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Slovo úvodem
PaedDr. Pavlína Baslerová
Obraz našich škol se v posledních letech poměrně dramaticky změnil. Příčiny těchto změn
je možné spatřovat v razantním nástupu informačních technologií. Ty ostatně změnily celou
naši společnost. Stejně významnou změnu pro naše školství znamená i trend inkluzivního
vzdělávání – cesta, na kterou jsme se vydali v 90. letech 20. století.
Cílem této publikace není polemizovat nad tím, do jaké míry jsou naše školy připraveny
na příchod dětí se speciálními vzdělávcími potřebami. Faktem je, že dnes již ztěží nalezneme
v našich školách třídu, ve které takový žák (dítě) není. Otázka tedy není „zda tohoto žáka
(dítě) vzdělávat“, ale „jak ho vzdělávat“.
Devět pedagogů (elementristů a speciálních pedagogů) během necelých dvou školních let
pracovalo individuálně i v malých skupinách s žáky „s problémem“ ve vzdělávání, metodicky
vedlo jejich učitele a bylo i konzultanty v otázkách vzdělávání s rodiči. Následující texty jsou
souhrnem metod, forem a postupů, které se během této doby osvědčily a které snad mohou
být inspirací i pro ostatní pedagogy – pro učitele, jejichž ambicí je vytvořit ze školy příjemné
místo nejen pro žáky, kteří „umí“, ale i pro ty, kteří v ní někdy před sebou či před ostatními
„selhávají“.
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1. O projektu
Mgr. Eva Štěpánková

Projekt s názvem Centrum integrované podpory – Moravskotřebovsko a Jevíčsko (CIP –
MT) vznikl jako grantový projekt na výzvu Pardubického kraje pro oblast podpory – Rovné
příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Projekt vychází z Národního akčního plánu inkluzivního vzdělávání, který byl v roce 2011
předložen MŠMT ČR a přijat vládou ČR a má přímou vazbu na projekt Inkluzivně
pedagogická kooperace, který realizovalo v letech 2010–12 občanské sdružení EdA, Ústí nad
Labem. V rámci tohoto projektu byli na pozici mentora proškoleni i speciální pedagogové
v Pardubickém kraji, kteří prošli 160 hodinovým vzděláváním zaměřeným na možnost
poskytování poradenské činnosti v mainstreamových školách, poradensko-mentorskou
pilotáží a evaluačně metodickým kurzem. Někteří z absolventů tohoto projektu tvoří jádro
realizačního týmu projektu navazujícího na filozofii center integrované podpory tak, jak
je definuje Národní akční plán inkluzivního vzdělávání, a zároveň navazuje na opatření
Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období
2010–2014 (edaos [online] 2010–2013).
Autorem projektu je ZŠ Jevíčko, která dlouhodobě uskutečňuje skupinovou integraci žáků
se zdravotním postižením v majoritě s intaktními žáky.
Do projektu bylo zapojeno sedm škol Moravskotřebovska (dvě MŠ a pět ZŠ), na každé byl
projekt realizován poněkud odlišným způsobem. Získané poznatky z těchto realizací jsou
zobecněny pro potřeby ostatních nezapojených škol a prezentovány v publikaci shrnující
příklady dobré i špatné praxe vytvořené s cílem seznámit pedagogy škol Pardubického kraje
s přednostmi a úskalími vzdělávání žáků se SVP v inkluzivním prostředí za intenzivní
spolupráce speciálního pedagoga.
V každé škole působil minimálně jeden speciální pedagog, který se školou dlouhodobě
spolupracoval a poskytoval speciálně pedagogickou podporu. Do pozic mentorů byl kromě
speciálních pedagogů zahrnut také jeden speciální pedagog-etoped a jeden zkušený pedagog
elementarista s teoretickým vzděláním i praktickými zkušenostmi v oblasti nápravy
specifických poruch učení (projektová žádost, 2012).
Speciální pedagogové ̶ aspiranti na funkci poradce-mentora CIP – byli vyškoleni v ročním
kurzu zaměřeném na rozvoj jejich personálně sociálních kompetencí, dovedností při tvorbě
Individuálních vzdělávacích programů (IVP), ve speciálně pedagogických diagnostických
metodách a technikách zaměřených na diagnostiku kognitivních stylů žáků se SVP. Projekt
probíhal od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014, s výjimkou prázdnin (edaos [online] 2010–2013).
Projekt je přímo zaměřen na podporu rovných příležitostí dětí a žáků, kteří neprospívají
na základních a v mateřských školách z důvodu nedostatečné saturace jejich speciálních
vzdělávacích potřeb. Konkrétní a přímou speciálně pedagogickou podporou i úpravou celého
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pracovního prostředí žáka dojde ke zlepšení jeho školních výsledků a později i k jeho lepšímu
uplatnění na trhu práce.

1.1 Cílové skupiny projektu
Projekt zahrnuje tři cílové skupiny:
1. Děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (děti z mateřských škol
s opožděným psychomotorickým vývojem, děti ze znevýhodněného sociokulturního
prostředí ohrožené následnou školní neúspěšností, děti s nerovnoměrným
ontogenetickým vývojem; žáci základních škol s deficitem v oblasti kognitivních
schopností, jejichž následkem je školní selhávání a dlouhodobá neúspěšnost v plnění
školních výstupů, žáci základních škol se specifickými poruchami učení
a specifickými i nespecifickými poruchami chování; žáci základních škol, kteří
z různých výše neuvedených důvodů potřebují speciálně pedagogickou podporu a
přitom nejsou v přímé péči školského poradenského zařízení).
2. Pedagogové mateřských a základních škol, kteří vyučují žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, včetně managementu školy.
3. Rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedním z úkolů projektu bylo odstranění společenského klišé, že za výchovu a vzdělání je
zodpovědná škola. Rodiče musí nést svůj díl odpovědnosti za školní přípravu dítěte (žáka),
a proto je nutné, aby přijali partnerskou roli (projektová žádost, 2012).

1.2 Cíle projektu
Hlavním cílem projektu bylo pokusit se nalézt optimální model péče o ty děti a žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří vzhledem ke svému zařazení mezi žáky
se zdravotním znevýhodněním nejsou klienty SPC (SPC vzhledem ke svým kapacitním
možnostem těmto žákům svou podporu neposkytují nebo poskytují jen výjimečně
a omezeně). Přesto jejich vzdělávací potřeby jsou takového rázu, že bez speciálně
pedagogické podpory nedosahují optimálních výsledků ve vzdělávání.
Projekt byl zaměřen na pravidelnou individuální podporu dětí z mateřských škol (těch,
u kterých hrozí nebezpečí školního selhávání) a žáků základních škol (dlouhodobě
a soustavně selhávajících ve školních výstupech), pravidelnou individuální či skupinovou péči
o žáky se specifickými poruchami učení a chování, metodickou a konzultační činnost
s pedagogy těchto žáků, kteří neprošli speciálně pedagogickou propedeutikou, metodickou
podporu vedení škol v otázkách administrativního zajištění integrace, konkrétní pomoc
při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a jiných dokumentů potřebných pro práci
se žákem se SVP, poradenskou činnost rodičům těchto žáků v oblasti výchovy a vzdělávání.
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1.3 Aktivity projektu
Projekt podporoval tyto aktivity:
1. Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně
pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
2. Uplatňování a zlepšování organizačních forem výuky a vyučovacích metod podporujících
rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT
a e-learningových aplikací. U žáků, kteří díky deficitu v oblasti mentálních schopností
nezvládají nároky běžných škol a není u nich diagnostikována lehká mentální retardace tak,
aby mohli být zařazeni do vzdělávacího programu pro základní školy praktické, je potřeba
nalézt cestu, jak je efektivně vzdělávat v systému běžného školství. Autoři projektu jsou
přesvědčeni, že to nepůjde bez speciálně pedagogické podpory. Cílem projektu je nastavit její
podobu, formy a metody (projektová žádost, 2012).
3. Spolupráce školy s rodinou představuje velice významný faktor efektivity vzdělávání dětí.
Je proto úkolem každé školy vytvořit podmínky pro fungování partnerského vztahu s rodiči
dětí, navázat a udržovat s nimi pravidelný kontakt, nabízet jim rozmanité formy spolupráce.
Individualizovaný přístup uplatňuje škola nejenom ve vztahu k dětem, ale také k jejich
rodinám tím, že dává rodičům prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe
vyhovuje jejich potřebám a možnostem.
Vzájemné sdílení poznatků o potřebách dětí napomáhá nejen rodině, ale i mentorovi.
Na základě vlastních pozorování v konfrontaci s údaji od rodičů může přizpůsobit podmínky
ve škole tak, aby vyhovovaly potřebám dětí, vytvářet individuální plán rozvoje pro každé dítě,
řešit problémy vzniklé v průběhu pobytu dětí ve škole a celkově tak směřovat k naplňování
cílů své práce.
Má-li být spolupráce mezi školu a rodinou efektivní, je třeba, aby mentor vycházel
z přesvědčení, že rodiče jsou primárními vychovateli svých dětí, a tudíž mají na výchovu
a vývoj největší vliv. Rodiče nesou odpovědnost za vzdělávání svých dětí a mají právo
spolurozhodovat o jeho naplňování. Rodiče a mentor by měli být rovnocennými partnery.
Škola rodičům pomáhá se vzděláním, výchovou a především socializací dětí do společnosti.
Na počátku spolupráce je možné uzavřít s rodiči dohodu, ve které jsou jasně vymezena
pravidla spolupráce, práva a povinnosti všech zúčastněných.
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2. Předškolák v MŠ
Mgr. Eva Štěpánková
Systém předškolního vzdělávání je v České republice tradičně na velmi vysoké úrovni.
Přes všechny proklamace, že činnosti realizované v MŠ mají především reflektovat aktuální
přání dětí, nelze popřít, že právě MŠ může mít (a zpravidla má) zásadní vliv na efektivitu
dalšího vzdělávání v životě jedince. Ne nadarmo můžeme parafrázovat Roberta Fulguma,
že „všechno důležité jsem se naučil v mateřské škole…“

2.1 Osobnost dítěte předškolního věku
Předškolní věk je období od tří let věku dítěte, které končí nástupem do školy, tedy mezi
šestým a sedmým rokem. V této životní etapě dochází k počátkům utváření osobnosti dítěte
a to hlavně proto, že v jeho psychice došlo k rozvoji sebeuvědomění. Začátky sebeuvědomění
spadají již do útlého věku, ale v předškolním věku se dále utváří a plněji rozvíjí.
Pro předškolní věk jsou charakteristické změny v tělesných a pohybových funkcích,
v poznávacích procesech, v citovém i společenském vývoji. Nejvýraznější jsou v tomto
období změny ve vývoji osobnosti.
Dítě v předškolním období charakterizuje získávání dovedností. Základní činností je hra
a základním sociálním úkolem začlenit se do dětského kolektivu.
Fyzická kondice dítěte hraje svoji roli při zahájení školní docházky – dítě lépe snáší únavu
a tělesnou zátěž, která je na něj kladena školním vyučováním, a zároveň vykazuje lepší
odolnost proti únavě a infekcím (Kropáčková, J. 2008). Šestileté dítě měří asi 118 cm a váží
okolo 22 kg, mezi chlapci a děvčaty není velký rozdíl. Prodlužují se horní i dolní končetiny,
pokračuje osifikace kostry, dokončuje se prořezávání mléčných zubů, rozvíjí se podélná
a příčná klenba nohy. Přibližně ve věku šesti let dochází k dokončení osifikace (přeměna
chrupavky v kost) zápěstních kůstek, což má velký význam pro rozvoj jemné motoriky (srov.
Berdychová J., 1980, Machová, J. 2008).
Podle J. Langmeiera a D. Krejčířové (1998) můžeme motorický vývoj označit jako stálé
zdokonalování, zlepšenou pohybovou koordinaci, větší hbitost a eleganci pohybů. Pohyby
dítěte jsou přesnější, účelnější, plynulejší a elegantnější a dítě postupně zvládá i činnosti, které
vyžadují složitou pohybovou koordinaci.
Podle J. Jiráska a V. Tiché (1968) dochází k osamostatnění a rozvinutí zrakového vnímání
a motoriky ruky a vytvoří se koordinace těchto funkcí. V novějších publikacích se tato
koordinace nazývá vizuomotorikou. Např. D. Opatřilová (2003) popisuje vizuomotoriku jako
pohybové aktivity se zpětnou zrakovou vazbou.
Kreslení přestává být záležitostí převážně pohybovou a začíná plnit funkci vyjadřovacího
prostředku. Kresby šestiletých dětí mají již ráz individuálních projevů a ukazují znaky stadia
realistického zobrazování a realistického vztahu ke světu kolem (Jirásek, J., V. Tichá 1968).
I. Plevová a A. Petrová (2003 s. 76) uvádějí, že „dětská kresba představuje originální
výpověď o psychickém vývoji dítěte (pomocí výtvarného projevu můžeme poznat lépe
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schopnosti dítěte), a v neposlední řadě nám výtvarný projev umožní seznámit se s tím, jak děti
vidí svět, jak reagují a vyrovnávají se se svým okolím.“
Kolem čtvrtého roku se u dítěte vyhraňuje lateralita (přednostní používání jednoho
z párových orgánů). Dominance jedné ruky podmíněná převahou jedné mozkové hemisféry
nad druhou. Pokud je činnost hemisfér stejná, mluvíme o ambidextrii – nevyhraněné lateralitě
(Plevová, I. 2003).
Pro vývoj jedince mají základní význam psychické funkce, které mu umožňují orientovat se
ve světě i poznávat a uvědomovat si sebe sama. Jejich vývoj probíhá ve vzájemné součinnosti.
Vnímání je globální, snadno se upoutá výrazným detailem. Rozvíjí se zraková a sluchová
diferenciace, vnímání prostoru a času je dosud nepřesné.
Paměť je převážně bezděčná, mechanická, konkrétní. Záměrná paměť se začíná vyvíjet
kolem pátého roku. Převažuje paměť krátkodobá, před šestým rokem nastupuje i dlouhodobá.
V myšlení opouští fázi předpojmového myšlení a přechází na úroveň myšlení, které Piaget
nazývá názorné, intuitivní. Dítě již dokáže uvažovat v celostních pojmech, avšak usuzování je
vázáno na vnímané a představované.
Pozornost dítěte je přelétavá, nestálá, krátkodobá. Postupně se vytváří i úmyslná forma
pozornosti a dítě se dokáže déle soustředit. Záleží nejen na věku, ale také
na temperamentových zvláštnostech a na zajímavosti konrétní činnosti.
Představivost je v tomto věku velmi živá, tvořivá, bohatá, barvitá. Mezery mezi vnímanými
jevy jsou často doplňovány tzv. dětskou konfabulací (smyšlenky, o nichž jsou děti
přesvědčeny, že jsou pravdivé). Poznávací aktivita se odráží i ve slovní zásobě, v rozvoji řeči.
Děti zajímá příčina, ptají se „proč“. Zlepšuje se mluvnická struktura aktivního slovníku, řeč
se stává převládajícím dorozumívajícím prostředkem. Z hlediska rozvoje poznávacích procesů
je významnou složkou řečového vývoje tzv. egocentrická řeč, která bývá spojena s myšlením
a později přechází na úroveň vnitřní řeči (srov. Plevová, I. 2003, Šulová, L. 2004, Vágnerová,
M. 2000b).
Nejpřirozenější činností dětí tohoto věku je hra, má mimořádný význam pro rozumový vývoj,
mravní vývoj, citový vývoj. Hra je v tomto období nezbytná pro psychický vývoj dítěte a je
jednou z nejzákladnějších potřeb dítěte. Hra pomáhá překonat události, které dítě rozumově
nechápe (Langmeier, J., Krejčířová, D. 1998).
V souvislosti s motivačně-volní charakteristikou osobnosti dítěte je třeba zdůraznit, že dítě má
potřebu být neustále aktivní. Stejně silná se v tomto období jeví i potřeba stability, jistoty,
zázemí, trvalosti a bezpečí. V tomto smyslu dítě potřebuje mít pevné rodinné zázemí. Dítě je
velmi vázáno na citový vztah, potřebuje i společenské uznání a touží po seberealizaci (srov.
Vágnerová, M. 2000b, Mertin, J., Gillernová, I. 2003).
Sociální city se vyvíjejí ve vztahu k dospělým a ve vztahu k vrstevníkům. Rodiče představují
pro dítě ideál, kterému se chce ve všech směrech podobat. Dítě se s rodiči identifikuje a
přebírá všechny jejich názory, postoje. Děti si zkouší různé role. Tímto způsobem přijímají
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také normy a řád platný ve světě dospělých. Dítě si začíná uvědomovat svoji jedinečnost,
chápat sebe sama jako subjekt, začíná si také uvědomovat rozdíl obou pohlaví a určité
stereotypy chlapecké a dívčí role, které nastavuje společnost. Kolem čtyř let dítě již ví,
že jeho pohlavní identita je neměnná (Vágnerová M., 2000b).
V předškolním věku se také u dětí rozvíjí prosociální chování, které respektuje práva
ostatních. Vlastnosti jako družnost, solidarita, obětavost, tolerance, soucit, soustrast umožňují
začlenění do různých lidských skupin, přijetí těmito skupinami a uplatnění se v nich
(Matějček, Z. 2007). E. Svobodová (2007, s. 2) uvádí: „Prosociálnost se vyznačuje pozitivním
sociálním chováním, které vede k pomoci druhému člověku či lidem. Tímto chováním člověk
nepřináší užitek pouze sobě samému, ale i jiným lidem.“
Osobnost člověka se projevuje prostřednictvím prožívání a chování. U předškolního dítěte
převažuje soulad – co právě prožívá, to dává svým chováním najevo. Převažuje tedy
expresivní chování nad adaptivním. Intenzívní emoce nesděluje slovy, ale spíše neverbálně.
Nedostatek zkušeností způsobuje, že nemá pevné názory a mění je pod vnějším vlivem
(Plevová, I., Petrová, A. 2003).
V předškolním věku se také začíná vyhraňovat osobnost dítěte. Její charakteristické rysy
se projevují zejména v citových procesech dítěte a jeho společenských vztazích. Intenzivně
se formují i tzv. intelektuální city projevující se v úsilí poznat věci a získat nové poznatky.
Vůle se začíná rozvíjet. Čím je dítě vyspělejší, tím větší sílu vůle dokáže projevit, je tedy
možné stupňovat i požadavky, které na ně klade výchova. Vznikají sociální city, ty se váží
nejen na lidi, ale i věci, děje, situace. Koncem období začíná dítě hodnotit své chování, má už
prvky kritičnosti, což svědčí o rozvoji mravního vědomí. Pro rozvoj sebepojetí je důležitá
možnost pronikat do širší společnosti a uplatnit se tam. Sebepojetí zahrnuje pozorovatelné
charakteristiky (vše, co jde vidět, a o čem se lze přesvědčit) – zevnějšek, kompetence,
psychické vlastnosti, osobní preference, příslušnost k určité sociální skupině a vlastnictví
žádoucích věcí. Pro dítě je také důležitý jeho vzhled, tělové schéma. Změna vnějších znaků
je chápána jako změna identity. Sebehodnocení a sebepojetí dítěte je dále ovlivněno aktivitou
a iniciativou, která se projevuje v pronikání do širší společnosti, hodnocením druhých lidí
a kontaktem s vrstevníky, kteří jsou pro předškoláka významnou referenční skupinou (srov.
Říčan, P. 1990, Vágnerová, M. 2012).

