
všem, teď se to tak jako projevuje…
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Ta hrubá motorika?

Jasně, tam selhává, a
nechce.
Má problémy s pozorností?

Komunikace, jak je na tom?
A porozumění řeči?
Jsou tam nějaké
problematické oblasti –
agrese, autoagrese?

Problémy s jídlem,
stravováním?
Změny zvládá?
Dotyk?
Vnímá jinak bolest?
Nějaký výlety, procházky
zvládá?
Jaké metody a pomůcky
strukturovaného učení
používáte?

A používáte strukturu
času?

Struktura prostředí – má
svoje pracovní místo?
Místo pro relaxaci a tak?

Je to víceméně to samý. Vždycky v něčem tak trošku tak vynikne, ale to
ostatní tak už jako nejde. On tak jako co mu jde, tak se na to zaměří, a to
si tak vypiplá, aby to bylo dokonalý a ten zbytek že mu ani nejde, tak ho
nechce dělat a když musí něco takového dělat, tak je vidět, jak prostě
tuto činnost vůbec jako neumí. On bude hezky běhat, ale už je tam
problém s tím kopnutím do míče třeba, to už mu nejde.
Tak to nechce ukazovat, tak radši bude jenom běhat.
Má. Pokud ho něco opravdu něco zajímá tak vydrží, ne sice výrazně
dlouho, ale několik minut vydrží. Pokud je ta činnost taková, kterou
nemá třeba rád, třeba ta výtvarná výchova, tak nedělá, nebo respektive
utíká. To vidíte vlastně ten pohled se změní a víte, že už je někde jinde a
musí se neustále napomínat, to je i u činností, kde má počítat něco, co
se mu nechce, tak on ani vlastně nezačne. Řeknete mu: „Tak tady začneš
počítat“, ukážete mu to, on drží chviličku tu tužku a potom na to kouká
a v momentě, dvě tři vteřinky a myšlenkama je úplně někde jinde a
musíte znova a znova navádět k tomu, aby pracoval.
Komunikace, ta je asi nejlepší, jsou tam určité agramatismy, ale to jsou
výjimky, hodně se zlepšil.
Chápe mluvenou řeč, rozumí docela slušně i čtenému textu, takže tam
v tom není problém.
Autoagrese tam není, občas mívá, když opravdu něco nechce, on se
občas totiž zatvrdí a rozhodne se, že nepůjde někam, tak když se ta
činnost jako opakuje, tak pak dokáže si i lehnout na zem a kopat nohama
a zkoušet takový ty scény, ale to spíš plyne z toho, že to někde doma
zabralo, tak to potom zkouší i v té škole.
Nemá žádné.
Zvládá, pokud jsou v kolektivu těch lidí, které zná, jakmile musí jít někam,
kde je někdo cizí, nový, tak je to problém.
Ten mu nevadí.
Neřekla bych.
Procházky i výlety, pokud je to něco, co ho zajímá bez problému zvládá.
My využíváme, vzhledem k tomu, jak je na tom mentálně, tak používáme
standardní výukové materiály pro základní školy, protože on si to může
dovolit, takže tam není úplně nějaká… odlišnost některé věci třeba
připravujeme tak, že nazvětšuju, když se to začíná učit, aby to líp viděl,
ale dneska, protože už je ve čtvrté třídě tak víceméně výrazné novinky,
se kterými se ještě nesetkal, tak je rozfázuju víc a nazvětšuju, jinak
nepotřebuje momentálně.
My vlastně využíváme při tom denním režimu, který si sestavujeme, tam
to vidí a co se týče času, tak je dobře orientovaný a nosí hodinky, ví, kolik
je hodin, ví, kdy má co začít, ví, že hodina začíná v celou a podobně, takže
on si jí vlastně využívá sám. On nás sám vlastně upozorňuje, že už je čas.
Tom má svou lavici, kde si soustředí teda své věci, má své místo na ručník
u umyvadla, má své místo v šatně. Jinak on nepotřebuje víceméně
žádnou komůrku nebo koutek, on to ani nevyhledává, protože zrovna on
je jeden z těch, který nechce relaxovat, nechce odpočinek a když vidí, že
ostatní relaxují, tak radši půjde vedle do místnosti, kde si bude tak
pozorovat z okna a nebo si takovou kreslící starou tabulku, na kterou si
píše ty své oblíbené nápisy, které vidí třeba v televizi nebo na internetu,
jediné co tak je pro něj specifické je jeden kout, kam si odkládá pantofle,
přezuvky, ten je vlastně úplně v co nejzazší části těch dvou místností,
které máme k dispozici, tak to je jeho místo a na tom si trvá.
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Používáte pracovní
schémata?
Boxy?
Krabicové úkoly, úkoly
v deskách?
Jakou používáte motivaci
pro Toma?

Takže jedničky a pochvala
je prostě nejvíc.
Používáte žetonový systém
pro Toma?

A jakou dostávají odměnu?
Silné stránky žáka?