2.2 Hra v předškolním věku
Předškolní období dítěte je obdobím hry. Hra tvoří hlavní obsah života, je jeho základní
činností.
Funkci hry ve výchově spatřujeme již v díle J. A. Komenského, který ji začlenil přímo
do svého pedagogického systému. Hru předškolních dětí dokonce považuje za stejně
potřebnou jako kvalitní spánek a stravu. Zdůrazňuje její význam pro pobavení, k rozvoji
smyslů, myšlení a k obohacení znalostí. V napodobování činností dospělých dokonce
spatřoval přípravu na budoucí vykonávání těchto činností. K tomu mají sloužit speciálně
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vyrobené předměty určené dětem, aby byla zajištěna jejich bezpečnost při hře (Komenský, J.
A. 1964).
S. Koťátková (2005) charakterizuje hru jako dobrovolnou spontánní činnost, ke které samo
dítě dává podněty, stanovuje cíle a motivační kontext. Dalším znakem hry, který zdůrazňuje
Z. Matějček (1989), je zaujetí. Hra je podle něj vážná věc, která se nijak zásadně neliší
od práce dospělého. Dítě se při ní ocitá v jiném světě, přičemž zapomíná na vše kolem sebe,
na čas, jídlo, spánek. Je to pro něj práce, kterou chce dodělat. To se však často setkává
s nepochopením dospělých, kteří hru nepovažují za nikterak vážnou a nedokážou pochopit, že
dítě má zlost, když je jakkoli vyrušeno.
Hra je pro dítě důležitá tím, že v ní může aplikovat a analyzovat nově získané poznatky.
S rostoucím věkem dítě stále častěji vyhledává partnera ke hře, což přispívá k rozvoji vztahů
s ostatními lidmi. Při skupinové hře se totiž děti učí vyjadřování, vzájemnému respektu,
navazování přátelských vztahů i jiným sociálním dovednostem nezbytným k tomu, aby byly
schopny vzájemně se domluvit na tématu, plánu, obsazení rolí a vůbec na celém průběhu hry.
Rozvíjí se tak schopnost spolupráce, která je pro člověka velice důležitá (Koťátková, S.
2005).
Ve hře se rozvíjí také prosociální vlastnosti jako družnost, solidarita, obětavost, tolerance,
soucit či soustrast, které člověku umožňují začlenit se do různých lidských skupin (Matějček,
Z. 2007).
Podle M. Havlínové a kol. (1995) hra podporuje rozvoj všech schopností předškolního dítěte,
dítě se hrou snaží dostat do světa kolem sebe, naučit se jej poznávat, orientovat a ovládat. Učí
se a nabývá nových zkušeností efektivně a bezpečně. Dítě bere hru velmi vážně, ale je pro něj
zároveň radostí, je důležitá zejména proto, že uspokojuje jeho potřeby, hlavně vývoj
v dospělého jedince. Pokud má dítě potřebu hrát si, ale tato potřeba není naplněna, mohly by
v pozdějším věku vzniknout problémy. U dítěte, kterému nebylo umožněno hraní, může dojít
k tomu, že nebude schopno samostatně vykonávat určité činnosti. Při hře je důležitý dostatek
prostoru pro hru, oblečení, které hře nebrání, místo pro samotu, dostatek času a pochopení
ze strany dospělého.
Z hlediska pedagogického rozlišujeme dvě základní skupiny her:
Hry tvořivé (volné, spontánní) - dítě si při hře určuje samo téma své hry a celý její průběh,
svou roli zde hraje materiální svět. Patří sem hry předmětové, kdy si dítě hraje s předměty
kolem sebe, hry úkolové, v nichž napodobuje dospělé a zkouší různé sociální role, hry
dramatizační a hry konstruktivní.
Hry s pravidly - navazují vývojově na tvořivé hry, důležitý je zde vztah k ostatním hráčům a
jejich jednání. Mohou to být hry pohybové či intelektuální (didaktické), kam patří i stolní hry.
Ke hře patří spontaneita, aktivita, uvolněnost a seberealizace. Hra člověku dává možnost
srovnat se s okolním světem. Děti se hrou učí, načerpávají energii a vyčerpávají ji, ve hře se
dítě realizuje, hrou se zbavuje určitého napětí. (Koťátková, S. 2008).
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V průběhu předškolního věku se ve hře začínají projevovat intersexuální rozdíly, tedy
rozdílnost celkového rázu herní aktivity u děvčat a chlapců. Koncem předškolního věku dítě
začíná odlišovat práci od hry. Práce začíná být samostatnou specifickou aktivitou, dítě začíná
postupně chápat smysl pracovní činnosti a nespokojuje se pouze s tím, že může „jako prát“,
„jako uklízet“. Dožaduje se vykonávání této činnosti v reálné situaci (Plevová, I. 2003).

2.3 Funkce rodiny ve vývoji dítěte
Význam rodiny pro vývoj dítěte je nezastupitelný. Dítě se do rodiny rodí, od svých rodičů
získává genetickou výbavu, rodina má rozhodující vliv na celkový rozvoj jeho osobnosti, a to
v oblasti tělesné, duševní i sociální. Rodina určuje sociální status dítěte. Prostřednictvím
rodiny si dítě uvědomuje své místo a svou roli ve společnosti.
Pro rozvoj dítěte není důležité pouze materiální zázemí a uspokojování jeho základních
potřeb, ale také potřebuje cítit, že je akceptováno, milováno. Velký význam má i pozitivní
hodnocení. Tyto atributy přispívají ke zdravému rozvoji jedince a jeho kladnému sebepojetí.
Rodina by měla zabezpečovat příjem informací, který je důležitý pro rozvíjení
dovedností,schopností a kvalit jedince.
Jednou z významných oblastí podílejících se na školní připravenosti dítěte, jak je popisuje
D. Přinosilová (2007), je hodnotový systém rodiny v souvislosti se vzděláváním a vzděláním.
Úroveň vývojových dovedností závisí na socioekonomickém zázemí rodiny, na stylu výchovy
a vedení dítěte. Na rozvoji motivace dítěte ke školním povinnostem mají velký vliv názory
a postoje rodičů. Dítě by se mělo umět orientovat v různých sociálních rolích a přizpůsobovat
své chování ve vztahu k učiteli a spolužákům. Nutným předpokladem je také dostatečně
rozvinutá komunikační schopnost. Dítě musí učiteli rozumět, chápat jeho požadavky a musí
se umět vyjádřit. Dítě připravené pro školní docházku by také mělo respektovat a chápat
základní pravidla chování, které by si mělo osvojit v rodině.
Nejvýznamnějším sociálním vztahem dítěte zůstává nadále rodina, která je zdrojem bezpečí
a zázemí. Citová pohoda mezi rodiči a dětmi je nutná pro zdravý duševní vývoj (Čačka, O.
1994).
Právě uspokojení potřeby jistoty a bezpečí od počátku života dítěte je pro jeho další zdravý
vývoj podstatnou podmínkou a mateřská osoba plní v tomto ohledu nezastupitelnou roli. Dítě
potřebuje být citově uspokojeno, cítit lásku blízké osoby, aby se samo naučilo vytvářet si vůči
někomu dalšímu citové vazby.
Rodiče jsou pro předškolní dítě emocionálně významnou autoritou. Představují ideál, jemuž
se chce ve všech směrech podobat a s nímž se identifikuje. V rámci identifikace dítě zcela
nekriticky akceptuje veškeré postoje, hodnoty a projevy rodičů v hotové podobě, bez další
diferenciace. Identifikace se subjektivně významnou bytostí zvyšuje pocit jistoty a bezpečí
a zároveň snižuje pocit ohrožení, ať už vychází z čehokoliv. Kromě toho identifikace
s autoritou posiluje sebejistotu a zvyšuje sebeúctu (Vágnerová, M. 2000)
Z. Matějček doporučuje, aby si rodiče při výchově počínali důsledně, protože důslednost
přináší dítěti pocit jistoty, spolehlivou oporu v jeho vlastní cestě životem.
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Výchova je významným činitelem ve vývoji dítěte. Je to záměrné zasahování do duševního
vývoje, kterým chceme dosáhnout stanovených cílů. Ovšem ani výchova nebo prostředí
nejsou jedinými činiteli. Inteligence člověka je z velké části určena dědičností, lze ji částečně
ovlivnit prostředím a výchovou. Charakter dítěte, jeho chování, myšlení a cítění, to všechno
bývá odrazem rodinného prostředí. I v rodině, kde je vcelku soulad, se někdy mohou objevit
odlišné názory na výchovu a protikladná výchovná opatření. Rozpor autorit mívá těžké
následky, z něho u dítěte pramení pocit nejistoty v jednání. Dítě je rozkolísané, neví, jak se
má chovat. Může dojít až k neurotické poruše (Prchal. J. 1998).
Prostředí rodiny ovlivňuje také postoje dítěte k budoucím školním povinnostem. Aby dítě
mohlo rozvíjet své schopnosti, dovednosti, zájmy a postoje, nesmíme jej blokovat výchovným
působením. Z. Helus (2007) uvádí, čeho by se rodiče měli vyvarovat:






traumatizovat dítě nešetrnými reakcemi na jeho projevy;
vyvolávat v něm strach a úzkost;
nezajímat se o to, co dítě dělá;
necitlivě zasahovat do činnosti dítěte;
dítě přetěžovat nebo naopak nedovolit, aby se nudilo.

J. Čáp (1996, s. 44) uvádí, že „Funkční rodina s kladným emočním vztahem rodičů k dítěti a
s trvalou láskyplnou péčí o ně podporuje rozvíjení emočních a charakterových aspektů
osobnosti dítěte i jeho schopnosti“.
2.4 Školní zralost, připravenost a jejich diagnostika
Nástupem do školy dítě přijímá novou roli - školák. Hlavním kritériem pro vstup do 1. třídy
základní školy je věk dítěte. Věková hranice šesti let má v našem školství dlouholetou tradici.
Aby však dítě bylo ve škole úspěšné a zvládalo její nároky, mělo by nastupovat do školy
nejen zralé, ale také připravené (Beníšková, T. 2007). U některých dětí se po nástupu do školy
objevují obtíže v soustředění, hravost, obtíže v podřizování se kolektivu a vedení učitele.
Školní zralost lze vymezit jako dosažení takového stupně vývoje (v oblasti fyzické,
mentální, emocionálně sociální), aby se dítě bylo schopno účastnit výchovně
vzdělávacího procesu bez obtíží, nebo alespoň bez větších obtíží (Bednářová, J.,
Šmardová, V. 2010).
A. Petrová (2003) uvádí, že celková zralost pro školu je ovlivněna mnoha faktory. Závisí
na biologickém zrání a zdraví organismu, osobnostním vývojovém tempu, na dosavadním
vývoji dítěte a na okolnostech jej provázejících, na působení rodiny i předškolních zařízení.
Pro posuzování předpokladů dítěte pro vstup do školy se vice preferuje termín školní
připravenost. Školní připravenost je v poslední době chápána jako aktuální stav rozvoje
osobnosti dítěte ve všech jeho oblastech. Používá se k vystižení určité úrovně vědomostí,
dovedností a návyků, které by mělo dítě před vstupem do základní školy ovládat.
Při rozhodování, zda je dítě připravené na vstup do školy, by měl posuzovatel vždy
přihlédnout k vnitřním vývojovým předpokladům i vnějším výchovným podmínkám, neboť
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určují psychickou vyspělost dítěte podmíněnou biologickým zráním organismu a vlivy
prostředí (srov. Kořínek, M. 1975, Monatová, L. 2000).
Školní připravenost je však závisí také na tom, co od dítěte škola, do níž přichází, očekává.
Je ovlivněna nejen kurikulem pro základní vzdělávání, ale také místními specifiky
ovlivňujícími úroveň konkrétního ŠVP. Proto je nutné, aby předškolní pedagogové
s elementaristy základních škol komunikovali o jejich očekávání a možnostech konkrétních
dětí.
Podle D. Golemana (1997) je připravenost dítěte závislá na schopnosti učit se. Tato schopnost
je charakterizována následovně: sebevědomí, zvídavost, schopnost jednat s určitým cílem,
sebeovládání, schopnost pracovat s ostatními, komunikovat a spolupracovat.
Pro zjištění nedostatků v oblastech školní zralosti se provádí diagnostika školní zralosti,
která probíhá obvykle ve dvou etapách:
1. Pozorování ze strany učitelek MŠ, případně doplněné poznatky rodičů dítěte či jeho
lékaře.
2. V případě potřeby je dítě vyšetřeno školským poradenským zařízením.
Dětský lékař v rámci pětileté prohlídky zjišťuje u dítěte hmotnost, výšku, kontroluje zrak,
sluch, držení těla, stav dentice, provádí psychomotorické hodnocení dítěte, zjišťuje znalost
barev, úroveň řečového projevu a stav lateralizace (Kropáčková, J. 2008).
Pedagogicko-psychologické vyšetření provádějí pedagogicko-psychologické poradny (PPP),
případně speciálně pedagogická centra (SPC) u dětí se zdravotním postižením. Na základě
těchto doporučení mohou zákonní zástupci dítěte požádat ředitele školy o odklad školní
docházky, případně o nástup dítěte do školy v pěti letech.
Velká řada diagnostických nástrojů patří pouze do rukou odborníkům (psychologům
a speciálním pedagogům). Výborným nástrojem, který je vhodný i pro učitele (nejen
k diagnostice, ale zejména k procvičování nedostatečně rozvinutých funkcí) je Klokanův kufr.
Pomůcka, která převádí do tří rozměrů jednu z nejvydařenějších publikací pomáhající při
zjišťování školní zralosti, je Diagnostika dítěte předškolního věku autorek J. Bednářové a
V. Šmardové (2007).
Formou škál zjišťuje nedostatky v oblasti grafomotoriky, kresby, řeči, sluchového vnímání,
zrakového vnímání, vnímání prostoru, času, základních matematických představ, sociálních
dovedností, práceschopnosti, pozornosti, sebeobsluhy a samostatnosti. Uvádí také možné
následky oslabení jednotlivých oblastí ve školním věku.
Učitelka v MŠ se vůbec nemusí bát diagnostikovat a popisovat problémy související se školní
zralostí, které dítěti „hrozí“ při příchodu do školy. Její výhodou oproti poradenským
pracovníkům a pediatrům je každodenní kontakt s dítětem a srovnání s ostatními vrstevníky.
Učitelka mateřské školy je s dítětem téměř v každodenním styku a v průběhu výchovně
vzdělávací práce využívá běžných diagnostických metod (např. rozhovor, pozorování, rozbor
průběhu i výsledků jeho činnosti, analýzu hry, výjimečně i didaktické testy atd.), čímž získává
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informace o jeho zdraví, funkcích smyslových orgánů, hrubé i jemné motorice, kvalitě
jazykového projevu, stupni osvojovaných návyků, sociabilitě, způsobu jeho výchovy,
intelektu, emocionalitě atd. Dítě je totiž sledováno v přirozených výchovně vzdělávacích
situacích, v relativně dlouhém časovém intervalu, při opakovaných i obměňovaných
podmínkách a v porovnání se svými vrstevníky.
Diagnostika připravenosti na školu je prováděna i u zápisu do 1. třídy. Má však určitá
omezení. Během krátkého času mají učitelé posoudit dítě, se kterým se setkávají poprvé.
Zápis probíhá pro dítě v novém, neznámém prostředí, kde se setkává s neznámým člověkem.
V průběhu samotného zápisu proto nejde posoudit dítě komplexně po všech stránkách.
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3. Co by mělo dítě umět před vstupem do základní školy
Mgr. Jitka Dudková
Zahájení školní docházky je významnou změnou v dosavadním životě dítěte a jeho rodiny,
proto den, kdy se z „předškoláčků“ stanou „školáci“, by měl být pro všechny velkou událostí.
Zápisem do „velké“ školy musejí projít všichni předškoláci bez ohledu na to, zda do školních
lavic v září zasednou, či nikoli.
V České republice je dle zákona povinné zahájení školní docházky pro děti, které dovrší 6 let
do 31.8. daného roku.
Zápis do prvních tříd se musí konat v době od poloviny ledna do poloviny února. Mnoho
maminek a tatínků si klade otázky typu „Zná Pepíček naši adresu?“, „Umí Maruška recitovat
nějakou básničku?“ atd. Rodiče chtějí, aby dítě vyjmenovalo číselnou řadu od jedné do deseti,
ale úplně opomenou fakt, že si neumí samo zavázat boty.

3.1 Zápis do školy
Nejen při zápisu by se mělo projevit, zda dítě je, či není na školu připravené. Jeho
předpoklady a schopnosti by rodiče měli pozorovat po celý „předškolácký“ rok a jemně
podporovat vývoj syna nebo dcery v dovednostech nutných pro zvládnutí školních úkolů.
Pokud si rodiče nejsou jistí, že jejich potomek je připraven stát se školákem, měli by své
pochybnosti konzultovat s odborníky. Jak již bylo zmíněno v předcházející kapitole,
erudovanou odpověď na otázku, zda je dítě do školy připravené, či nikoliv, může dát paní
učitelka v MŠ, dokument nutný k žádosti o odložení školní docházky vystaví pediatr či
školské poradenské pracoviště (nejčastěji PPP, v případě dítěte se zdravotním postižením
i SPC).
Šestileté dítě se vyvíjí velmi rychle, často „skokově“. Co nezvládne v době zápisu, může
zvládnout třeba již za dva měsíce. Záleží především na rodičích, kolik věnují svému dítěti
času – povídání si s dítětem, společné aktivity, hry
.
Dítě, které je dobře vedené a na nástup do školy zralé a připravené, má všechny předpoklady
k tomu, aby pro něj škola byla především zdrojem nových informací a radosti z poznání.
Dle Bednářové a Šmardové (Bednářová, J., Šmardová, V., 2011) termín školní zralost
zahrnuje tyto oblasti vývoje:
 tělesná vyspělost a zdraví;
 motorická obratnost;
 řeč;
 pozornost a pracovní návyky;
 rozumové předpoklady;
 emoční zralost, sociální zralost, sebeobsluha, samostatnost.
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Školní zralost je tedy fyzická a psychická připravenost dítěte na počátek vzdělávání, více
se ale preferuje, zvláště mezi pedagogy, termín školní připravenost.
Školní připravenost je v poslední době chápána jako aktuální stav rozvoje osobnosti dítěte
ve všech jeho oblastech. Existuje ale mnoho faktorů, které tuto připravenost ovlivňují: věk
a pohlaví dítěte, zdravotní stav, dědičnost, fyzická zralost, úroveň motoriky a jemné motoriky,
lateralizace, zralost poznávacích a rozumových funkcí (vnímání, pozornost, myšlení, paměť),
zralost řeči, pracovní zralost, citová a sociální zralost, podnětnost rodinného prostředí,
výchovný styl rodičů a jejich očekávání, podnětnost předškolního vzdělávání v mateřské
škole, požadavky základní školy.

3.2 Předpokládané znalosti předškoláka
Na základě zkušeností elementaristek základních škol byl v minulých letech vytvořen obecný
přehled dovedností, které by měl předškolák mít:
 slovní zásoba asi 2500 slov;
 vyslovovat všechny hlásky (tolerováno je nedotažené „r“ a „ř“);
 převyprávět příběh podle obrázků;
 znát své jméno a adresu;
 obsloužit sám sebe;
 soustředit se na zadaný úkol;
 začínat mít pojem o čase;
 chápat prostorové pojmy – nahoře, dole, za, pod, nad atd.;
 mít správný úchop tužky a uvolněné zápěstí;
 nakreslit postavu se všemi detaily (nos, oči, ústa, pět prstů);
 pojmenovat geometrické tvary;
 chápat množství do 6 – určovat počet prvků, číselné řady;
 řadit podle velikosti: velký – střední – malý atd.;
 znát barvy.
Tyto dovednosti se v různých úkolech testují během zápisu, drobné odchylky od průměru jsou
možné. Například v naší škole by mělo dítě u zápisu předvést:
 naučenou básničku nebo písničku;
 vytleskat slabiky ve slově;
 rozpoznat počáteční hlásku ve slově;
 správně manipulovat s nůžkami;
 zavázat tkaničku.
Není divu, že se paní učitelky (páni učitelé) věnují při zápisu budoucím žáčkům déle
než v minulosti, kdy stačilo odrecitovat básničku a dítě bylo „uznáno schopným“.
Samozřejmě záleží na konkrétní škole, jak si nastaví vlastní kritéria pro zápis budoucích
prvňáčků. Škola od školy se liší, a tak se často ozývají hlasy, že nároky základních škol jsou
stále vyšší.
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3.3 Anketní šetření
Názor, že „učitelky toho chtějí po dětech čím dál víc“, se šířil mezi maminkami i o škole,
ve které pracuji jako učitelka 1. stupně a kde se každý rok aktivně podílím na zápisu dětí
k povinné školní docházce.
Oslovila jsem proto své kolegyně a kolegu a položila jim otázku „Co má podle vás dítě umět
při vstupu do první třídy z pohledu učitelky/učitele základní školy?“
Celkem tuto otázku zodpovědělo třináct učitelek a jeden učitel, z nichž šest vyučujících má
více než třicetiletou pedagogickou praxi, pět vyučujících má více než dvacetiletou
pedagogickou praxi a tři vyučující mají méně než dvacetiletou pedagogickou praxi.
Jejich odpovědi jsou uvedeny sestupně podle četnosti odpovědí dotázaných pedagogů.
1
2

Sebeobsluha (obléknout se, obout se a zavázat si tkaničky, poznat své 14
oblečení, udržovat pořádek na svém místě, používat příbor při stolování)
Správný úchop tužky
9

3

Řeč – správná výslovnost

9

4

8

7

Hygienické návyky: používat WC a splachovat, mýt si ruce, používat
kapesník
Orientace v prostoru a na stránce (nahoře – dole, vpředu – vzadu, první –
poslední, na začátku – na konci, vpravo – vlevo)
Zarecitovat básničku, zaintonovat jednoduchou lidovou písničku
(bez podpory CD)
Pracovní návyky (soustředit se na úkol a úkol dokončit, vydržet pracovat)

8

Znát barvy

6

9

Znát své jméno, příjmení, věk a bydliště

5

10
11

Znát pravidla slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat, neskákat 5
druhým do řeči)
Poznat základní geometrické tvary
5

12

Manipulovat bez obtíží s nůžkami

4

13

Jmenovat číselnou řadu od jedné do pěti

3

14

Počítat předměty v množství do šesti

3

5
6

7
7
7
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15

Mluvit ve větách a souvětích

2

16

Umět vyprávět jednoduchou pohádku (např. O Karkulce)

2

17

Ujít pěšky aspoň 1km

2

18

Jmenovat číselnou řadu od jedné do deseti

2

19

Znát cestu do školy

1

20

Vnímat čas: ráno, poledne, večer, den, týden

1

21

Umět se podepsat

1

22

Umět s rodiči nakupovat a pracovat

1

23

Znát a dodržovat bezpečnostní pravidla při pohybu ve městě i v přírodě

1

24

Hrát si sám i s dětmi, umět počkat, až na něho přijde řada

1

25

Umět namalovat lidskou postavu

1

26

Umět slabikovat slova a rozpoznat první hlásku ve slově

1

27

Nacházet rozdíly v obrázcích, dokreslovat tvary, sestavit obrázek z několika 1
částí

Je zřejmé, že kdybyby stejný dotaz dostali pedagogové z jiné školy, odpovědi by byly
poněkud jiné. Zajímavá ovšem je preference „neškolních dovedností“ jako je sebeobsluha.
Jasné je, že učitel základní školy si dokáže poradit (je na to profesně připraven) s neznalostí
geometrických tvarů i s pravidly chování. Není však připraven na učení zvládání základních
sebeobslužných činností a problém má i se špatnými návyky, které si dítě donese do školy
z předškolního období (úchop tužky).
Z tabulky jasně vyplývá, které dovednosti či schopnosti považují pedagogové I. stupně ZŠ
v Moravské Třebové, ul. Palackého za nejdůležitější. Je to především sebeobsluha, včetně
hygienických návyků. Dále je to správný úchop tužky, protože přeučování je vždy těžší než
vyvození správného úchopu a v počtu dvaceti pěti až třiceti žáků ve třídě takřka nemožné.
Stejně důležitá je při nástupu do školy úroveň výslovnosti a artikulační obratnost. Řeč
ve všech svých jazykových rovinách zásadně ovlivňuje kvalitu učení, poznávání a umožňuje
rozvoj myšlení. V období výuky čtení a psaní je pak naprosto strategickou dovedností, která
může dlouhodobě ovlivnit školní úspěšnost žáka. Pokud má dítě v této oblasti výrazné
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problémy, je legitimní důvod uvažovat o odkladu školní docházky. Je nutné si však uvědomit,
že jakýkoliv odklad bez pravidelné docházky k logopedovi a poctivého plnění zadaných úkolů
je jen ztrátou času.
Zajímavý je požadavek dvou učitelů na schopnost dítěte ujít pěšky alespoň 1 kilometr. Tento
požadavek by se pravděpodobně před deseti či patnácti lety vůbec neobjevil a je jistě reakcí
na fakt, že dnes je velká část žáků do školy dovážena rodiči automobily. Jakýkoliv přesun
mezi školou a např. kulturním zařízením ve městě pak dětem činí pro učitele překvapivé
problémy.
Uvedená anketa nemá žádnou zvláštní vypovídající hodnotu, na to je vzorek učitelů jedné
školy neúměrně malý. Může však být inspirací pro pedagogy jiných škol, aby si položili
otázku, jaké dovednosti si mají přinést „jejich prvňáčci“. Odpovědi na to pak mohou být
základem pro efektivní komunikaci nejen s rodiči, ale i s předškolním zařízením, odkud
do dané školy většina prvňáčků přichází.

Literatura:
1. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2011. Školní zralost (Co by mělo umět dítě před
vstupem do školy). Dotisk prvního vydání. Brno: Computer Press, 104 s.
ISBN 978-80-251-2569-4
2. BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. 2011. Diagnostika dítěte předškolního věku (Co
by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let). 1. vydání. Brno: Computer Press, 216 s.
ISBN 978-80-251-1829-0
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4. Řečový vývoj
Mgr. Zdena Novotná
Řeč je jedinečná obecně lidská schopnost, která má sdělovací funkci – umožňuje nám tedy
interakci s prostředím. Řeč má také socializační charakter a ovlivňuje rozvoj osobnosti.
Pomáhat ovlivňovat správný vývoj řeči, rozvíjet komunikační schopnosti všem dětem,
tedy i dětem se speciálními výchovně-vzdělávacími potřebami, mohou pedagogové
v mateřských školách i rodiče (Lipnická, M., Logopedická prevence v mateřské škole, Praha,
2013).
Je třeba zaměřit se na řečový a komunikační vývoj komplexně, jednotlivě pak podle Klenkové
a Kolbábkové (Klenková J., Kolbábková H. 2003) na tyto jeho oblasti:
 motorika (hrubá, jemná, motorika mluvních orgánů);
 správné dýchání;
 slovní zásoba;
 zrakové a sluchové vnímání;
 výslovnost jednotlivých hlásek;
 gramatická stránka řeči;
 rytmické cítění;
 schopnost souvislého vyjadřování.
Vývoj dítěte v oblasti řeči – schopnost, dovednost dítěte se rozvíjí po krocích, postupně a
v návaznosti od snadnějšího po obtížnější, od jednoduššího po složitější, vše vždy přiměřeně
možnostem dítěte.
Důležité je umožnit dítěti prožít pocit úspěchu a motivovat ho tím k další práci.
Pozor – jednoduché a ani náročné úkoly nemotivují.
Volíme hravé činnosti, různá cvičení s využitím nápodoby apod.

4.1 Oblasti, které jsou zásadní pro správný rozvoj řečového vývoje
4.1.1 Motorika
Podle Klenkové a Kolbábkové (viz výše) se motorika a řeč vzájemně ovlivňují. Proto je
důležité u dětí rozvíjet hybnost celého těla (tzv. hrubou motoriku), hybnost ruky (jemnou
motoriku) i obratnost mluvidel (motoriku mluvních orgánů).
Hrubou motoriku zdokonalujeme chůzí po nerovném terénu, během, poskoky,
přeskakováním, házením a chytáním míče, cvičením na udržení rovnováhy těla. Vždy
začínáme od jednodušších pohybů a úkolů, později, až je dítě obratnější, teprve přecházíme k
těžším zadáním.
Jemnou motoriku rozvíjíme a procvičujeme hrou s kostkami, stavebnicemi, skládáme
puzzle, mozaiky, navlékáme korálky, modelujeme, kreslíme měkkým materiálem (nejprve na
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větší, posléze na menší formát papíru).
Oromotoriku – obratnost mluvních orgánů – ovlivňujeme procvičováním pohyblivosti rtů,
jazyka, čelisti. Jde o tzv. oromotorická cvičení.
Mluvní projev doplňuje také mimika. Některé děti se nedokážou při řeči smát, zamračit se, je
tedy vhodné procvičovat i pohyby mimického svalstva.
Náměty pro rozvoj pohyblivosti mluvidel a mimiky:
Rty
- vtáhnout rty, našpulit ústa jako kapřík
- našpulit rty, usmát se jedním koutkem úst (i druhým)
- našpulit rty, roztáhnout je do úsměvu
Jazyk
- olízneme jazykem horní, dolní zuby
- jazykem se snažíme dosáhnout na nos, bradu, levý i pravý koutek rtu
Čelisti
- pohybovat spodní čelistí vpravo a vlevo (kravička)
- pomalu otevírat a zavírat čelisti (garáž)
- cvakat zuby (zima)
Mimika
- usmát se jako sluníčko
- zamračit se jako mrak
4.1.2 Dýchání
Při mluvení je důležitý správný způsob dýchání, při kterém se vytváří výdechový proud
nezbytný pro tvorbu hlásek.
Dechová cvičení vedou děti k přirozenému ovládání dechu – nacvičujeme prodloužení
výdechového proudu, správný nádech nosem, hospodaření s dechem. K tomu volíme různé
hravé činnosti:
Cvičení nádechu: snažíme se o proudloužený nádech nosem (při nádechu nezvedáme
ramena).
Příklad motivace – přivoníme ke květince – rozkvetlá louka, krásně voní, (rozmístěné papírové
květiny na zemi), děti chodí od jedné ke druhé a vždy přivoní (uvědomování si nádechu,
výdechu).
Cvičení výdechu: snažíme se o co nejpomalejší výdech, prodlužujeme výdechovou fázi.
Příklad motivace – jako vlak houká – úúúúúú, vítr fouká – fííííííí, dlouhý výdech – nafukujeme
balónky na pouti.
Usměrňování výdechového proudu: výdech přes střed jazyka.
Příklad motivace – dýcháme na zamrzlé ruce – chu, chu, foukáme do malých míčků, peříčka;
ze stavebnicových kostek postavíme bludiště, do uliček v bludišti se můžou položit roličky jako
tunely, děti foukají pingpongový míček od vchodu až k východu (děti můžeme povzbuzovat
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říkankou: foukej, foukej, ještě chvíli, brzy bude míček v cíli).
4.1.3 Slovní zásoba
Slovní zásoba podmiňuje dobré vyjadřovací schopnosti dítěte. Slovní zásobu dělíme na slovní
zásobu pasivní (slova, kterým dítě rozumí, ale ještě je nepoužívá v komunikaci) a slovní
zásobu aktivní (slova, která již dítě při mluvení používá).
Náměty na rozvíjení slovní zásoby:
Pro obohacení slovní zásoby jsou vhodné obrázkové knihy, časopisy, dětské encyklopedie
(je důležité, aby si dospělý prohlížel s dítětem, vysvětloval, co vidí, trpělivě odpovídal
na otázky „co je to?“, „proč?“), sledování dětských DVD (Večerníčky apod., i zde je pro
rozvoj slovní zásoby potřebný komentář – mluvní doprovod dospělého).
4.1.4 Zrakové vnímání
Ve vývoji řeči má význam i zrakové vnímání, které upevňuje zrakové vjemy a kontroluje
postavení mluvidel při výslovnosti. Některým dětem chybí schopnost vybavit si zrakový vjem
– schopnost vybavit si celek a sestavit jej z jednotlivých částí. Schopnost zrakového
rozlišování je velmi důležitá při nácviku čtení a psaní.
Náměty na rozvoj zrakového vnímání:
Schopnosti zrakového vnímání (analýzy a syntézy – skládání obrázků, zrakového rozlišování)
je možné rozvíjet pomocí obrázkových materiálů, které jsou v dětských časopisech (např.
Pastelka, Sluníčko, Méďa Pusík) nebo v odborných publikacích, např. Jiřina Bednářová,
Rozvoj zrakového vnímání 1. díl (3–5 let) a 2. díl (4–6 let).
Práce s obrázkovým materiálem je zaměřena na cvičení pro rozvíjení orientace na ploše –
odlišení figury a pozadí, schopnosti rozlišit detaily, vedení očních pohybů zleva doprava a
zapamatování si zrakově vnímaných objektů. Z konkrétních činnosti jde např. o hledání
nepravdivých situací, hledání rozdílů u dvou stejných tematických obrázků „Co chybí? “,
hledání rozdílů mezi stejnými obrázky – zrakové řady apod.
4.1.5 Sluchové vnímání a fonematický sluch
Fonematický sluch je schopnost jemného sluchového rozlišování. Schopnost fonematického
rozlišování je základním předpokladem správného řečového vývoje. Úkoly a cvičení jsou
sestavené podle postupné náročnosti (zpočátku pouze okolní zvuky, zvuky zvířat, podobně
znějící slova, později i slabiky).
Náměty podle Pávkové a Šmardy (Pávková, B., Šmarda, R. Hrajeme si s řečí, Brno, 2013)
pro rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu:
Co slyšíš? – rozlišování konkrétních zvuků, klepání na sklo, mačkání papíru, zatleskání apod.
Hra s krabičkami – do stejných krabiček vložíme stejný obsah – kamínky, hrách, korálky,
písek, dítěti ukážeme obsah krabičky a seznámíme jej s jeho zvukem, krabičky promícháme a
určuje se obsah podle zvuku.
„Řeknu slovo a ty ukážeš obrázek“ – rozlišování slov podle obrázků, např. cesta – vesta,
Micka – myška, paní – páni.
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„Řeknu dvě slova a ty řekneš, zda jsou stejná nebo nestejná“, např. míček – míček, pes – les,
pije – bije, tyká – tiká.
4.1.6 Rytmické cítění
Rytmizací slov se zlepšuje správná výslovnost hlásek, rozšiřuje se slovní zásoba. Rytmizace
umožňuje zvládnout rozklad slov na slabiky (dítě si postupně uvědomuje, že slovo se skládá
z menších částí).
Náměty pro rozvoj rytmického cítění:
„Vytleskej to, co vidíš na obrázku“ – vytleskávání, vyťukávání jednotlivých slabik ve slově.
„Poslouchej, co teď zaťukám, a zkus to zaťukat stejně jako já“ – opakování daného rytmu.
Rytmizaci můžeme také procvičovat s využitím říkanek, rozpočítadel a básniček.
4.1.7 Výslovnost hlásek a gramatická stránka řeči
Do čtyř let se u dítěte rozšiřuje především slovní zásoba, rozvíjí se větná stavba, zlepšuje se
vyjadřovací obratnost. V této době je nesprávná výslovnost některých hlásek přirozená.
Kolem čtvrtého roku by dítě mělo zvládnout artikulačně jednoduché hlásky (např. P, B, M, V,
F) a hlásky Ď, Ť, Ň a K. Často zůstává nesprávná výslovnost hlásek C, S, Z, Č, Š, Ž, L,
vývojově posledními hláskami jsou R, Ř.
Je nutné rozlišovat, jakým způsobem dítě hlásky tvoří. Pokud hlásky vynechává nebo
nahrazuje jinými, je to přiměřené věku, dítě postupem času na správnou výslovnost přijde
samo. Důležitý je mluvní vzor, podnětné prostředí. Když úprava výslovnosti nepostupuje, je
třeba včas zahájit logopedickou péči tak, aby při nástupu do první třídy byla výslovnost
správná.
Aby dítě tvořilo, chápalo a používalo gramaticky správné věty, je potřeba dávat dítěti dostatek
podnětů k mluvení, být správným řečovým vzorem.
Náměty pro rozvoj gramatické roviny jazyka:
Vhodná je práce s tematickými obrázky a otázkami, např. „Kde je kočka? Co dělá pejsek?
Kde stojí babička?“ apod.; (procvičujeme správné používání předložek).
Obrázkové čtení (procvičujeme správné tvary podstatných jmen).
Tvoření zdrobnělin s pomocí obrázků – dům, domeček, ryba, rybička, apod.
Vytváření množného čísla a jednotného čísla – na obrázku je nakreslený jeden míč, na dalším
obrázku jsou dva míče, dítě opakuje, posléze pracuje samostatně, jeden kohout, dva kohouti a
naopak, jedno okno, dvě okna apod.
Poslouchej, co teď řeknu, např. „Žirafa má dlouhá krk.“ nebo „Teta jel na kole na obchod.“ ;
Je to tak?Říká se to tak?Umíš to říci správně?
4.1.8 Souvislé vyjadřování
Děti v předškolním věku by se měly umět souvisle vyjadřovat. Měly by umět popsat obrázek,
sestavit obrázky podle dějové posloupnosti, vyprávět příběh, pohádku podle obrázků.
K rozvoji souvislého vyjadřování je dobré využívat knihy a časopisy pro předškolní děti.
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Pro děti od 5 do 7 let doporučuji publikaci od Jiřiny Bednářové, Orientace v prostoru a čase.
Publikace obsahuje různá cvičení, která jsou zaměřená na rozvoj orientace v prostoru,
orientace v čase, vnímání časového sledu a posloupnosti řeči.

Řeč se u dítěte rozvíjí postupně a jednotlivá stádia se nedají přeskakovat nebo násilně
urychlovat. Vše musí odpovídat možnostem a schopnostem dítěte – fyziologickému vývoji
řeči, rozvoji motorických, percepčních a kognitivních schopností.
Jednotlivé složky řeči svým obsahem vycházejí z poznatků Klenkové a Kolbábkové (Dr.
Jiřina Klenková, Ph.D., Mgr. Helena Kolbábková, Diagnostika předškoláka, Brno, 2003).
Samotné práci s dítětem předchází nutnost dítě nejdříve poznat, vycházet z toho, jaké dítě je,
co už umí, co zná! Je třeba brát zřetel na individualitu každého dítěte. Pokud chceme
uspokojit jeho vývojové potřeby a aktivně zasahovat do jeho rozvoje, je podle Bednářové
(Bednářová, J., Šmardová V., Diagnostika dítěte předškolního věku, 2011, Brno) důležité
poznat jeho možnosti, potřeby – jeho silné a slabé stránky.
Stává se, že nedostatky více zviditelňujeme, stavíme oslabenou stránku do popředí
a dovedností, které má dítě osvojené, si nevšímáme. To může být chyba, protože právě silné
stránky mohou pomáhat (systematicky a pozvolna) podněcovat k rozvoji stránky slabé – jde
o vzájemnou propojenost, podmíněnost. Pokud včas rozpoznáme slabší místa, můžeme
v delším časovém úseku schopnosti a dovednosti systematicky rozvíjet.
Trpělivost a pochopení – obě jsou nutností pro práci s dítětem.
Nespokojenost, kárání, výsměch zde nemají místo, dítě jen odradí!
Pochvala, pocit úspěchu jsou důležité, dítě povzbudí k další práci!
Vhodné ovlivňování řečového vývoje v předškolním věku umožňuje plynulejší přechod
pro další vzdělávání. Pedagogové i rodiče mohou využívat odborné publikace z oblasti
řečového vývoje, kterých je na současném knižním trhu dostatek. Konkrétně bych doporučila
publikace od Jiřiny Bednářové a Ivany Novotné. Publikace jsou srozumitelné, plné
zajímavých nápadů, pěkných ilustrací a práce s nimi je prospěšná nejen proto, že rozvíjí
schopnosti a dovednosti v oblasti řeči dítěte, ale také proto, že přispívá k rozvoji komunikace
dítěte s dospělým jako takové a tím posiluje jejich citové vazby a vzájemnou důvěru.
Literatura:
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5. Počáteční čtení
Lenka Horáková, Jarmila Parolková
Ačkoliv žijeme na počátku třetího tisíciletí, v době pokroku, počítačů, převážně internetové
komunikace, jedna důležitá věc se stále nemění – potřeba naučit se číst a psát. Čtení a psaní je
jedním ze základních pilířů gramotnosti všech lidí. Stejně jako v minulosti, je i dnes tato
dovednost jedním z předpokladů pro šíření vzdělanosti a kultury, přispívá k rozvoji slovní
zásoby a kultury řeči. Prostřednictvím čtení a psaní získáváme informace potřebné pro náš
život.
Přístupy, jak se lidé učí číst a psát, se neustále vyvíjejí a zdokonalují. Děti se učí číst už
v prvním ročníku základní školy a procesu výuky čtení a psaní se věnuje maximální
pozornost. Roku 2005 vstoupil v platnost Rámcový vzdělávací program pro základní
vzdělávání, který se vyznačuje mimo jiné tím, že nepředpisuje platnost žádné z konkrétních
metod výuky elementárního čtení a psaní (jako tomu bylo v minulých letech). To dalo učiteli
velkou svobodu při výběru metod, které více vyhovují jemu i jeho žákům (Forejtová, K.
2010).

5.1 Analyticko syntetická metoda jako základní metoda výuky čtení a psaní
Následující poznatky týkající se analyticko syntetické metody čtení naleznete v publikaci
Metody a formy výuky elementárního čtení a psaní (Forejtová, K., 2010).
Jak bylo zmíněno výše, šlo o metodu pro výuku počátečního čtení, která se jako jediná mohla
používat od roku 1951. Metoda se nazývá analyticko syntetická, protože analýza i syntéza se
při této metodě provádějí současně. Metoda je také nazývána metodou zvukovou nebo
hláskovou. Je založena na pochopení hláskové stavby slov.
5.1.1 Postup při výuce čtení
Elementární výcvik je rozvržen do tří etap:
1. Etapa jazykové přípravy žáků na čtení
V této etapě se využívá Živá abeceda, která obsahuje cvičení pro přípravu na čtení. V tomto
předslabikářovém období žáci rozeznávají různé zvuky. Jsou vedeni ke správné a zřetelné
výslovnosti, k chápání vztahu slabiky a hlásky. Učí se slabiku vyslovovat naráz, aby si
nevytvořili návyk artikulace jednotlivých hlásek.
2. Etapa slabičně analytického způsobu čtení
Tato etapa se dále dělí na čtyři fáze:
a) čtení otevřených slabik ve slovech;
b) čtení zavřené slabiky na konci slov;
c) čtení otevřené slabiky trojpísmenné a slova se dvěma souhláskami uprostřed;
d) čtení slov se slabikotvorným r, l, slova s písmenem ě a se slabikami di, ti, ni.
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V této etapě se využívá Slabikář. Stále se procvičuje analýza a syntéza slov.
3. Etapa plynulého čtení slov
Také jinak nazývána poslabikářové období. V této etapě se technika čtení automatizuje, žáci
čtou s porozuměním a plynule. Při použití analyticko syntetické metody ve výuce čtení
se vychází z jednoty celku a částí v rámci slov. Jde o rozklad slov na slabiky a slabik
na hlásky a skládání hlásek do slabik a slabik do slov za opory kinestézie, tj. činnosti
mluvidel.