Takže je to zároveň slabá a
silná stránka.
Problematické situace ve
škole, pokud ve škole
nastanou, jak je řešíte?

Jaké máte úspěchy po
zavedení strukturovaného
učení, máte ho vlastně od
začátku, když byste mohla
zhodnotit celý ten průběh,
ty čtyři roky, jak byste
zhodnotila ty výsledky?

Jaká je spolupráce s rodiči?

U Toma nemusíme.
Box, ten využíváme ve třídě, ale ne pro něj, on ho nepotřebuje.
Tyto úkoly dělal na začátku, když vlastně nastoupil do první třídy, než
vlastně získal ten návyk toho učení, dneska už to není potřeba.
Pro Toma je úplně největší motivací jednička, nejlépe s hvězdičkou a
hodně veliká a vždycky radost za to, že byl úspěšný, že on jako chápe ten
význam té jedničky v té škole, takže to ho potěší a on moc dobře ví, že
když řeknu, že to dneska nebylo na jedničku, tak se to na něm projeví, že
je skleslý a hned mi slíbí, že zítra to bude lepší, že se polepší.
Ano, ano.
Teď aktuálně ho nepoužíváme, dělali jsme to v předchozích letech, ale
mělo to víceméně jakoby funkci jenom na toho Toma a Petra, jinak to
ztrácelo význam vést a ve finále, jakmile viděli, že to je jen pro ně, tak o
to zájem neměli. Teď máme nově razítka se smajlíky jako je v telefonu,
tak vlastně to řeším touhle formou, že si dáváme ty razítka, a to je pro
ně ta odměna, aby potom v pátek na konci vyučování, jestli dostali těch
smajlíků dostatek, tak dostat odměnu.
Gumové bonbony většinou.
Tom je opravdu nadaný, co se týče dat, velmi dobře čte, už vlastně od té
první třídy, chápe to… Já bych řekla, že je to všechno o tom, že je to
mechanicky naučené, ať už je to to čtení nebo ta data, on to miluje a má
to ve všech možných formách, maminka to doma tiskne a tak. Je to
takové to jednostranné nadání, které je na úkor všeho ostatního.
Jojo.
U toho Toma, pokud tedy se dostane do nějakého toho stavu, že nechce
něco dělat a začne zkoušet takové ty obligátní scény, co dělají děti v těch
obchodech, tak na něj funguje naprostá ignorace. Prostě děláme, že to
nevidíme a on zjistí, že to nemá ten efekt jako na tu maminku, tak s tím
sám přestane, pak se sám přijde zapojit do té činnosti, co dělají ostatní,
jako kdyby se to nestalo.
Co se týče toho Toma, tak to mělo hrozně dobrý efekt na to, že dneska
on opravdu ví, co v té lavici má dělat. Není to jen o tom, že dostane úkol
a ví, co s tím úkolem, ale už jen to, že se na to připraví, že jsme vlastně
tou strukturou na začátku, když jsme tak třeba využívali právě to
procesuální schéma, toho, že se vyndá penál, vyndá se z něj tužka,
připraví se takhle, tak už je naučený tak, že nemá problém s tím, že ráno
přijde do školy, z tašky sám vyndá úkoly a odevzdá je, že jednak teda
chápe mnohem lépe i ty věci, které jeho úplně nezajímají, ať už je to
v čemkoliv v jakémkoliv předmětu, ať už je to v rámci nějaké té
samostatnosti, kdy vlastně jakoby má vlastně zodpovědnost za ty svoje
věci v té škole… hodně se zlepšil.
Rodiče Toma jsou úžasní. Maminka se zajímá, všechny vlastně úkoly, co
dostane domů, tak má splněné, mamka na to dohlíží, jakékoliv
požadavky z mé strany na cokoliv, na jakoukoliv pomůcku, ať už je to
v rámci tělocviku nebo čehokoliv jiného, tak maminka ochotně a kdykoliv
vlastně jsme v každodenní komunikaci, protože Toma přivádí do školy,
takže nemáme žádný problém. Jsou to skvělí rodiče.
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Příloha č. 6
Ukázka kódování v ruce – metoda papír a tužka
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Příloha č. 7
Tabulka kategorií a kódů – třída 1
Kategorie – třída 1
Příprava na výuku
Vstup
Komunikační kruh
Vyučování
Relaxace
Svačina
Komunikace
Porozumění řeči
Odpočinek po
svačině
Denní režim
Vizualizace
Propojenost
Německý jazyk
Přechody
Konec vyučování
Předměty v SU
Předměty v SU –
méně
Výhody SU
Nevýhody SU
Individuální
přístup
Individuální práce
Klima třídy
Spolupráce s kolegy
Doporučení SU
Začátky
Současnost
Rodina

Reakce na situace
Rozumové
schopnosti
Jemná motorika

Učitelka K
2
2
4, 22J
4, 5, 6, 7
3, 4, 20J, 34S, 35S,
36S
5
5, 6, 7, 12, 16J,
20J, 25M, 26M,
30M, 33S, 36S
12, 16J, 25M, 28M,
33S
6