5.1.2 Postup při výuce psaní
Metoda vychází z metody psychologicko-fyziologické. V období přípravy na psaní
se do výuky zařazují činnosti pro zlepšení jemné motoriky, např. vytrhávání, vystřihování,
modelování atd. Poté následují kresebné cviky na uvolnění ruky, psaní prvků jednotlivých
písmen a psaní celých slov. Velmi důležitý je vzor učitele.
Obsah výuky psaní je v prvním ročníku rozdělen do tří celků:
1. Předslabikářové období
Obsahem tohoto období jsou přípravné cviky a nacvičování jednotlivých prvků písmen a
číslic.
2. Slabikářové období
Během tohoto období si žáci osvojují návyky při psaní. Žáci poznávají jednotlivá písmena,
jejich spoje, píší slabiky, slova i věty. Také se seznamují s psaním velkých písmen a učí se je
používat.
3. Poslabikářové období
Žáci si upevňují návyky a dovednosti potřebné při psaní. Dokážou převést slova z mluvní
podoby do podoby grafické.
5.1.3 Klady a zápory analyticko syntetické metody
Klady:
 Známá propracovaná metoda nejen ve výuce čtení, ale i psaní.
 Bezkonkurenční materiální podpora, kterou učitelé ve svých hodinách mohou využít
(čítanky, metodické příručky a písanky).
Zápory:
 Je založena na technice drilu, použití je až druhotné.
 Dlouhá a poměrně nezáživná etapa předslabikářového období (vyčerpá počáteční
nadšení prvňáčků).
 Pokud učitel neumí s metodou dobře pracovat, žáci často při čtení nevnímají obsah.
Je to velmi demotivující a navíc to odporuje současnému národnímu programu
ve vzdělávání. Jednou z kompetencí žáka a cílem výuky má být čtení s porozuměním.
29



Poměrně náročné je také množství tvarů písmen, které musí dítě během krátké doby
pochytit a zautomatizovat. Malé a velké psací písmeno, malé a velké tiskací.

5.1.4 Shrnutí
Metoda analyticko syntetická je nejčastěji využívanou metodou, protože využívá nejen
analýzy pro pochopení hláskové stavby slov, ale také syntézy. Jde o metodu, kterou využívají
převážně učitelé s delší praxí.

5.2 Globální metoda čtení a psaní
Teoretickým základem globální metody je tvarová psychologie, podle níž vnímá čtenář celky,
jimž jsou podřízeny části. Globální metoda tedy vychází z celku (věty nebo slova) a
zachovává ho tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k analýze. Žáci by si
opakováním měli zapamatovat obrazy tištěného písma, takže rozumí textu, aniž by znali
písmena. Cílem čtení není tedy mechanický pochod (tzn. skládání hlásek), ale pochod
myšlenkový, kdy dítě od začátku rozumí obsahu čteného.
U nás byl hlavním propagátorem této metody Václav Příhoda. Ten se s ní seznámil na své
studijní cestě do USA. Jejím autorem byl však belgický lékař Ovide Decroly, který ji zavedl
pro děti duševně opožděné a pro děti předškolního věku.
V roce 1928 byla u nás tato metoda zkoušena a od roku 1929 zavedena na reformních
pokusných školách. Václav Příhoda doporučoval tuto metodu kvůli její přirozenosti a
vhodnosti pro každé dítě. K Příhodovým spolupracovníkům patřili Stanislav Vrána, František
Musil, Vladimír Konvička a další, kteří se zároveň podíleli na tvorbě slabikářů, kterých
postupně vzniklo hned několik.
Velice zajímavá je zkušenost učitele Václava Kozáka, který globální metodu zkoušel ve výuce
čtení na pomocné škole již v roce 1930. Čtení s využitím globální metody děti velmi zaujalo,
protože četly ihned celá slova i věty a pochopily obsah čteného.
V současné době se této metody využívá jako alternativní metody s využitím pomůcky „První
čtení“ (Hemzáčková, K., a Pešková, J., 1997).

5.2.1 Jak metoda funguje
 Základem globální metody je postup od celku k jednotlivým částem. Na počátku
výuky tak stojí slovo doplněné zobrazením konkrétního pojmu a teprve později je
slovo analyzováno na písmena.
 Metoda dává dítěti možnost číst okamžitě celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam
(čte s porozuměním).
 Jejím hlavním cílem je stimulace rozvoje zrakového vnímání, záměrné pozornosti a
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komunikativních dovedností.
Metoda může sloužit k překlenutí doby, kdy je dítě ve výuce čtení neúspěšné, neumí
tvořit slabiky.
U dětí s narušenou komunikační schopností se dočasně stává základem sociálního
čtení.
Tvary písmen jsou hůlkové, jednoduché, aby je dítě mohlo snadno napodobit.
Základní učební pomůckou je soubor obrázků se slovy z nejrůznějších oblastí, které
dítě obklopují, sestavených do tematických celků. Každý obrázek je v trojím
provedení k další manipulaci.

5.2.2 Postup při výuce čtení
1. etapa – přípravné období
Shoduje se s přípravným obdobím u analyticko-syntetické metody.
 Jde o předčítání krátkých textů, společné prohlížení knížek s obrázky tak,
aby dítě vidělo, že text sledujeme prstem. Připomínáme také, že číst začínáme nahoře
na stránce a že čteme zleva doprava. Jde o potřebnou motivaci a vzbuzení zájmu.
 Důležitá jsou diferenciační cvičení a cvičení zrakového vnímání. Dítě se učí
vnímat rozdíly a pak tuto dovednost uplatňuje při srovnávání slov jako celku a jejich
analýzy na písmena. Osvojuje si pojmy stejný – jiný.
 Nutností je porozumění a zapamatování pojmu.
 Dítě vybírá a vyhledává daný obrázek na slovní pokyn – spojuje název (slyšené
slovo) s obrázkem.
 Dítě vyhledává obrázek na slovní pokyn a pak samo pojmenovává, i když je
výslovnost nedokonalá.
Doporučení:
 Slova s obrázky dětem předkládáme v malém počtu (3–4).
 Nové pojmy zařazujeme teprve tehdy, pokud dítě vše zvládne bez váhání.
 Slovo skládáme z písmen, která k předloženému obrázku předem vybereme.
 Podle schopností může dítě písmeno napodobit obtahováním a modelováním.
2. etapa vlastního čtení
Začíná ve chvíli, kdy je natištěné slovo oddělené od volného obrázku.
 Slovo k obrázku přiřazuje učitel a také jej čte.
 Učitel slovo přiřazuje a dítě čte.
 Dítě samo přiřazuje slovo k obrázku a samo čte.
 Uplatňujeme různé způsoby práce se slovy a obrázky (dbáme na to, aby se dítě
přesvědčilo, že přiřadilo slovo správně pomocí předlohy, která je viditelně umístěna
na magnetické tabuli.)
 Stále napodobujeme písmena, skládáme je do slov a upozorňujeme, že slovo je
z písmen složeno.
 Postupně zařazujeme cvičení rozvíjející fonematický sluch – poznání slov a spojky
A/I.
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3. etapa dalšího čtení a procvičování
 Situační obrázky – učitel přiřazuje slovo a dítě čte. Po nácviku přiřazuje a samo čte.
 Písmeno A/I použijeme jako spojku mezi dva obrázky.
 Postupně nahradíme obrázek slovem a tvoříme jednoduché věty. TÁTA A MÁMA. PES
I KOČKA.
 Předkládáme 1 obrázek a 2–3 slova, dítě vybírá správné slovo. Je možné si dále hrát a
kombinovat 2–3 obrázky a 1 slovo, kdy dítě musí vybrat příslušný obrázek atd. Takto
postupně zařazujeme více natištěných slov a k nim obrázky.
 Tvoříme věty se slovy:
- věty, které pojmově znamenají činnosti: KOČKA PIJE MLÉKO
- dítě doplňuje významově vhodné slovo vyjadřující činnost mezi dva obrázky
a přečte utvořenou větu: TETA NESE KONEV
- tvoříme další věty s použitím slov MÁ, TO, JE, – TO JE HUSA, MÁMA MÁ
KOLÁČ apod.
 Sestavování krátkých textů o dvou i třech větách a kombinace s obrázky:
- TO JE MÁMA A TÁTA. JE JARO. TO JE ŠKOLA. MÁMA VAŘÍ.
- MASO. OTA MÁ PERO A PÍŠE.
4. etapa – období analýzy
 Žák si začíná všímat částí, z nichž je slovo složeno.
 Žák se učí vnímat shody a rozdíly v jednotlivých slovech, rozlišuje a srovnává
slova i jejich části a postupně tak začíná analyzovat slovo na slabiky, hlásky a
písmena (např. JE– JEDE – PIJE, NOS – NOSÍ- NOSÍŠ).

5.2.3 Postup při nácviku psaní
Při nácviku psaní postupujeme podobně jako u genetické metody (ta je popsána
v následujícím bodě tohoto textu).
1. etapa
 Uvolňování ruky pomocí vhodných rytmických cviků.
 Začínáme hned první týden a pokračujeme až do poloviny listopadu.
 Pro nácvik využíváme pracovní listy k písankám pro speciální školy – 1. a 2. díl,
který je určen zejména pro žáky s lehkým mentálním postižením.
2. etapa




Procvičujeme ruku psaním tiskacích písmen a slov pod obrázek do linky,
na popisovací tabulky a do sešitů.
Dítě opisuje krátká slova, přičemž není nutné, aby jednotlivá písmena znalo.
Každý napodobuje tvar písmene, jak umí.
Nevyžadujeme přesné tvary, ani úhlednost.
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3. etapa


Vlastní psaní psacího písma, které je velmi dobře rozpracováno ve 4 písankách pro
základní školy praktické.

Další možností je učit žáka psát pouze prostřednictvím velkého hůlkového písma. Tento
způsob volíme u žáků, kteří z různých příčin v této oblasti dlouhodobě selhávají, případně
nebudou ani v budoucnu vzhledem ke svému postižení schopni naučit se písmu psacímu.
Účinným prostředkem je v tomto případě užití Hůlkové písanky aneb „od čar a oblouků k
hůlkovým písmenům“.
Postup výuky a nácviku probíhá rovněž ve třech etapách a časové rozmezí není určené, záleží
na úrovni grafomotorických dovedností.
1. etapa – průpravné a uvolňovací cviky
 čmárání a plynulý pohyb všemi směry;
 kroužení vpravo i vlevo;
 oblouky v rovině vertikální i horizontální;
 črtání všemi směry z daného bodu.
2. etapa – nácvik prvků hůlkových písmen
Vycházíme z analýzy tvarů a tahů hůlkového písma, přičemž grafické prvky zařazujeme a
nacvičujeme podle obtížnosti:
 svislá čára shora dolů;
 svislá čára zdola nahoru;
 šikmá čára zprava doleva shora dolů;
 šikmá čára zleva doprava zdola nahoru;
 šikmá čára zprava doleva zdola nahoru;
 šikmá čára zleva doprava shora dolů;
 vodorovná čára;
 dolní spojení dvou šikmých čar;
 horní spojení dvou šikmých čar;
 část oválu zleva doprava;
 část oválu zprava doleva;
 spojení dvou částí oválu;
 dolní oblouk;
 spojení svislé části a oblouku;
 ovál.
Při nácviku těchto grafických prvků kombinujeme způsoby práce. Píšeme do pracovních listů,
na volné listy nebo na papíry, které přeložíme na dvě, čtyři a více částí, čímž děti učíme
respektovat prostor. Nakonec píší děti do sešitu. Nezbytná je samozřejmě vhodná motivace.
3. etapa – nácvik psaní jednotlivých písmen
Každé písmeno je doplněno ilustrací a jejím názvem, jehož první hlásku se dítě učí psát. To by
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mělo usnadnit zapamatování daného písmene.
 Nutné zopakování grafického prvku, z něhož je písmeno složeno.
 Obtahování písmene.
 Samostatné psaní písmene ve všech velikostech s využitím pomocných bodů nebo
pomocné linie.
 Zařazujeme psaní celých slov, jejichž písmena už dítě zná.
 Postupné psaní jednoduchých vět, které čte.
 Doplňování slov do vět podle smyslu (PETRA KUPUJE…).
 Zařazujeme i výuku psaní na počítači.
Cílem výuky je dojít k porozumění obsahu grafického záznamu čtených slov.
Přehled písmen řazených podle obtížnosti:
I, M, T, E, V, O, L, K, N, D, J, P, B, R, C, Č, Ž, S, Š, Y, H, F, G, CH.
5.2.4 Klady a zápory globální metody
Klady:

Dítě může číst velmi rychle celé slovo a vnímat jeho konkrétní význam.

Dítě se neučí číst mechanicky hlásky a slabiky (které mu nic neříkají), ale brzy rozumí
obsahu čteného.

Je přijatelná v tom, že dítě spojuje slovo s obrázkem, který vychází z nejbližšího okolí.

Je to metoda tvořivá, podporuje dětskou aktivitu a dítě čte se zájmem a nadšením.

Rozšiřuje se slovní zásoba a komunikativní dovednosti.

Lze jí uplatnit u dětí, které mají rozvinutou pouze pasivní slovní zásobu (děti s
vrozenou dysfázií).

Je velmi vhodná pro žáky s mentálním postižením.

Výhodou jsou velká tiskací písmena, která dítě snadno modeluje, obtahuje, opisuje a
tím procvičuje jemnou motoriku a připravuje se na psaní složitějších psacích písmen.
Zápory:
 Malá dostupnost didaktického materiálu a pomůcek pro výuku touto metodou.
 Časově náročná příprava pomůcek – jedinou dostupnou pomůckou je První čtení
zařazené do seznamu učebnic pro základní školy praktické a základní školy speciální
(pro praktické využití je nutné zalaminovat a opatřit suchými zipy).
5.2.5 Shrnutí
Globální metoda byla původně zavedena pro děti mentálně opožděné a děti předškolní.
Metoda vychází z celků (věty nebo slova) a zachovává je tak dlouho, dokud žák sám nedojde
vlastním vývojem k jejich rozboru. V ČR bohužel není mnoho pomůcek určených pro výuku
čtení pomocí této metody. Mnoho učitelů si tedy pomůcky vytváří samo, většinou
individuálně pro dané dítě.
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5.3 Genetická metoda čtení a psaní
Následující informace týkající se genetické metody čtení a psaní naleznete v publikaci
Genetická metoda čtení a psaní (Nastoupilová, D. 2013)
Výuka čtení a psaní podle genetické metody není novinkou. Navazuje na sto let starou
koncepci pedagogů Václava Příhody a Josefa Kožíška, který svou učebnici Poupata sestavil
v roce 1913. Pedagog, autor básní a říkadel pro nejmenší (například Polámal se Mraveneček)
ve svých učebnicích aplikoval zásady, na něž v devadesátých letech minulého století navázala
Jarmila Wagnerová. Vytvořila projekt, jehož cílem bylo naučit číst žáky s pomocí genetické
metody čtení.
PhDr. Jarmila Wagnerová, CSc. je autorkou souboru učebnic a pracovních sešitů Učíme se
číst (SPN, Praha 1998). Její učebnice potvrdila, že genetická metoda má své výhody a je
možné ji pro výuku čtení v prvním ročníku s úspěchem využít.
Chcete, aby čtení děti více bavilo? Zkuste je to naučit jinak. Tato metoda prvňáčky více
motivuje, protože se od prvních dnů školní docházky učí číst s porozuměním. V zájmu
obrácení negativního trendu vývoje čtenářské gramotnosti je třeba rozptýlit obavy
z neznámého na straně některých rodičů i učitelů.
5.3.1 Jak metoda funguje
 Od počátku se dítě učí číst s porozuměním.
 Vychází z toho, že tvary písmen velké abecedy jsou pro dítě snadněji srozumitelné
než tvary malé tiskací abecedy a psacího písma.
 Už dítě v předškolním věku dokáže tvary hůlkového písma snadno napodobit.
 Namísto skládání písmen do slabiky a následně jednotlivých slabik do slov
sestavujeme při použití genetické metody čtení z jednotlivých písmen rovnou celé
slovo, tzn. vynechává se tvorba slabik (výjimku tvoří pouze skupiny di, ti, ni, dě, tě,
ně, bě, pě, vě, mě, fě, které se učí souhrnně).
 Takovýmto způsobem se pokoušejí některé děti samy číst už v předškolním věku –
pozorují velká tiskací písmena v názvech obchodů či na plakátech, učí se písmena
pojmenovávat a skládají je po hláskách ve slova bez toho, aby je slabikovaly.
 Žádná jiná metoda neumožňuje to, co genetická metoda čtení. Vše, co žáci přečtou, si
dokáží také zapsat pomocí písmen velké tiskací abecedy.
 Psaní silně podporuje čtení, žáci se naučí nejen dobře číst, ale rychleji si zapamatují
písmena a získávají tak průpravu pro psaní.
5.3.2 Postup při hodinách čtení
1. etapa (září)
 Hrajeme si s písmenky velké tiskací abecedy – pozorujeme tvary písmen, modelujeme
pomocí špejlí, dřívek, drátků, modelovací hmoty, těla, kamínků apod.
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Vycházíme především z počátečních písmen jmen žáků a předmětů či věcí ve třídě.