Asistentka L
3
1
1
1, 2
2,

Asistentka Z

2
5J, 7M

1
4J, 6S

2, 5, 6, 8
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
12, 16J, 19J, 20J,
29M, 30M, 36S
7
7
8
8
8, 9
9

1, 3, 5J, 7M
1, 2, 7M

1, 5M
1

3
3

2
2

9
9, 10
9, 10, 11, 12, 13

3
4
3

2

4, 5, 7
10, 11
11
11, 12, 13
14J, 28M, 38S
14J
14J, 15J, 16J, 17J,
23J, 24J, 25M,
27M, 31M, 32S,
34S, 37S, 39S
15J
15J, 25M, 28M,
32S
15J, 25M, 29M,
32S, 33S

1, 2
4
4
4
5J
5J
7M

1, 2
2
2
3
4J
4J
6S

1
1, 2
1, 2

8M

2

4J
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Hrubá motorika
Grafomotorika
Motivace
Agrese, autoagrese
Autoagrese doma
Agrese doma
Stravování
Mentální dozrání
Hluk
Změny
Divadlo, aktivity
mimo školu
Pozornost
Metody a pomůcky
SU
Silné stránky
Slabé stránky
Výhled – cíl
Úspěchy v SU
Socializace
Únava
Důležitost,
sebevědomí
Žetonový systém
Problémové situace
ve škole
Problematické
oblasti
Psychomotorický
neklid
Toaleta
Sebeobsluha
Léky
Snídaně
Patron
Důvěra
Volací karta

15J, 16J, 25M,
29M, 33S
29M, 32S, 33S
15J, 16J, 18J, 21J,
28M, 29M, 30M,
34S, 35S, 37S
14J, 17J, 26M,
34S,
17J,
26M, 27M, 29M
17J, 27M, 38S
17J, 18J
18J, 19J
17J,18J, 27M, 28M
18J, 28M, 35S
19J, 33S
20J, 21J, 27M,
28M, 29M, 35S,
36S
21J, 22J, 29M, 37S
22J, 25M, 29M,
33S, 37S
22J, 23J
22J, 23J, 27M,
30M, 35S, 38S,
39S
23J, 27M, 38M
7, 26M, 35S
28M
29M
14J, 30M, 35S,
37S, 38S

4J
4J

6J, 7M

5J
6J
5J, 8M

2

5J, 7M, 9S

4J, 5M, 6S
4J, 5M, 6S

5J, 6J, 7M, 9S

4J, 5M, 6S

6J, 9S
2, 3
4

2, 4J
5M

6J, 7M, 9S

2, 4J, 5M, 6S

4
32S
3
16J
3, 7
3
36S
39S

2
1, 2, 5J

1
1

3, 1
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Příloha č. 8
Tabulka kategorií a kódů – třída 2
Kategorie – třída 2
Vstup
Komunikační kruh
Vyučování
Relaxace
Svačina
Komunikace
Porozumění řeči
Odpočinek po
svačině, přestávka
Denní režim
Vizualizace
Anglický jazyk
Konec vyučování
Předměty v SU
Předměty v SU –
méně
Výhody SU
Nevýhody SU
Individuální
přístup
Individuální práce
Klima třídy
Spolupráce s
kolegy
Doporučení SU
Začátky
Rodina
Rozumové
schopnosti
Jemná motorika
Hrubá motorika
Motivace
Agrese, autoagrese
Stravování
Změny
Divadlo, aktivity
mimo školu
Pozornost
Metody a pomůcky
SU
Silné stránky
Slabé stránky
Výhled – cíl

Učitelka J
2
2
2, 3
2, 3, T9, E14, N20
2, E14
T8, E12, N17, N22
T8, E12, N18
2

Asistentka A

2
2
3
3

1, 2
1, 2, E7
3
3
3
3

4
4
3, 4

4
4
4

3, 4

5

4
4

4, 5
4

1
1, 2, 3
2, 3

Asistentka I
1
1, 2
2
2

2

E5, N6
2

5
5
E16
T6, T11, E12, E16,
N17, N23
T6, E12, N17, N21,
N22
T7, E12, N17
T7, E12, N17
T9, T10, E14, N21
T8, E12, N18
T8, E13, N18
T8, E13, N18, N19
T8, E13, N19
T7, E12, N17
T8, T9, E13, E14,
N19, N20
T10, E15, N22
T10, E15, N22

2, 3
2, 3
2
3
3

4

E5

3
T6, E7, N8
T6, E7, N8

E5, N6, T7
E5, N6, T7
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Úspěchy v SU
Důležitost,
sebevědomí
Žetonový systém
Problémové situace
ve škole
Toaleta
Sebeobsluha
Dotyk, bolest
Orientace v čase

T10, E15, N22
T7
T9, E14, N21
4, T10, E15

E7, N8

4

E14, N17, N18
E16
T8, E13
T8, E13
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