2. etapa (do konce října)
 Začínáme s aktivním čtením jednotlivých hůlkových písmen – učíme se rozlišovat
známá písmena, nejprve v krátkých slovech.
 Napsané slovo dítě nejdříve zrakově rozloží na písmena, čte jednotlivá písmena
nahlas, a pak je sluchově složí rovnou v celé slovo.
Například: TETA
Žáci genetickou metodou čtou: T–E–T–A = TETA
Žáci při metodě slabikování čtou T + E =TE, T + A = TA, TE + TA = TETA
 Délka této etapy závisí na tom, jak brzy dokáží děti poznat všechna písmena velké
tiskací abecedy.
3. etapa (do prosince)
 Pozornost je věnována vlastnímu čtení jednotlivých písmen a celých slov z nich
složených.
 V této etapě je velice důležité každodenní trénování zrakové analýzy (slovo nahlas
rozložit na písmena) a sluchové syntézy (hlásky složit ve slovo). Se sluchovou
syntézou je zpočátku potřeba mnoha žákům pomáhat. V této fázi je bezpodmínečně
nutné ji trénovat denně a při každé příležitosti. Sluchovou analýzu zvládají děti trochu
hůře, neboť na ni většinou nebyly v předškolní výchově připraveny. Proto zde
postupujeme velmi citlivě.
 Snažíme se nezatěžovat žáky příliš dlouhými slovy, zpočátku volíme slova kratší.
4. etapa (do poloviny ledna)
 Po procvičení čtení všech písmen velké abecedy seznámíme žáky ještě se čtením
skupin di, ti, ni, dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě, fě. Tyto skupiny se doporučují číst jako
celek.
Například: KLADIVO = K–L–A–DI–V–O
 Poskytujeme dostatek času k zažití.
5. etapa (do konce ledna)
 Když malí čtenáři zvládnou všechna písmena velké tiskací abecedy a zvládají
techniku čtení, postupně přejdou k malým tiskacím písmenům s využitím toho,
že většina malých písmen je podobná těm velkým.
6. etapa (do konce června)
 Teprve po zvládnutém čtení je zahájena výuka klasického psacího písma. Do té doby
děti píší hůlkovým písmem a uvolňují ruku grafomotorickými cviky.
5.3.3 Nácvik psaní
Nácvik probíhá ve třech okruzích, které se mohou vzájemně prolínat.
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1. okruh
 Uvolňujeme ruku pomocí vhodně motivovaných cviků.
 Začínáme už od druhého dne školní docházky.
 Toto období prodloužíme až do poloviny listopadu.
2. okruh
 Procvičujeme ruku psaním tiskacích písmen a slov do linek, na popisovací tabulky,
do sešitů.
 Zapisování písmen je pouze prostředek pro osvojení si čtení, ne pro rozvoj písařské
dovednosti.
 Žáci pouze napodobují tvar písmen, jak umí.
 Nevyžadujeme přesnost ani úhlednost.
3. okruh
 Přichází na řadu vlastní psaní psacího písma.
 Začínáme až po probrání všech tiskacích písmen velké i malé abecedy.
 Díky věnování dostatečného času na uvolnění ruky mají žáci poměrně dobře
připravenou ruku pro psaní. Brzy se dostaví i rychlejší tempo psaní.
V písankách je uplatňován obtahovací systém, což znamená, že žáci nejprve nové tvary
písmen na jednom řádku obtahují, a potom je samostatně píší do dalších řádků. Psaní je
pro dítě opravdu namáhavé (zapojuje při tom nejenom zrak a sluch, analýzu a syntézu,
ale také hmat), proto ke snazšímu zvládnutí této činnosti pomáhají pomocné linky kvůli
dodržení správné velikosti písma. Při psaní slov s diakritickými znaménky můžeme
postupovat dvěma způsoby. Buď děti napíší nejprve slovo celé a pak doplní diakritiku, nebo
píší rozlišovací znaménka současně s písmem. Názory odborníků se v tomto ohledu různí.
5.3.4 Klady a zápory genetické metody
Klady:
 Rychlost nástupu čtení, a to nejen slov, ale i vět a jednoduchých textů.
 Podle pedagogů dokáží žáci lépe vnímat obsah vět, jde tedy o čtení s porozuměním.
 Okamžité psaní velkých tiskacích písmen, které umožní dětem procvičit jemnou
motoriku a připravit je na psaní složitějších psacích písmen, se kterým se začíná
od druhého pololetí školního roku.
 Praktická využitelnost čtení a psaní velkých písmen – děti mohou téměř okamžitě psát,
což je využitelné i v ostatních předmětech, např. v prvouce názvy stromů, ovoce
apod., v matematice mohou děti číst jednoduché slovní úlohy.
Zápory:
 Hlavní nevýhodou je, že tato metoda není příliš rozšířená – jde o metodu minoritní.
Může se tedy stát, že např. při stěhování nenajde rodič pro své dítě školu, kde se touto
metodou vyučuje. Přechod na analyticko-syntetickou metodu může činit dítěti obtíže,
ale i naopak. Pokud do školy, kde se vyučuje genetickou metodou, přestoupí žák, který
se začal učit číst metodou „slabikování“, může mít problémy s nácvikem sluchové
analýzy a syntézy, která je základem genetické metody.
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5.3.5 Shrnutí
Díky svým výhodám, jako je usnadnění procesu čtení, čtení s porozuměním a následná
pozitivní motivace ke čtení, je tato metoda vhodná téměř pro všechny děti nejen na základních
školách, ale i na základních školách praktických. Pokud má rodič dítě, které si už
před nástupem do školy hláskuje a pokouší se samo číst, ale neslabikuje, a chce na jeho
dovednost navázat, může se ptát po škole s genetickou metodou výuky. Pokud dítě samo
začne slabikovat, je pro něj vhodnější „klasická“ metoda. Použití obou čtecích metod by dítě
zbytečně brzdilo a mátlo.
Genetická metoda nemá tak propracovanou metodiku jako metoda analyticko syntetická,
přesto je mezi učiteli oblíbená, protože nutí žáky přemýšlet a zároveň respektuje jejich
přirozenost. Je zde kladen důraz na použití, smysluplnou komunikaci pomocí čtení a psaní.
Děti mají již na podzim v 1. ročníku osvojena všechna velká tiskací písmena a dopomocí
dovedou napsat krátké věty na dané téma, což je velmi motivující.

5.4 Závěr
Výběr výukových metod nezáleží pouze na učiteli samotném, závisí na mnoha okolnostech
(např. materiálech, které škola vlastní a které k výuce čtení a psaní používá, na řediteli školy,
který použití metody musí schválit). Je velice důležité nezapomínat na to, že výuka v
l. ročníku musí být pro žáky nejen přínosná z pohledu rozvoje žákovských znalostí a
dovedností, ale především také motivující a zábavná.
Lidé ještě stále nejčastěji přicházejí do styku s novými poznatky prostřednictvím psaného
textu. Čtení je proto hlavní dovedností každého člověka v cestě za poznáním. Zvláště dnes,
kdy žijeme v době informační exploze. Člověk v 21. století musí umět číst rychle a dobře (tzn.
s porozuměním).

Informační zdroje:
1. www.jak-spravne-psat.cz
2. http://ucebnice.fraus.cz/cesky-jazyk-1-geneticka-metoda/
3. http://www.ceskaskola.cz/2012/07/geneticka-metoda-chce-vratit-deti-ke.html
4. www.globalni-cteni.cz
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6. Karta žáka
Mgr. Monika Zemanová
Pokud se na základní škole řekne „karta žáka“, každému se nejspíš vybaví administrativní
záznamy o žácích. Jsou zde údaje o bydlišti, jména zákonných zástupců, prospěch, pochvaly
či kázeňská opatření a jiné. Dozvíme se však něco o tom, jaký je tento žáček před námi? Snad
ano. Má-li v kolonkách pochvaly a samé jedničky, řekneme si: „Toho chci rozhodně do
třídy“. Pokud text houstne na opačné straně v kázeňských opatřeních, prospěch nic moc,
nejspíš tušíme problémy. Nelze zpochybňovat výpovědní hodnotu pochval nebo napomenutí
či důtek a už vůbec ne klasifikačních známek.
Kartu žáka stejně jako samotnou osobu dítěte nemusíme vnímat jen administrativně. Změňme
úhel pohledu a zaměřme se na osobnost člověka, který sedí před námi ve školní lavici. První
pohled leccos napoví, vyhněme se však jakémukoliv „škatulkování“. Rozházené věci
po lavici, pocuchané vlasy a špinavý flíček na tričku ještě nemusí neznamenat, že je
„pětkařem“. Naopak vlásky uhlazené do copánků, krásné písmo a vzorná úprava sešitů
nemusí předznamenat jedničkářku. Jedno staré přísloví praví: „Nezáleží na tom, jak kdo
vypadá, ale jaký doopravdy je.“ Jak ovšem poznáme, jaký je náš nový žáček? Jaké má zájmy
a záliby, které jídlo mu chutná, co se mu nedaří a v čem naopak vyniká?
Velkou pomocí pedagogům může být karta žáka, která volně napodobuje metodu „Profilu na
jednu stránku“. Tato technika vznikla v zahraničí a vychází z metody „Plánování zaměřené na
člověka“. Jde o soubor pomůcek a nástrojů individuálního plánování. Hlavním cílem je
aktivní zapojení žáka do procesu plánování, ukázání jeho silných stránek, ujasnění si cílů a
formy potřebné podpory (http://www.rytmus.org/kurz_pristupy_zamerene_na_cloveka).
Profil na jednu stránku představuje žáka pedagogům, kteří s ním budou ve škole pracovat,
v pozitivním světle. Přikládá význam tomu, v čem žák vyniká, jeho schopnostem a
dovednostem, zájmům a koníčkům. Současně se dozvíme informace o tom, co je pro žáka
důležité, s čím mu musíme pomoci a v čem ho můžeme podpořit.
Profil na jednu stránku pomáhá žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se zdravotním
postižením nebo sociálně znevýhodněným se začleněním do běžné třídy základní školy. Při
sestavování profilu je pro pedagogy velmi obohacující úzká spolupráce s osobami, které jsou
dítěti blízké nebo jej dobře znají (zákonní zástupci, kamarádi, předchozí učitelé, specialisté
pracující s dítětem atd.). Získané informace z profilu mohou účinně sloužit také k vytvoření
individuálního vzdělávacího plánu žáka (http://www.inkluze.cz/clanek-473/profil-na-jednustranku).
Karta žáka navazuje na tyto principy a v mnohém je přejímá. Dozvíme se v ní odpověď dítěte
na otázku „Kdo jsem?“. V tomto odstavci se žáci sami zamýšlejí nad tím, jací jsou. Uvědomit
a ujasnit si své vlastnosti je pro mnohé těžký oříšek. Většinou je jednodušší vidět své
zlozvyky.
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Samotná tvorba karty je pro učitele velkým přínosem. Výhodou je individuální rozhovor
se žákem, při němž můžeme nahlédnout blíže do jeho „duše“. Text nabízí souhrn informací
interpretovaný samotnými žáky. Zjišťujeme, jaké jsou jeho schopnosti, co se v jeho životě
daří nebo co je pro něj z jeho pohledu nejvíce důležité. Vytváříme celistvý portrét žáka
společně s ním, a tím se o něm dozvídáme více. Pokud žáka přijmeme takového, jaký je (jeho
jedinečnost, názory, plány do budoucna) a pokusíme se jej vidět v kladném světle, můžeme
mu nabídnout tu nejvhodnější formu podpory.
Karta žáka z tohoto pohledu znamená list papíru, na kterém jsou sepsány odpovědi na otázky
„Kdo jsem?“ a „Jakou potřebuji podporu?“. V první otázce se žák pokouší o sebereflexi.
Zkoumá svoje kladné a záporné vlastnosti a zaměřuje se především na pozitivní stránky. Toto
„sebezkoumání“ není mnohdy lehké ani pro dospělého člověka, proto je vhodné žákovi
pomoci, nabídnout mu škálu různých vlastností osobnosti, zakomponovat je např. do krátkých
příběhů, probírat se jimi společně a přemýšlet nad nimi – jsem takový i já, jak bych
se zachoval, viděl jsem někde takové chování apod. Je zapotřebí opravdu citlivého přístupu,
neboť žák zde odhaluje svou dušičku, ve které mohou být i třinácté komnaty, a je jen na něm,
zda nám otevře dveře. V závěru ponecháme žákovi svobodu a umožníme mu rozhodnout o
konečné podobě všech informací na kartě.
V druhé otázce žák přemýšlí nad tím, co by mu pomohlo cítit se ve škole dobře,s kým by
chtěl sedět v lavici, co by mu usnadnilo život ve třídě s ostatními spolužáky, jaké pomůcky,
metody, pracovní postupy by mu z jeho pohledu usnadnily učení, jaké výchovné působení na
něj podle jeho názoru nejvíce zabírá, jaké činnosti by mu pomohly nebo ho motivovaly
k tomu, aby např. méně zlobil, jaká je pro něho nejlepší odměna, či naopak, co jej nejvíce
vytrestá.
Karta žáka je velmi dobrým nástrojem k poznání nových žáků při přechodu na novou školu
nebo při změně třídního učitele. Užitečná je při přechodu z prvního na druhý stupeň ZŠ, kdy
se již velmi často střídají pedagogové, kteří mohou mít odlišné požadavky při výuce. Jindy
může vnést světlo mezi ostatní žáky k snazšímu pochopení chování jejich spolužáka. I pro ně
je přínosné, když vidí, kolik dobrých vlastností či netradičních zájmů má jejich kolega –
naskytne se jim příležitost vnímat ho opravdu v tom dobrém světle. A v neposlední řadě je
vynikající pomůckou při výuce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Velmi důležité je umístění karty v kmenové třídě tak, aby byla dostupná všem (žákům
i pedagogům), měla svou určitou vážnost a mohla se doplňovat či případně inovovat. Svou
roli hraje i grafický vzhled – může být vložena fotografie, obrázky dle výběru žáka, vlastní
tvorba apod.
Karta se tvoří při individuálním rozhovoru se žákem, což je velké pozitivum. Žák, pokud má
nějaký problém, vidí, že mu pedagog věnuje svůj čas a snaží se s ním jeho trápení rozebrat.
Pedagog má zase obrovskou příležitost dozvědět se něco víc o svých žácích a tím je lépe
pochopit.
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Níže uvedené karty jsou žáků pátého ročníku, kteří již přecházejí na druhý stupeň, a poslouží
novým pedagogům k seznámení se s nimi.

Informační zdroje:
1. http://www.inkluze.cz/clanek-473/profil-na-jednu-stranku
2. http://www.majinato.cz/pdf/2-profil-ditete-na-jednu-stranku.pdf
3. http://www.portal.cz/casopisy/ras/ukazky/profil-na-jednu-stranku/51752/
4. http://is.muni.cz/th/104621/pedf_b/BP2-novy.pdf
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LUKÁŠ
Jaký jsem:
Mám rád legraci.
Umím být zdvořilý.
Myslím, že jsem dobrý kamarád, mým nejlepším kamarádem je Milan,
který mi hodně pomáhá.
Jsem „srandista“.
Rád dělám nejrůznější vtípky spolužákům, občas je pokouším.
I přes můj věk se rád dívám na pohádky v televizi.
Moc rád si hraji s autíčky, jsem takový hračička.
Mám detailně zmapované katalogy hraček a mám o nich celkem přehled.
Ve škole mám pomalé pracovní tempo.
Nejsem schopen dlouho se soustředit při vyučování.
Většinou nestíhám při opisování textů.
Často zapomínám.
Při vyučování bývám ospalý a unavený.
Z vyučovacích předmětů mi jde lépe český jazyk než matematika.
Někdy se nechám vyprovokovat k hádce nebo i ke rvačce.

Je pro mě důležité:
Jsem hračička – rád bych měl nějakou svoji hračku ve škole a rád bych si
s ní o přestávkách hrál.
Jsem rád ve své třídě – jsem na své spolužáky už zvyklý.
Potřebuji zkrátit zápisy, v nejlepším případě si rád zápis nalepím do sešitu.
K předcházení ospalosti a únavě při hodinách mi pomáhá krátký odpočinek
a relaxace, vystřídání činností, krátký motivační rozhovor (pochvala,
povzbuzení, „nakopnutí“ atd.).
Potřebuji pouze takové množství úkolů, které jsem schopen zvládnout
vyřešit.
V učivu potřebuji vypíchnout ty nejdůležitější body, které se mám naučit.
Lépe pracuji v hodině s asistentem, který mi pomáhá (může to být i
spolužák).
Potřebuji pomoc při organizaci věcí v aktovce i na lavici, jelikož si
neumím udržet pořádek ve svých věcech.
Pro probuzení pozornosti potřebuji neustálou motivaci a trpělivý přístup.
Při vyučování potřebuji krátký, jasný a stručný pokyn – po jeho splnění
může následovat další.
K výkonu mě vyburcuje okamžitá odměna, na niž jsem velmi zvědavý a
moc se na ni těším. (Zavedení systému pravidel a odměn za správné
chování).
Potřebuji si zafixovat určitý postup (ne moc dlouhý) a důsledně jej
dodržovat.
Potřebuji sedět v lavici tak, aby mě nikdo nerozptyloval.
Na prověrky a testy potřebuji více času, podle mého individuálního tempa
– časový limit mě stresuje a brzdí výkon.
Mám pocit, že jsem úspěšný, když jsem chválen za aktivity, které se mi
opakovaně daří (mohou to být i velké maličkosti jako připravenost
pomůcek na hodinu, domácí úkol atd.)
42

TOMÁŠ

Jsem žárlivý, jestliže má někdo nějakou
výhodu a já s ostatními ne.
Mívám sklon dohadovat se s paní učitelkou.
Jsem celkem ctižádostivý – ve škole chci mít
dobré známky.
Jsem zklamaný, když dostanu špatnou známku
nebo poznámku.

Jaký jsem…

Ve škole jsem celkem zdvořilý.

Jsem celkem pracovitý.

Myslím, že jsem odvážný – pokud se ostatní
spolužáci bojí třeba v TV, tak jdu do akce jako
první a pak se přestanou bát i další kluci.

Jsem tvrdohlavý.
Co chci, to většinou dostanu, když o to bojuji.
Není mi jedno,
kamarádům.

když

někdo

ubližuje

Pomáhám rád spolužákům.
Už jsem se naučil říkat NE při půjčování
(drahých) věcí.
Pokud jsem naštvaný z domova a jdu do školy,
tak se to snažím nedávat ve třídě najevo.
Jsem hrdý, když dostanu pochvalu.
Nemám rád, když se mi říká, že jsem
nevychovaný.

Někdy mě ostatní spolužáci ve škole nervují,
pak jsem z toho divoký a dostávám poznámky.
Jsem rád v centru veškerého dění ve třídě,
mám rád přehled.

Jakou potřebuji podporu…
Při vyučování potřebuji klid k učení.
Rád bych seděl někde v prostřední řadě, abych
viděl na tabuli.
Je těžké najít pro mě vhodné místo i člověka,
se kterým bych seděl v lavici, jelikož jsem
velmi družný typ a rád rozptyluji spolužáky a
oni zase mě.
V lavici bych rád seděl s někým, kdo by mi
radil.
Pokud nerozumím učivu, je pro mě důležitá
nejen pomoc učitele, ale i ostatních spolužáků.
Raději budu pokárán mezi čtyřma očima, než
před celou třídou.

Velmi rád hraji hry na počítači.

Jelikož jsem velmi upovídaný, rád se dohaduji
a vyžaduji mít poslední slovo, potřebuji
trpělivým a asertivním přístupem tento zlozvyk
minimalizovat.

Baví mě něco opravovat, „štelovat“, montovat
nebo něco vyrábět.

Potřebuji neustále zaměstnávat – pomůže mi to
předcházet malérům o přestávkách.

Rád jezdím s kamarády na kole.

Pochvala pro mne znamená mnoho, jsem za ni
velmi rád.

Jsem celkem upovídaný.

Až budu velký, tak bych chtěl jezdit na
motorce a řídit kamion.
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ŠIMON

Doma se rád koukám na televizi nebo hraji
hry na počítači.

Kdo jsem?

Rád jezdím venku na kole.

Jsem kamarádský a odvážný.

Moc rád spím.

Když něco chci, tak za tím jdu.

Myslím se, že jsem dobrý v běhu.

Občas jsem tvrdohlavý.

Mám rád Simpsonovy.

Pokud mě někdo o něco požádá, tak to
většinou udělám.

Pomohl by mně jeden důrazný pohovor se
mnou mezi čtyřma očima, než časté kárání
před třídou.
Jsem moc rád za pochvalu – víc se snažím
a jsem hodnější.
Pokud si nevím rady s učením, tak uvítám
pomoc spolužáků, aby mi látku vysvětlili.
Pomohly by mně kratší zápisy v sešitě a
pomalejší tempo v diktování.

Jakou potřebuji podporu?

Uvědomuji si, kdy se druhý rozčílí a kdy
ho naštvu.

Rád sedím v zadních lavicích.

Někdy jsem žárlivý.

K učení potřebuji spíše klid.

Občas nedávám pozor v hodině, protože
rád přemýšlím nad různými věcmi.

V lavici sedím raději sám.

Je mi líto, když dostanu špatnou známku,
jsem naštvaný sám na sebe za poznámku.

Když mě učitelé velmi často napomínají,
tak pak schválně víc zlobím.

O přestávkách bych rád hrál PC hry.

Když si myslím, že si věřím (např. že
vyhraji), tak většinou prohraji.
Ve škole mě baví nejvíce informatika a
tělocvik.
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7. Reedukace žáků na 2.stupni základní školy
Mgr. Alice Moravcová
Existuje určité procento žáků, kteří přes všechnu snahu a péči nemají ještě při přechodu na
2. stupeň ZS tak vysokou úroveň techniky čtení a psaní, aby jim tento hendikep nepřekážel
v dalším vzdělávání. Proto je i na 2. stupni nutné pokračovat s některými z nich
v reedukačních cvičeních.

7.1 Potřeba reedukací
Žák 2.stupně základní školy již není malým dítětem, ale zároveň není ještě ani dospělým. Je
někým mezi, a to jak fyzicky, tak psychicky. Hledá sebe samého a má touhu někam patřit,
někam se zařadit. Proto i do reedukace těchto žáků by měly být (vedle obecných reedukačních
postupů) zařazeny postupy, které ve větší míře rozvíjejí osobnost žáka zejména po jeho
psychické stránce.
Následující text obsahuje postřehy a návody, které se v reedukační realizované mentorské
praxi osvědčily. Vychází z obecných reedukačních postupů doplněných technikami rozvoje
sebevědomí žáka a technikami k propojení mozkových hemisfér. Jde o reedukace
specifických poruch učení.
Nemá-li žák v tomto období zvládnuty základní dovednosti, s jejichž dosažením se počítá po
absolvování 1.stupně, zvládá výuku 2.stupně obtížně. Často má snížené sebevědomí a neví,
co dělat, aby jeho výsledky byly lepší. Právě proto je potřeba, aby reedukace byla realizována
i v průběhu docházky na 2.stupeň základní školy, a přispěla tak k osobnímu rozvoji žáka
pro jeho další vzdělávání i pro život.

7.2 Počáteční potřeby mentora
Dříve než přistoupíme k samotné nápravě, je třeba poznat žáka, zjistit jeho potřeby a navázat
na žákovy znalosti a dovednosti. Tato počáteční zjištění nám pomohou vytvořit si obraz
o žákovi a zvolit vhodný postup při reedukaci. Důležitá je jak stránka vědomostní, tak
osobnostní. Úroveň vědomostí nám napoví, kde začít, osobnostní stránka, jak začít.
Pro zjištění počátečních potřeb vycházíme:
 Ze zpráv a z doporučení ze speciálně pedagogických a psychologických vyšetření,
popřípadě další existující dokumentace. Mají-li doporučení všeobecný charakter, je
třeba pro náplň reedukační práce vycházet z konkrétní zprávy vyšetření.
 Z poznatků vyučujících a dalších odborníků školy (školní psycholog, logoped,
výchovný poradce apod.). Jejich postřehy, používané metody a techniky při práci
s konkrétním žákem i v kontextu celé třídy.
45

 Z vlastního šetření (informace získané na základě dotazníku, úkolu, pozorování
ve vyučování apod.).
Pro počáteční práci s žákem by měly být výše uvedené informace dostačující. Postřehy
zákonných zástupců pro nás budou podnětné v průběhu další práce, stejně jako jejich případné
zapojení. Samozřejmostí ovšem je, že zákonní zástupci jsou o poskytnutí reedukační pomoci
jejich dítěti informováni a souhlasí s ní.
Důležitou roli v úspěšnosti reedukace hraje vedle získaných poznatků o žákovi i vstřícný
postoj žáka a osoby, která reedukaci provádí. V tomto směru je třeba hned od počátku žáka
zaujmout (např. využít přednostně úkoly pro rozvoj poznávacích funkcí před úkoly pro
konkrétní utváření dovedností) a získat jeho důvěru. Vysvětlit, proč se do dané práce
pouštíme a ukázat, co konkrétního a pozitivního může nastat. Nezapomínáme však na to,
že cesta k cílům bývá různě dlouhá a různě náročná, popřípadě vyžadující další pedagogické
či terapeutické zásahy.Vždy však vyžaduje jak zapojení učitelů a zákonných zástupců, tak
především samotného žáka. K tomu je potřeba vedle reedukačních technik pracovat na rozvoji
spoluzodpovědnosti a sebedůvěry žáka.
Pro další práci využíváme jak poznatků vyučujících a zákonných zástupců, tak poznatků
získaných z vlastního pozorování žáka v rámci třídního kolektivu při vyučování. Snažíme se
úzce spolupracovat s vyučujícími, nabídneme jim náš pohled na žáka a vysvětlíme, proč
doporučujeme pro další práci žáka ve vyučování např. volné využívání kompenzačních
pomůcek, jinou formu zápisů apod.

7.3 Rozvoj sebevědomí
Rozvoj sebedůvěry a spoluzodpovědnosti žáka by měl být součástí každé reedukační práce.
Zejména na počátku naší spolupráce bývá jeho sebevědomí potlačeno. Po mnoha předchozích
neúspěších si nevěří, záměrně se vyhýbá úkolům, které přímo souvisí s problémem, je
v rozpacích. Svou roli zde hraje také okolí. Pokud ostatní věří, že například špatně čte,
převezme žák tento obraz a začne se čtení vyhýbat. Je třeba vytvořit pozitivní obraz sebe
sama, pozvednou sebevědomí. V tomto směru je třeba úzce spolupracovat také s vyučujícími
a zákonnými zástupci, aby byl rozvoj sebedůvěry žáka podporován i v rámci třídy a rodiny.
K rozvoji sebevědomí můžeme využít následující techniky:
 Volba úkolů – navážeme na to, co již žák umí, dodržujeme postupy reedukace
(náročnost a návaznost), střídáme techniky. Vyhýbáme se příliš lehkým úkolům i příliš
náročným úkolům. Často zařazované lehké úkoly by mohly vést k žákovu nezdravému
sebevědomí, zatímco příliš obtížné úkoly ho mohou odrazovat od další práce.
Zařazujeme úkoly přiměřené náročnosti, které nám mohou zaručit žákův potřebný
posun vpřed i rozvoj zdravého sebevědomí. Více poznatků naleznete v publikaci
Poruchy učení.
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Motivace k aktivnímu zapojení do činností, pozitivní výukové prostředí – možnou
motivací k zapojení do plnění úkolů a zároveň k pozvednutí sebevědomí mohou být
slova Jiřího Vokáče Čmolíka: „Jaké by to bylo být…?“. Podpoří to žáka spolu
s pozitivním a příjemným prostředím po emoční stránce – bude se cítit příjemně a
bude otevřený pro to, co má následovat. Spolu s odpovědí na „Proč dělat?“ bude plně
naladěn k práci a k plnění úkolů.
Otevřený přístup - povzbuzujeme žáka, aby hovořil o dané problematice,
nasloucháme problémům i úspěchům, vedeme dialog. Sdílíme s žákem své vědomosti
a zároveň se snažíme, aby se také žák s námi podělil o jeho vědomosti – tím
pomáháme jeho osobnímu rozvoji. Snažíme se, aby žák měl radost ze sdílení toho,
co ví, co se naučil.
Uznání potenciálu žáka, tady a teď – vedeme žáka, aby si uvědomil přítomný
okamžik a plně se soustředil na vše, co dělá právě tady a teď. Jeho mysl by se neměla
"toulat" v minulosti ani v budoucnosti. Tak využije naplno svůj potenciál a pokroky
budou větší. Pomáháme žákovi najít každý i drobný pokrok a vedeme ho k tomu, aby
byl za tento pokrok vděčný a měl z něho radost.
Pozitivní hodnocení – stále hledáme pozitiva a soustředíme se na to, co se povedlo.
Každý potřebuje jinak dlouhý čas a jiné procento pokusů, než se mu podaří dojít
k úspěchu. Tak jako dítě, které se učí chodit. Kolik neúspěšných pokusů absolvovalo,
než se mu podařilo samotnému udělat první krok a jít. Neúspěchy jsou velmi důležité,
pokud jsme se z nich poučili. Dávají nám návod, kudy se dát a kam se nevracet.
Žákovo sebevědomí by mělo být přiměřené, proto úspěchy a posuny nezveličujeme,
ale snažíme se je držet v objektivní rovině.
Vyvarování se slova NE – samotné slovo Ne vyvolává ve většině lidí negativní
pocity a my chceme, aby byl žák pozitivně naladěný pro práci, kterou vykonává.
Snažíme se při hodnocení jakéhokoli neúspěchu (chceme-li na něj poukázat) volit věty
pro hodnocení tak, aby neobsahovaly ne a slova s předponou ne–. Žáci na takto volené
hodnocení mnohem lépe reagují a nezastaví je to v další práci. Více poznatků
týkajících se slova Ne naleznete v publikaci Trhák aneb 21 kapitol o našem mozku.
Učit s poruchou žít a kompenzovat nedostatky – právě na 2.stupni základní školy
jde o velmi důležitou stránku při uplatňování reedukací a získávání sebedůvěry.
Důležité jsou nejen úkoly směřující k nápravě poruchy, ale také nabídnutí technik
a prostředků, které mohou nedostatky kompenzovat (způsoby učení, barevné
zvýrazňovače, počítač, diktafon, kalkulátor, apod.). Samotný fakt, že každý jedinec
je jiný a každý má něco svého, čím se odlišuje od ostatních, může žákovo sebevědomí
posílit, zvláště, když používání kompenzačních pomůcek bude umožněno i ostatním
spolužákům, budou-li o to stát. Více návodů naleznete v publikaci Poruchy učení.
Sebehodnocení – mělo by probíhat pravidelně i v rámci reedukací. Dříve než
vyhodnotíme splněný úkol, dáme prostor žákovi, aby se vyjádřil sám. Z počátku
je třeba žákovi pomoci v tom, co konkrétně má hodnotit (viz následující body).
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Můžeme vycházet z těchto premis:
 Výsledek úkolu, práce (dovednost) – žák zhodnotí, co se mu povedlo a co musí
zlepšit. Je-li úkol obsáhlejší (např. přečti článek nahlas a najdi slova, která do něj
obsahově nepatří, převyprávěj příběh), rozkrokujeme pro sebehodnocení jednotlivé
části (čtení článku, slova navíc, vyprávění).
 Pohled do budoucna – žák uvede, k čemu mu poslouží tato dovednost. Jde o
pochopení smyslu toho, co děláme.
 Pocity – žák popíše, jak se cítil při plnění tohoto úkolu, co k tomuto pocitu asi vedlo,
jak by se mohl cítit příště, dostane-li obdobný úkol. Pocity nám hodně napoví o tom,
zda žák bude ochoten v reedukacích pokračovat.
Formu sebehodnocení volíme podle věku žáka nebo podle jeho momentálního zaujetí (slovní
sebehodnocení, smajlíci, čísla, fotografie, piktogramy, lístečky – výběr z daných slov atd.).
Jednou z možností je portfolio, s kterým je však třeba pracovat. Pravidelně je společně
probíráme, hodnotíme a snažíme se, aby žák o svých úspěších hovořil sám s radostí.
Obdobou portfolia je nástěnka, deník, kam si žák zaznamenává, co se mu povedlo, co zná
(výborné pro sebehodnocení doma). Je vhodné vést žáka k tomu, aby si sem každý den
zaznamenal (zapsal, nakreslil) něco, za co se může ocenit.

7.4 Postupy a techniky
Reedukace vychází z toho, co již žák zná, a dále postupně utváří jeho dovednosti, které vedou
k zvládnutí dovedností obtížnějších. Proto je třeba si uvědomit, že reedukace není v žádném
případě formou doučování, jak by se mohlo zdát zejména u žáka 2.stupně základní školy, kde
výuka již počítá s tím, že zvládl základní dovednosti z 1.stupně. Je nutné navázat tam, kde
je třeba, bez ohledu na to, co se ve třídě žáka v dané době učí. Ve většině případů jsou to
právě dovednosti 1. stupně, které je zapotřebí rozvíjet. Zároveň se snažíme zatím nezvládnuté
dovednosti kompenzovat tak, aby žák mohl být ve výuce úspěšnější.
Součástí reedukační práce by měly být také techniky pro rozvoj sebevědomí a techniky
k propojení mozkových hemisfér.
Reedukační lekce by mohla obsahovat následující:
7.4.1 Reedukace spolu s kompenzací
Tradiční techniky reedukace specifických poruch učení + kompenzace:
 rozvoj poznávacích funkcí, které ovlivňují proces výuky – reedukace sluchového
vnímání, zrakového vnímání, reedukace prostorové orientace a pravolevé orientace,
rozvoj slovní zásoby a obratnosti vyjadřování, rozvoj paměti atd.;
 utváření dovedností správně číst, psát, počítat – reedukace dyslexie, dysgrafie,
dysortografie, dyskalkulie;
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kompenzace (používání zvýrazňovačů, podtrhávání, názorné pomůcky, obrázky,
počítač, diktafon, kalkulátor, apod.).

Při práci s žákem vycházíme z toho, co již zvládl. Střídáme verbální i neverbální metody,
volíme výukový materiál, který rozvíjí poznávací funkce a dovednosti. I u žáků 2. stupně lze
s úspěchem využít výukový materiál určený pro 1.stupeň. Při práci s textem je však lepší
vycházet z mentality žáka a text přizpůsobit nebo vybrat takový, který bude obsahově bližší
jeho věku. Konkrétní reedukační a kompenzační techniky najdete v publikacích Poruchy
učení a Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení.
Propojení s ostatními předměty, způsob učení:
Při propojení reedukačních technik s ostatními předměty jde zejména o vedení
k samostatnému využívání kompenzačních prostředků. Vedle používání názorných pomůcek,
nákresů, podtrhávání, používání počítače atd. je důležité nabídnou žákovi možné způsoby
učení, které jeho poruchu mohou také kompenzovat.
Postupně zkoušíme různé techniky při reedukaci, následně si je žák ověřuje ve výuce a doma.
Výhodné je, zapíše-li si je a naučí se mezi nimi vybírat. Samozřejmostí zůstává, že žák má
zájem – ví, proč.
7.4.2 Příklady technik
Zapamatování slov, vět, textu (propojení sluchu, zraku a písma):
Jednoduchou hrou ukážeme žákovi, v čem může být tento způsob výhodný.
Žákovi postupně nadiktujeme asi 10 – 20 slov (jednoduchých vět) níže uvedeným způsobem.
Žák pak sám popisuje, která varianta pro něj byla výhodnější a v čem.
1. Nadiktujeme a žák hned odpoví, která slova si zapamatoval.
2. Diktujeme, žák si každé slovo zapisuje a hned poté přeříká slova, která si zapamatoval.
3. Diktujeme, žák si každé slovo zapisuje, potom si je ještě jednou přečte nahlas, a hned poté
přeříká slova, která si zapamatoval.
4. Diktujeme, žák si místo každého slova kreslí jednoduchý symbol či obrázek, potom buď
přeříká či znovu přečte atd.
Vše různě obměňujeme, můžeme při tom měřit čas, počítat zapamatovaná slova apod. vždy
tak, aby si žák co nejlépe ověřil rozdíly. Nejdříve využíváme jednoduchá slova (věty), potom
výukové termíny, slovíčka apod.
Podle Jiřího Vokáče Čmolíka všeobecně platí, že lidský mozek vnímá lépe obrázky a hesla
než souvislý text, proto se snažíme, aby si žák dokázal sám pomoci a místo vět či dlouhých
zápisů si byl schopen udělat vlastní poznámky, symboly apod., které by mu napověděly obsah
probíraného textu.
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Vytvářím slovník:
Žák si každé slovo napíše samostatně na proužek papíru, z jedné strany v cizím jazyce (+
přikreslí symbol či obrázek, využije i barvy), z druhé strany česky. Slova si co nejčastěji
prohlíží a přeříkává, popř. si je pověsí na zeď apod. Pokud slovo umí, odstraní ho. Pokud se
mu opakovaně nedaří slovo si zapamatovat, využije pro jeho zapamatování jiný způsob. Počet
kartiček by neměl překročit počet 10, aby se žák nedostal do začarovaného kruhu a neztratil
sebevědomí.
Jsem učitelem:
Žák se stává učitelem. Má za úkol vysvětlit danou látku, slovíčka apod. jak ústně, tak v
jednoduchých heslech a symbolech. Využití pro přípravu referátu.
Jsem umělcem:
Žák dané téma zpracuje umělecky na velký list papíru za použití obrázků, symbolů, hesel
(ne věty). Využívá při tom obrázky, tvary, barvy apod. Potom ústně popíše „umělecký
záměr“.
Počítačová hra – úrovně obtížnosti:
V počítačové hře jde o to rozdělit si výukový text, zápis v sešitě, popř. slovíčka na jednotlivé
části – úrovně. Ty si žák barevně označí (např. čarou, lepítkem) přímo do textu. Zároveň
si do některé vzdálenější úrovně umístí černou kartu (1–2). Tak jako v počítačové hře,
prochází žák postupně jednotlivými úrovněmi. Zvládne-li první úroveň, posune se k druhé
úrovni atd. V případě, že narazí v dané úrovni na černou kartu, musí začít procházet úrovně
znovu od první.
Zároveň si žák jednotlivé úrovně zpracovává barevně, obrazně apod. tak, aby jimi co nejdříve
prošel. Pro rychlé zapamatování může využít i způsob Kouzelné dlaně.
Kouzelné dlaně:
Žák si nejdříve „zpracuje“ danou látku. Potom si chytne jednou rukou čelo a druhou rukou
zadní část hlavy (naproti první ruce). Přitom si představuje, že jeho ruce jsou kouzelné,
prochází jimi do mozku všechno, co vidí a co říká. Při tomto držení znovu prochází (čte,
přeříkává) vše, co má znát.
Kouzelná voda:
Čistá voda pročišťuje organismus, snižuje únavu a může tak napomáhat i lepšímu
zapamatovávání. Snažíme se podpořit žáka, aby pil pitnou vodu o přestávkách i při učení
doma.
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Kouzelný dech:
Vedeme žáka k tomu, aby se před každou důležitou prací (naučení se, test, prověrka apod.)
dokázal soustředit. Jednou z možností je správné brániční dýchání, které nás uklidní a navodí
pocit soustředění. Jde o několik hlubokých nádechů a výdechů před započetím práce.
Mnemotechnické pomůcky:
Snažíme se zařazovat tam, kde je to možné.
7.4.2 Rozvoj sebevědomí
Možné formy: vhodně volené zadávané úkoly, motivace, pozitivní výukové prostředí,
otevřený přístup, tady a teď, pozitivní hodnocení, vyvarování se NE, sebehodnocení, učit
s poruchou žít (viz. předchozí kapitola - Rozvoj sebevědomí).
7.4.3 Techniky k propojení mozkových hemisfér a odbourání stresu
Mozkové hemisféry ovlivňují naše chování a vnímání. V průběhu života začínáme více
používat pouze jednu mozkovou hemisféru. Bývá to většinou levá mozková hemisféra (pravá
část mozku). Miminko po narození využívá k vnímání a projevům obě mozkové hemisféry.
Díky dospělým, jejich příkazům a omezením, začne dítě postupně více zapojovat právě tuto
levou mozkovou hemisféru, která je logičtější a organizovanější, matematičtější, zaměřuje se
na postupy, vzorce, verbální vyjadřování.
Pro snadnější zapamatování, osvojení a zafixování si nového je třeba, aby byly zapojeny obě
mozkové hemisféry. Jde tedy o to, zapojit pro učení a vnímání i pravou mozkovou hemisféru
(levá část mozku), která je založená umělecky, tvořivě, vnímá celek, barvy, obrazy, zvuky,
pocity.
Příklady technik:
Vizualizace nového:
Pro naučení se nové dovednosti (učiva apod.) zapojíme co nejvíce smyslů:
zrak – barevné vybarvování, psaní barevnými tužkami, podtrhávání, kroužkování, kreslení
jednoduchých symbolů, značek, díky nimž si rychle vybavíme nově učené slovo nebo téma
sluch – spojení s hudbou, popěvkem, rytmem; rytmické přeříkávání
pohyb – písmo, tanec, podtrhávání
vůně, chuť

Odpověď na otázku Proč?:
Odpověď na tuto otázku zapojí v mozku naráz levou i pravou mozkovou hemisféru a naladí
člověka pro danou činnost. Jsme-li naladěni, jde vše lépe a plně.
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Aby byla reedukace úspěšná, musí žák chtít rozvíjet své dovednosti, musí být pro to naladěn.
Proč chci úkol plnit? Proč se chci reedukací účastnit? Odpověď na Proč? mu v tom pomůže.
Ideální je, přijde-li si na důvody sám. V opačném případě mu pomůžeme návodnými
otázkami, které klademe již zmíněným způsobem: Jaké by to bylo, kdyby...? Tyto otázky
naladí žáka po emoční stránce a ten je pak schopen si sám odpovědět na otázku Proč?.
Zároveň je také na učiteli, aby dokázal žákovi objasnit, proč má zadaný úkol plnit. Vysvětlil
mu, k čemu úkol vede, co rozvíjí, co jeho plněním získá.
Více poznatků o propojení hemisfér tímto způsobem naleznete v publikaci Trhák aneb 21
kapitol o našem mozku.
Křížové cvičení:
Ke cvičení budeme potřebovat nakreslené X, na které se bude žák po celou dobu dívat (není
nutností). Cvičení rozdělíme do tří částí:
1. část – žák se loktem či rukou dotkne zvednutého protilehlého kolena (do kříže), potom
stranu vymění. Toto opakuje 7 x (nebo počítá při každém dotyku do 14).
2. část – poté se loktem či rukou dotkne stejného kolena (rovně), potom stranu vymění. Toto
opakuje 7 x (nebo počítá při každém dotyku do 14).
3. část – na závěr opakuje první část cvičení.
Obtahování nekonečna:
Žák obtahuje nekonečno (ležatou osmičku) – začne uprostřed a pokračuje doprava nahoru.
Provádí asi 3x za sebou a přitom sleduje očima svoje prsty.
1. Kreslí ve vzduchu spojenýma a nataženýma rukama, tělo se přitom vychyluje maximálně
vpravo, maximálně vlevo, maximálně nahoru i dolů. Velikost ležaté osmičky je podle
délky paží a maximálního vychýlení těla.
2. Kreslí na tabuli nebo na zeď každou rukou zvlášť, pak spojenýma rukama. Šířka je
dle toho, jak prostor dovolí a tak, aby se nehýbala hlava.
3. Kreslí na každou dlaň prstem.
4. Kreslí v duchu se zavřenýma očima.

7.5. Závěr
Cílené a všestranně rozvíjející techniky a metody reedukační práce napomohou žákovi
k rozvoji dovedností, které mu brání být úspěšný. Prioritou však zůstává jeho ochota, zájem
a snaha dosáhnout úspěchu. Bez toho bude i nejlepší reedukační metoda neúspěšná. Snažme
se proto žákovi porozumět a provádějme reedukace tak, abychom vedle rozvoje dovedností
udrželi i jeho ochotu a chuť na sobě pracovat.
Zároveň doporučuji také metodu One Brain – Jednotného mozku, která obsahuje metody
na uvolnění stresu souvisejícího s učením, a tím zvýšení schopností učit se.
Přeji všem hodně síly a úspěchů v reedukační práci!
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8. Jak na zlobivou třídu
Mgr. Ivana Štěpařová
„Zlobivá třída“ představuje noční můru pro každého učitele. Kdo z nás se těší na vyučování
ve třídě, kde panuje zmatek, ruch, neklid, neustálé vyrušování, povyk apod. Neřízené rušivé
projevy dětí se odráží na efektivitě vyučovacího procesu, znalostech a dovednostech, které by
žáci měli během procesu získávat. Otrávení jsou nejen učitelé, ale i samotní žáci, kteří nepatří
k „těm“, jenž se snaží vyučování i volný čas ve škole narušit svým nevhodným a nežádoucím
chováním.
Práce s třídními kolektivy se stává náročnější a náročnější. Kolektivy jsou velice různorodé.
Prostřednictvím integrace se do tříd dostávají děti se zdravotním postižením či
znevýhodněním i sociálním znevýhodněním, což udává tempo vyučovacímu procesu.
Příprava pedagogů na vyučování se tak stává obtížnější, je těžké zaplnit všechen vyučovací
čas každého dítěte ve třídě. Tím vzniká prostor pro vyrušování.
Pokud hovoříme pouze o narušování hodin tohoto druhu (žáci se začínají nudit, protože mají
dostatek času, jelikož učitel se věnuje žákům, kteří potřebují více času pro osvojení si učiva),
není na škodu si zařídit ve třídě „bezednou bedýnku“.
Do třídy umístíme košík nebo krabici, kde jsou připravené doplňující materiály rozdělené dle
předmětů (v češtině si žáci berou češtinářské materiály, v matematice zase matematické atd.).
Vedle krabice je umístěna ještě jedna krabice, v níž jsou obálky. Podepsanou obálku vlastní
každý žák. Kdykoliv během hodiny, kdy má žák pocit, že se začíná nudit, protože již nemá co
na práci, si z krabice vezme úkol a začne ho plnit, hotový či rozpracovaný si schová do
obálky (rozpracovaný si zase příště dodělá). Krabice by měly být umístěny tak, aby chození
k nim moc nerušilo ostatní žáky. Tento princip je možné zapracovat do vyučování velice brzy
na prvním stupni. Žáci si rychle na princip zvyknou a přijde jim přirozené pracovat
samostatně. Úkoly musí být zadávány tak, aby žáci pochopili, co se po nich žádá, a nechodili
se neustále ptát učitele, co mají dělat. Nesmíme zapomenout na hodnocení jejich práce. Žáci
musí vidět, že jejich práce navíc byla důležitá a budou za ni řádně odměněni. Do odměny
však počítejte pouze správně splněné úkoly, některé děti by se jinak zaměřovaly na kvantitu
a ne kvalitu své práce. Například každý měsíc zhodnotíte obálky, nastavíte si měřítka
dle schopností třídy, za jaký počet správně splněných úkolů a jakým způsobem budete žáky
odměňovat. Uvedená používaná technika by mohla přispět k hladšímu průběhu vyučovací
jednotky. Pozor, stejně důležitá je také relaxace v hodině, drobné uvolnění, aby nedocházelo
k přepracování našich žáčků.
Při zmínce o hodnocení mi nedá se nezmínit o jednoduchém hodnocení žáků ve třídě. Tento
způsob hodnocení není zaměřen pouze na zvládnuté dovednosti a získaných vědomostí přímo
z vyučování, což je motivující i pro žáky, kteří nepatří vždy k nejlepším v hodinách.
Na nástěnce visí tabule, kde jsou v tabulce zapsána jména všech žáků ve třídě a měsíce
v roce. Žáci mohou získat „body úspěchu“ za rozličné úkoly. Rozdělení do měsíců usnadňuje
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orientaci pro kontrolu a porovnávání, kdo byl v jakém měsíci úspěšný. Po dosáhnutí pěti bodů
úspěchu žákovi náleží pochvala do žákovské knížky (nebo udávání pochval jiným způsobem).
Body je možné získat jak za splněné úkoly v hodinách (nebodujeme všechny úkoly a každý
den, body by měly představovat výjimečnost a motivaci), tak i za úspěchy například
v tělocviku, kde se mohou předvést i žáci tíhnoucí spíše ke sportu než k učivu. Další body
je možné získat splněním domácí práce (žáci vyhledávají informace doma na internetu nebo
v knížkách).
Nejdůležitějšími body pro pedagogy a především pro žáky by měly být takové, které se týkají
sociální oblasti. Bod úspěchu za pomoc kamarádovi, za práci ve skupině apod. Takové body
by se měly vyzdvihnout před celou třídu, aby danou aktivitu žáci vnímali jako pozitivní
a přínosnou pro sebe i pro kolektiv.
Žáci mají tuto tabulku vyvěšenou ve třídě, aby mohli sledovat, jak se jim daří. Nejedná se
pouze o soutěžení, kdo získá více bodů, ale uvědomění si, že spolupráce a komunikace je
důležitá.
Na další aktivity pro pedagogy a žáky, které jsou využitelné například na třídnické hodinách,
navážu později.

8.1 Co je důležité pro existenci zdravého přátelského kolektivu
Zmínila jsem slova jako kooperace, motivace, hodnocení. Tyto prvky by se měly v třídních
kolektivech neustále prolínat. Neméně důležitá je důvěra, relaxace, pocit zodpovědnosti,
samostatnost třídního kolektivu a existence pravidel každé třídy, která jsou dodržována
všemi pedagogy, kteří v dané třídě vyučují.
8.1.1 Pravidla
Pravidla existují všude kolem nás i mimo školní prostředí. Děti se setkávají s různými
psanými i nepsanými pravidly doma, vědí, jak to funguje u rodičů v práci, na návštěvě
u kamaráda, postupně se seznamují s pravidly slušného chování v obchodech, na poště
a na jiných místech, kam se postupně dostávají. Některá pravidla přijímají automaticky
a přirozeně, na opodstatnění jiných se ptají.
Děti mají svým způsobem pravidla rády. Vždyť samotné jim velice blízké hry jsou založené
na daných principech. Hra = dodržování pravidel, žádné obcházení a podvádění. Samozřejmě
některé děti k negativnímu postavení vůči pravidlům inklinují velice brzy, jsou ale ostatními
v rámci hry kárány nebo vyloučeny z kolektivu. Pravidla nepředstavují pro děti něco
nepřirozeného, jelikož i ve svém dětském světe si samy vymýšlí spousty pravidel a nových
her, kterým je dávají.
Nelze stanovit pravidla, která jsou platná pro každou třídu. Každá pravidla by měla být
vystavěna individuálně, být „šitá třídě na míru“. Zde je nutná pomoc třídního pedagoga, který
by měl být se svojí třídou ve styku nejčastěji, měl by vědět, co se v jeho třídě odehrává
a na jakých vztazích kolektiv stojí. Třídní pedagog je v roli koordinátora, na tvorbě pravidel
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se podílí celý kolektiv. Nenechte své žáky vytvářet pravidla bez vašeho dohledu. Žáci by měli
mít ve vytváření pocit samostatnosti, ale zároveň by vás jako pedagoga měli brát za člena
jejich kolektivu, který se k pravidlům smí také vyjádřit.
Jak pravidla vytvářet?
Není vhodné hned první den školy na žáky zaútočit s dvaceti pravidly, která by neměla ani
smysl. Učitel by měl vyčkat v roli pozorovatele nějakou dobu (klidně měsíc, dva měsíce, jak
bude potřeba). Pro vytváření pravidel by si měl být pedagog jistý tím, jaká přesně pravidla
jeho třídní kolektiv vyžaduje a nenásilně k nim žáky vést. Kolektiv zralý pro tvorbu pravidel
pedagog semkne třídnickou hodinou, všichni žáci se posadí do kruhu. V kruhu s nimi sedí i
on, kruh dává pocit bezpečí, všichni jsme v něm spolu, nikdo nemá vyšší či nižší postavení,
všichni žáci i učitel jsou si zde rovni.
Charakter pravidel:
 Pravidla zařazujeme od první třídy, ačkoli se nám začne třída jevit jako
bezproblémová, brzy se charakter kolektivu může změnit. Čím dříve se žáci naučí
pravidla respektovat, tím zdravější kolektiv může být.
 Pravidla jsou na viditelném místě třídy.
 Stačí pět základních důležitých pravidel pro daný kolektiv. Všichni žáci musí
pravidla znát, i když je mají stále viditelně ve třídě. Nikdo z žáků se nevymlouvá
při porušení kteréhokoliv pravidla, že o něm nevěděl, za svou neznalost nese
zodpovědnost. Není nutné zatěžovat žáky dvaceti pravidly, nebudou schopni si je
stejně pamatovat. Často je složité v problematických kolektivech vybrat malý počet
pravidel. Na třídnické hodině by mělo být probráno vše, co kolektivu vadí, žákům
i pedagogovi, a zaměřit se opravdu na ty nejzávažnější problémy. Pravidla mohou být
časem měněna.
 Pravidla jsou jasná a stručná, každý žák jim musí rozumět.
 Pravidla jsou individuální pro každý kolektiv.
 Pravidla jsou vytvářena třídním kolektivem ve spolupráci s pedagogem.
 Pravidla se dodržují! Pokud polevíte jednomu žákovi, ostatní si toho velmi rychle
všimnou s doprovodným „To není fér!“. Odpustíme jednomu žákovi a musíme
prominout i druhému, tím se naprosto ztrácí důležitost a zásadnost pravidel. Ačkoliv
je to občas obtížné, pravidla platí pro každého stejně.
 Porušení pravidel následuje smluvený trest. Stejně jako na tvorbě pravidel se celá
třída současně s pedagogem podílí i na vymýšlení trestů, které budou následovat
po nedodržení sepsaných principů. Zvláště starší děti nemají rády narušení volného
času přestávek. Pro některé se stává velkým trestem, že se o přestávkách nepodílí
na aktivitách, jak jsou zvyklí. Necháme je posedět v lavici, zadáme jim práci
na přestávku či úkoly navíc na doma. Pozor na tresty udělené na přestávky, není
vhodné žákům brát celou dobu jejich odpočinku. Zvláště pro neklidnější žáky či žáky
s SPU či ADHD je doba uvolnění důležitá. Proto alespoň část přestávky musí mít
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vyhrazenou pro sebe a svoji oblíbenou aktivitu. Únava a neposednost by se později
přenesla do další hodiny, kterou by nevhodně narušily.
Často se můžeme setkat s potrestáním „zlobivého žáka“ tím, že ho učitel nevezme na výlet,
procházku či jinou školní akci. Žák je vyloučen z kolektivu, opakovaně nejezdí na výlety
a ztrácí motivaci ke změně svého chování vůči učiteli i ostatním žákům. Pokud je pedagog
zahnán do situace, ve které si netroufá žáka vzít s sebou, možná by měl nechat i kolektiv
podílet se na takovém rozhodnutí.Třída danou situaci může hodnotit odlišně. V případě, že
i kolektiv souhlasí s absencí žáka na nějaké akci, myslím si, že je dobré ho vzít, aby ukázal
svým spolužákům, že s nimi chce čas strávit a ukázat jim i své dobré stránky. Vidí, že nejen
učitel, ale i jeho kamarádi by se u něj rádi dočkali jiných přístupů.




Pravidla lze obměňovat, pokud má učitel pocit, že některé z pravidel je plně
zvládnuté, aniž by bylo stále porušováno, je možné ho po dohodě s žáky ze seznamu
vymazat a nahradit jiným, které se v průběhu času stalo důležitějším.
Seznam pravidel každý žák stvrzuje svým podpisem, zavazuje se k jejich
dodržování.

V dnešní době tvoří třídy našich škol děti z různého sociokulturního prostředí, mnohým
žákům chybí v životě řád a pravidla. Je nezbytné jim nabídnout alespoň pravidla školního
prostředí pro jejich sociální rozvoj a fungování ve skupině a celé společnosti.
Pokud žáci dokáží jako kolektiv fungovat dle smluvených pravidel, posilují kolektiv,
vzájemné vztahy a vzájemné porozumění. Třída lépe pracuje na různých projektech
či aktivitách, mění se role učitele ze striktně řídící osoby na koordinátora života ve třídě. Děti
i učitel jsou spokojenější, mnohem lépe se daří výchovně-vzdělávacímu procesu v bezpečném
prostředí kolektivu.
8.1.2 Kooperace
Jestliže se podíváme dále do budoucnosti našich žáků, předpokládáme, že je očekává
po ukončení školních let profesní dráha. Velice vysoko v požadavcích profesní sféry
je postavena schopnost pracovat v týmu. Čím lépe spolu lidé ve skupině dokáží vycházet,
tím stabilnější a produktivnější tým bude (Kasíková, H. 1997). Dospělí pracující v různých
organizačním týmech musí být schopni adaptace na určitou skupinu, měli by zvládat své
sebeovládání, zdravé prosazování názorů, být tolerantní a nést zodpovědnost za kolektivní
práci.
Je podstatné dětem školního prostředí nabídnout kooperativní rozvoj. Schopnost dokázat
spolupracovat s ostatními kolem sebe se jeví jako důležitá nejen ve školním kolektivu, ale
také později v budoucím životě. Člověk je tvor soutěživý, nemusí však soutěžit vždy jen sám
za sebe, může patřit do skupiny, za kterou bude soutěžit.
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Kooperativní forma výuky představuje zavádění více skupinových prací do výchovněvzdělávacího procesu. Johnson, D. W., Johnson, R. T. (1989) během skupinové práce dochází
k několika významným skutečnostem:
 Pozitivní vzájemná závislost je dána cílem, jehož má skupina dosáhnout. Všichni
mají své role a úkoly, pokud jeden dosažení cíle vzdá, skončíme všichni. Celá skupina
plave na stejné lodi.
 Vzájemné působení tváří v tvář – žáci ve skupině (jakéhokoliv počtu, např. rozmezí
2–6) si vidí navzájem do tváří, cítí okamžitou zpětnou vazbu, vidí reakce obličeje
na rozličné názory.
 Odpovědnost za vykonanou práci – výkony jedinců jsou hodnoceny celou skupinou,
jedná se o posílení celé skupiny, ale i o posílení schopností jedince. Tento jedinec
odvedl úkol, za nějž je zodpovědný a předává ho své skupině, která jakožto jeden
pracující celek za něj dále přebírá odpovědnost.
 Formování skupinových dovedností, které se během kooperace vytvářejí.
Dovednosti se utváří postupem času a ne vždy jsou jednoduché (důvěra, jednoznačná
komunikace, uznání, podpora).
 Reflexe kooperativní práce – rozvržení pracovních kroků a úkonů, organizace,
hodnocení vlastní práce, což obohacuje i intelekt našich dětí.
Proč je uvedena kooperace žáků ve skupině v článku Jak na zlobivou třídu?. Kolektiv dětí,
který není schopen pracovat skupinově, je projevem disfunkčního sociálního jednání. Ukazuje
na nezralé sociální vztahy dětí, které nejsou způsobilé akceptovat ostatní jedince a jejich
odlišné názory a postoje. Začátky skupinových prací pedagogovi ukáží velice rychle postoje
a postavení žáků ve třídě. Vést je k toleranci a pochopení druhých je práce na dlouho trať
a není zcela jednoduchá, avšak výsledky jednou obohatí kolektiv i pedagoga a zlepší klima
celé třídy.
Skupiny je zpočátku dobré vytvářet podle znalosti charakterů jednotlivých žáků. Zpočátku
můžeme rozdělovat řídící typy žáků, žáky se slabšími učebními výsledky či žáky narušující
výuku do různých skupin. Snažíme se zprvu vytvářet stejně silné pracující týmym, postupem
času je možné s rozvržením skupin experimentovat. Postupně k sobě pedagog může
přiřazovat žáky, kteří spolu z různých důvodů nevycházejí, skupiny netvoří vždy jen žáci,
kteří jsou „nejlepšími kamarády“. I ti, kteří se v kolektivu staví proti sobě, časem zjistí,
že v případě, že se nedokáží snést a naruší tak chod jejich týmu, jsou skupinou vyloučeni
a nepatří najednou nikam.
Pedagog má v počátcích skupinové práce žáků nepostradatelnou roli. Je nápomocen tam, kde
se projevy týmu začínají ubírat špatným směrem, musí být v jeho silách skupině pomoci vrátit
se k původnímu dosahování cíle, odvracet negativní projevy a neustále žáky motivovat
k dokončení práce.
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Stejně jako jsou běžně ve třídě uvedena pravidla, není na škodu zpočátku vytyčit několik
pravidel i pro tyto skupinové úkoly. Závažný nedostatek v kolektivech spatřuji v tzv. „skákání
si do řeči“. Žáci si nenaslouchají a každý chce říct své, bojí se, že se svým nápadem
se ke slovu již nedostanou. Ne nadarmo učíme své žáky se v hodinách hlásit.
Pravidlo „necháme domluvit kamaráda“ by mělo existovat vždy a všude. Než se žáci
tomuto těžkému úkolu naučí, nemusíme je nutit se při týmové práci hlásit, ale můžeme využít
například barevných lístečků. Pokud mě napadne něco v dané chvíli, beru si lísteček ze stolku
uprostřed týmu a tím i slovo. Nebo si žáci namalují a vystřihnou z papíru svůj oblíbený znak
(kytička, smajlík, oko atd..) a nalepí jej na špejli. Špejli zvednou v případě žádání o slovo.
Žáky nenecháváme pracovat ve skupinách větších než šest lidí, záleží na počtu žáků a taky
cíli, ke kterému chceme danou aktivitou dospět. Vedení žáků ke společné práci a kooperaci je
náročná záležitost, ale přinese uspokojení pedagogovi i jeho žákům. Žáci časem sami poznají,
že týmová práce je baví. Ti dominantní se časem podvolí a i slabší žáci zažijí úspěch a pocit,
že někam patří.
Nezbytnou součástí je hodnocení nejen cíle, k němuž žáci dospěli během týmové spolupráce,
ale i průběhu celého procesu (komu se jak pracovalo, co se líbilo a co nelíbilo, co si myslí,
že je třeba pro příště změnit) nejen ze strany pedagoga k žákům, ale žáci se snaží reflektovat
práci vlastní i práci týmu.

8.2 Třídnické hodiny
Třídnické hodiny by pedagog neměl opomíjet, ačkoliv ve většině případech ví, jaké vztahy
ve třídě panují, ne vždy je schopen zachytit všechny signály, které jeho žáci mezi sebou
či k němu vysílají.
V rámci třídnických hodin se nabízí prostor pro hodnocení převládajících vztahů a nálad
v kolektivu, podpora a rozvoj jednotlivých osobností. Pedagog žáky vede k formulaci
vlastních názorů a problémů, řeší aktuální potíže mezi jedinci a snaží se předcházet dalším
patologickým jevům v kolektivu.
Během třídnických hodin pracujeme v kruhu, nikdo nesedí k sobě zády, všichni žáci
i pedagog si vidí do tváře. Snažíme s žáky pozitivně motivovat, třídnická hodina by měla
představovat běžnou školní aktivitu, ne strašáka, že kdykoliv se něco stane, přijde na ně
třídnická hodina. Pedagog třídnickou hodinu vede, ale nechává žáky svobodně se vyjadřovat,
má také roli pozorovatele, „průvodce“ a usměrňovatele (Skácelová, L., 2012).
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8.2.1 Aktivity na podporu řešení záležitostí ve třídě a posílení vztahů
Vadí mi, když …
Nepotřebujete žádné pomůcky, žáci sedí v kruhu, vždy je povzbuďte, usmějte se, překonejte
s nimi ostych. V kruhu platí, že cokoli si řekneme, je mezi námi a není vyneseno ven z kruhu.
To, co si povíme, je upřímné, nikdo se nesnaží hned naštvat, snaží se poslouchat, každý
dostane čas na obhajobu. Je to aktivita založená na upřímnosti žáků a také důvěře v pedagoga.
Učitel se nebude zlobit za to, co si žáci myslí. Každý má právo se přihlásit o slovo a říct,
co mu poslední dobou na někom vadí, s čím má problém, co mu ubližuje, z čeho je naštvaný
či smutný. Anička se přihlásí o slovo: „Michale, vadí mi, že mi v poslední době sprostě
nadáváš.“ Michal nereaguje, všichni si vyslechnou, přihlásí se další s problémem
(např. Pepík: „Lenko, vadí mi, že se mi za zády posmíváš.“). Lenka opět nebude reagovat
a ani nikdo jiný. Pokud jsou všechny problémy vyčerpány, přichází čas obhajoby. Postupně
má každý z „obžalovaných“ právo vysvětlit, co se děje, nebo se mohou zapojit do konverzace
i další, kteří k tématu mají co říct. Obě strany se snaží přijít na to, jak svůj vztah zlepšit.
Pedagog musí korigovat projevy dětí a někdy napomáhat vzájemnému pochopení a obhájení
celé situace.
Chci, aby se mezi námi zlepšilo…
Chci, aby s mezi námi zlepšilo je aktivita, kterou lze vhodně využít po předchozím Vadí mi,
když… Slouží k navázání pozitivních vztahů a přijetí dobrých předsevzetí. Potřebujeme jedno
klubíčko vlny nebo provázku. Jeden v kruhu (může to být klidně i učitel) drží konec a zbytek
provázku nabídne žákovi, se kterým by chtěl něco zlepšit („Dávám přátelství Petrovi, jelikož
s ním chci trávit více času a lépe ho poznat“… nebo „Dávám přátelství Lindě, protože ji už
nechci tahat za vlasy…“). Provázek by měl oběhnout celou třídu, je možné, že některé dítě ho
dostane i víckrát. Žáci jsou kreativní, i ti nekonfliktní si dokáží vymyslet, proč je třeba
někomu klubíčko (neboli přátelství) věnovat. Pavučina stvrzuje naše vztahy a sliby, nakonec
se ji snažíme postupně namotat zpět a ona nám naše přátelství uchová v klubíčku.
Povzbuď mě!
Aktivita je zaměřena na kolektiv, který má mezi sebou žáka např. s ADHD nebo
Aspergerovým syndromem, případně žáka, který se jinak svým chováním vyčleňuje
z kolektivu. Pro žáky může být složité pochopit, proč se jejich kamarád někdy chová tak
„hloupě“. I když jsou děti, které se snaží rušivým vlivům odolávat, někdy už je toho
na všechny moc. Žáci by měli pochopit, že svým způsobem trpí i „ten zlobivý“, nemůže si
pomoct a těžko je schopen vyvarovat se některým svým projevům. Rád by také slyšel
pochvalu a podporu od ostatních, ačkoliv se to tak nejeví. Pedagog (jakožto náhodou) vybere
onoho žáka do středu kruhu, vyzve ho, aby přistoupil postupně ke každému v kruhu, potřásl
mu rukou a sdělil mu, co má na něm rád nebo co se mu povedlo, čím ho potěšil. Stačí pouze
slovní body, pro tyto děti může být složité vyjadřovat své pocity (svačina – podělil se sním
o svačinu, obrázek – namaloval mu obrázek). Ostatní žáci uvidí, že přece jen i tento žák je má
svým způsobem v oblibě a nastává prostor mu ocenění vrátit. Žák se postaví zpět do
kruhu, ostatní k němu po jednom přicházejí a také s podáním ruky mu za každou maličkost,
60

na kterou si vzpomenou, poděkují. Při velkém počtu dětí je nezbytná pomoc učitele,
nenápadně nabádá, za co všechno by si vzájemně mohly být děti vděčné. Jedná se o aktivitu
zaměřenou na plnohodnotné začleňování žáků do kolektivu.
Naše strachy
Děti se potýkají ve světě s různými strachy, můžeme jim ukázat, že na ně nejsou samy,
že i ostatní podobné skutečnosti mohou strašit. Každý žák v kruhu si anonymně na malý
lísteček napíše nebo namaluje jeden svůj největší strach, pedagog všechny lístečky vybere,
roztřídí je a dá do kruhu (učitel prochází lístky jako první, kdyby se objevilo na lístečku téma
nevhodné řešit před celou třídou). Žáci se individuálně vyjadřují k jakýmkoliv strachům
napsaným na lístečcích, radí, jak bychom se mohli určitému typu strachu vyhnout nebo ho
překonat, nabízí i vlastní zkušenosti, některé děti se i otevřeně přiznají, který strach jim
náleží. Aktivita stmeluje třídu v jeden celek, žáci vidí, že i ostatní mají své starosti a stávají se
vzájemně bližšími.
Jaký jsem?
Třída potřebuje jeden šátek na zavázání očí. Vybereme jednoho žáka, který si zaváže oči
a postavíme ho doprostřed kruhu. Vybereme dalšího žáčka, kterého před něj postavíme, žák
se zavázanýma očima dostává prostor k hádání, kdože to před ním stojí. Ostatní sedící
v kruhu mu napovídají pomocí vlastností, které hádaná osoba má. Zvláštně negativní
vlastnosti je potřeba po uhádnutí se třídou rozebrat a uvést na pravou míru, popřípadě si
vyříkat, proč tomu tak je. Hádající žák je ve složité situaci, snaží se rozeznávat osoby a jejich
vlastnosti, žák v pozici hádaného se naopak dozvídá různé názory na svoji osobu od ostatních.
Pedagog by nikdy neměl opomíjet třídnické vztahy, zavírat oči před problémy, měl by se jim
naopak stavět, čelit jim, snažit se vytvářet bezpečné prostředí pro své žáky založené
na vzájemné důvěře a porozumění.

Literatura:
1. KASÍKOVÁ, H. 1997. Kooperativní učení, kooperativní škola. Vyd. 1. Praha: Portál,
152 s. ISBN 80-7178-163-7.
2. JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T. 1989. Cooperation and Competition. Theory
and Research. Edina, InteractionBookCompany.
3. SKÁCELOVÁ, L. Metodika vedení třídnických hodin. Univerzita Karlova 1. lékařská
fakulta v Praze a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika adiktologie.
Dostupné z www.adiktologie.cz/cz/articles/download/5306/imprim-METODIKA-THvia-02-pdf

61

9. Úloha speciálního pedagoga v běžné základní škole
Mgr. Zuzana Ličeníková

9.1 Úloha speciálního pedagoga
Jedním z úkolů speciálního pedagoga ve školním poradenském pracovišti je podpora výchovy
a vzdělávání žáků se zdravotním postižením (znevýhodněním) a žáků se sociálním
znevýhodněním. Ať už se jedná o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování,
o fyzické či mentální postižení, smyslové postižení, kombinované postižení. Speciální
pedagog poskytuje také konzultační pomoc zákonným zástupcům a pedagogům pro žáky
mimořádně nadané.
Speciální pedagog:
 může pracovat přímo jako učitel ve speciální škole nebo může vykonávat poradenskou
činnost na základních školách;
 má na starosti žáky se závažnějším stupněm postižení, kteří jsou integrováni
do běžných druhů škol;
 na běžných základních školách pomáhá podporovat rozvoj žáka speciálně
pedagogickými postupy;
 poskytuje speciálně pedagogické poradenství učitelům, nabízí jim metodickou pomoc
při jejich práci s žáky vyžadujícími zvláštní péči. S žáky pracuje buď pravidelně
na konkrétním cíli, nebo poskytuje poradenství, jak má pedagog běžné základní školy
pracovat s daným žákem. Může poskytovat i krizovou intervenci při dlouhodobém
selhávání žáka;
 poskytuje poradenství i zákonným zástupcům, kteří potřebují podporu a pomoc
při výchově a vzdělávání daného žáka;
 poskytuje pomoc pedagogům při vytváření podmínek pro úpravu pracovního prostředí
žáka, zajišťuje vybavení speciálně pedagogickými pomůckami a různými
didaktickými materiály pro žáka k naplnění jeho výchovně vzdělávacích potřeb;
 může pracovat například s žáky se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie,
dysortografie a dyskalkulie), s poruchami koncentrace pozornosti (ADHD, ADD,
LMD), s žáky s různými výukovými problémy, s dětmi s výchovnými problémy a
s žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Specifické poruchy učení (SPU) jsou jednou z nejčastějších příčin školních neúspěchů. SPU
se projevují různými potížemi při porozumění řeči, čtení, psaní, počítání, neobratností,
nepozorností, poruchami paměti.
Rodiče si tento problém často neuvědomují, nerozumí selhávání svého dítěte ve škole. Mají
doma dítě, které se neučí tak, jak by se vzhledem ke svému potenciálu učit mohlo, ztrácí
zájem o čtení, nechápe, co je na stránce napsáno. Má problémy s matematikou, psaním,
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je pro něho těžké vycházet s lidmi, obzvláště s učiteli, rodiči, nebo dokonce s ostatními dětmi
ve škole. Nechce se bavit o škole. Domácí úkol je pro něj nenáviděnou povinností, učení mu
jde pomalu. Nechápe některé informace v určitých oblastech učení, přestože to s ním rodiče
několikrát prošli.
Právě s těmito žáky může speciální pedagog pracovat na zlepšení a eliminaci všech těchto
zjištěných problémů. Speciální pedagog si žáky do péče vybírá na základě doporučení
pedagogicko-psychologické poradny (podle druhu zdravotního postižení nebo zdravotního
znevýhodnění a doporučení PPP či SPC), po dohodě s příslušným vyučujícím (třídním
učitelem), ředitelem školy a zákonným zástupcem žáka.
Speciální pedagog ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vyhledává žáky (depistáž)
se speciálními vzdělávacími potřebami, u kterých je riziko rozvoje těchto poruch. Vhodným
přístupem a metodami práce předchází případným budoucím problémům ve škole i v životě.
Speciální pedagog může také doporučit žáka k případnému dalšímu podrobnému vyšetření
v pedagogicko-psychologické poradně (PPP) či speciálním pedagogickém centru (SPC).
S těmito pracovišti také spolupracuje.

9.2 Popis diagnóz žáků vyžadujících pomoc speciálního pedagoga a jejich
náprava
Specifické poruchy učení, chování a poruchy řeči mohou být způsobeny genetikou, úrazem,
nejčastěji však lehkou mozkovou dysfunkcí – je to drobné poškození tkáně mozku ve fázi
vývoje a zrání, které způsobilo malé odchylky od správné funkce mozku. Není přitom
ovlivněna celková schopnost organismu ani inteligence, jen specifické schopnosti v oblasti
jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, myšlení, vnímání a jednání. Rizikových faktorů
pro poškození mozku je několik – dědičné vlohy, které dítě může zdědit po svých rodičích
či blízkých příbuzných, komplikace během těhotenství matky (virová infekce, úraz, psychický
stres či šok, rizikové těhotenství, velká konzumace alkoholu, cigaret, léků, omamných látek
atd.), komplikace při porodu (předčasný nebo těžký porod), těžší onemocnění novorozence
(poporodní žloutenka atd.), úraz hlavy, umístění dítěte v inkubátoru a ještě další vlivy. Děti
s LMD jsou náchylnější k alergiím a různým infekcím.
Příznaky, projevy, charakteristika
Objevuje se výrazný nepoměr mezi sníženou školní výkonností a dobrou úrovní rozumových
schopností. Charakteristický je nápadně nerovnoměrný vývoj různých složek osobnosti žáka –
oslabení různých specifických schopností. Dítě nemůže dohnat doma , co ve škole zameškalo.
U žáka se projevují poruchy pozornosti, rychlá únava pozornosti, labilita, ukvapené jednání,
překotné reakce. Žáci s průměrnou i nadprůměrnou inteligencí mají špatnou známku
z jednoho nebo více předmětů, hodnocení se vymyká celkové klasifikaci.
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U žáků často pozorujeme obtíže při vytváření základních pracovních návyků. Žáci
se nedovedou soustředit, každý podnět odvádí jejich pozornost, rychle narůstá únava
pozornosti. Jsou v neustálém pohybu, jednají a reagují překotně a živelně, střídají nálady.
Chybí jim vytrvalost, schopnost cílevědomě se soustředit na konkrétní činnost. Jen s obtížemi
dodržují pravidla chování. Neradi spolupracují a ani to nedovedou, nechtějí se podřídit
autoritě. Když se začnou cítit neschopní a neúspěšní, začnou být agresivní, vytvářejí složité
konfliktní situace, jsou často nemocní, nechtějí být samostatní, začnou se snižovat na úroveň
menších dětí.
Poruchy se nejvíce projevují po vstupu do školy. Ve vyšších ročnících vlivem dozrávání
nervové soustavy některé z nich postupně mizí.
9.2.1 LMD, ADD, ADHD
LMD – lehká mozková dysfunkce, je souhrnné označení řady projevů dítěte, podstatou jsou
strukturální změny centrální nervové soustavy, které se odchylují od běžné normy a jeví se
jako nezvyklé a zvláštní. Charakteristický je nerovnoměrný vývoj intelektových schopností,
nápadnosti a poruchy v dynamice psychických procesů, hyperaktivita nebo naopak
hypoaktivita, nesoustředěnost, snadná unavitelnost, impulzivita, výkyvy nálad a duševní
výkonnosti, tělesná neobratnost, poruchy vnímání aj. Příčiny vzniku LMD nejsou zatím zcela
objasněny.
Pojmy ADHD/ADD jsou novější a zavádějí se proto, že přesněji vystihují stav dítěte, jež má
při učení určité potíže. V zásadě odpovídají pojmu LMD.
ADD – syndrom nedostatečné koncentrace pozornosti bez hyperaktivity, dominantním
znakem je nepozornost.
ADHD – hyperaktivita s poruchou pozornosti je onemocnění objevující se u některých dětí
v prvních letech života, může přetrvat až do dospělosti, znesnadňuje jedincům kontrolu
chování a někdy je doprovázeno dalšími symptomy, jako je nepozornost, motorický neklid,
impulzivní chování.
Děti s ADHD mají většinou i další problémy – s učením, navazováním přátelství s vrstevníky,
doma s rodiči, sourozenci. Jsou velmi živé, upovídané. Opravdu lišit od vrstevníků se začnou
až po nástupu do školy, kde nevydrží na svém místě, neumí soustředěně pracovat jako ostatní
děti, vyrušují, vykřikují, nedokáží ovládnout své emoce, jednají impulzivně, bez domýšlení
následků, nejsou schopny si svou práci zorganizovat, naplánovat. Učení se pro ně stává
nesmírně náročné. Nesoustředěnost jim znesnadňuje osvojení si některých motorických
dovedností (plavání, jízda na kole atd.). Mají potíže s respektováním společenských pravidel,
což jim komplikuje navazování bezprostředních kamarádských vztahů se svými vrstevníky.
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9.2.2 Specifické poruchy učení (SPU)
Dyslexie – neschopnost číst, porozumět a interpretovat psané slovo. Je to nejčastěji
vyskytující se dysfunkce a také nejzávažnější. Ve svých důsledcích postihuje celou osobnost.
Neschopnost naučit se číst, osvojovat si poznatky, může být příčinou neprospěchu ve všech
předmětech, hlavně pak ve vyšších ročnících.
Žák nechápe smysl přečteného slova, čte nepřesně, hádá z částí slov, domýšlí si z kontextu.
Nepoznává všechna písmena, vynechává je nebo přidává, je nejistý. Zaměňuje písmena
zrcadlově souměrná nebo podobná, b–d–p nebo t–j, zvukově nebo funkčně podobná, pořadí
písmen, slabik. Někdy čte slova správně, ale nechápe jejich obsah, nebo je čte nesprávně
a nepřijde na to, i když přečtená věta nedává smysl.
Narušená je schopnost orientace – čte v opačném směru (tašky – šátky atd.). Není schopen dát
do vztahu napsané a vyslovené slovo. Obtížně rozlišuje sluchem i výslovností tvrdé a měkké
slabiky. Hádá slova podle smyslu textu.
S dyslexií souvisí i různé citové problémy. Potíže s učením se promítají do negativního
vztahu ke škole, s učiteli, spolužáky, zvláště pokud je žák vystaven posměchu. Objevuje
se nedostatek sebedůvěry, snižuje se zájem o práci.
Dysgrafie – porucha psaní písmen, slov a vět. Chyby při psaní jsou podobné těm, které dělá
dyslektik při čtení: píše jiná písmena, chybuje v orientaci vpravo–vlevo, píše zrcadlově
převrácená písmena, vynechává písmena, slabiky i interpunkci. Písmena deformuje, neumí
napodobit jejich tvary a také si je nepamatuje. Píše pomalu, je brzy unavený. Nepíše lehce,
držení psacích potřeb je křečovité. Psaní není automatizováno až do vyšších ročníků.
Dysortografie – narušená schopnost osvojit si a používat pravopisná pravidla při psaní.
Je spojena s dyslexií, někdy není mezi těmito poruchami rozlišováno. Žák zaměňuje písmena,
která jsou si podobná opticky (b–d). Tato záměna se projevuje jen u diktátů, při opisování
textu je vše bez problémů. Příčinou je nedokonalé zrakové rozlišení tvarů, kterého se žák
dopouští při čtení. Zaměňuje velká a malá písmena, i–y, s–z, vynechává interpunkci, slabiky,
komolí slova. Porucha má spojitost s nedostatky ve sluchovém vnímání, žák píše tak,
jak slyší, takže zaměňuje podobně znějící písmena. Základní obtíž je v nedokonalé analýze
slov. Žák komolí souhlásky a spoustu hlásek zcela vynechává, jako by je neslyšel.
Při poslechu se řídí jen hláskami nejvýraznějšími.
Dyskalkulie – je to obdoba dyslexie v oblasti matematiky. Žák se nemůže naučit počítat,
i když po stránce intelektové na učivo stačí. Dyskalkulie může postihovat všechny anebo jen
některé matematické funkce. Nejčastěji žák není schopen pochopit symbolickou povahu čísla,
trvá nepřiměřeně na názorných představách. Neumí slovně označit ukázaný počet předmětů,
nebo na prstech ukázat slovně udaný počet, zapsat tento počet číslicí, nebo opačně – přečíst
číslicí zapsaný počet. Problémy činí odhadování počtu, porovnávání skupin předmětů –
65

určování, čeho je víc. Neumí odříkat řady číslic - sudé, liché, pozpátku. Někdy je narušena
schopnost psát matematické symboly – zaměňuje symboly +, -, x, : , čte čísla převráceně.
Může být narušena schopnost provádět matematické operace – přetrvává počítání na prstech.
Často vynechává nuly, deformuje při psaní číslice. Dyskalkulie se vyskytuje méně často
než dyslexie, obtížně se odlišuje od snížených schopností žáka v důsledku školní nezralosti,
zanedbanosti či celkově snížených rozumových schopností.
Dyspinxie – porucha kreslení, kde se výrazně projevuje spojení poruch. Žák, který není
schopen se naučit psát, nemůže ani dobře kreslit a malovat. Postihuje jak složku vizuální
(neschopnost napodobit předlohu), tak motorickou (neobratnost). Držení kreslicích potřeb
je křečovité a neobratné a tahy jsou tvrdé a nejisté. Žák si nedovede graficky znázornit svoji
představu, přenést trojrozměrnou představu na dvojrozměrný papír. Kresba má nízkou,
primitivní úroveň odpovídající věkově mladším dětem. Tvary jsou nedokonalé.
Dyspraxie – je to snížená schopnost vykonávat běžné tělesné úkony, tělesná cvičení,
manipulovat s předměty, sportovat. Obtíže v motorice jsou u lehkých mozkových dysfunkcí
typické, u dyspraxie jsou zvlášť výrazné. Snížená obratnost se projevuje ve všech tělesných
pohybech a v manipulaci s předměty – příborem, tkaničkami, psacími potřebami, oblékáním
atd. Žák je schopen osvojit si a provádět dílčí pohyby, ale nemůže je skloubit ve složitější
harmonický celek. Vázne vytváření automatizovaných pohybů. Tělesné úsilí je doprovázeno
mimovolnými, nechtěnými pohyby trupu, končetin, žák si „pomáhá“ jazykem. I velmi
jednoduché pracovní úkony jsou doprovázeny zvýšeným svalovým napětím. Navíc jsou
pracovní výkony nerovnoměrné, dítě si neumí zorganizovat vlastní činnost. K charakteristice
také patří slabší pohybová paměť – žák neumí zopakovat gesta a pracovní pohyby. Postižené
děti mají menší zájem o manuální práci. Je u nich nebezpečí častějších úrazů. Tato porucha
může přetrvávat až do dospělosti, takže žák nikdy dobře nezvládne složité činnosti
předpokládající automatizaci celého systému pohybů – například řídit auto, lyžovat.
Největší problémy mají tito žáci při psaní, pracovním vyučování, výtvarné výchově,
při laboratorních pracích.
Dysmúzie – může být porušen smysl pro rytmus, pro tóny, schopnost převést hudební vjemy
do emocí, schopnost hudbu reprodukovat. Může být narušena celková úroveň schopností
spojených s hudbou, tím je snížen celkový zájem o ni, schopnost projevovat se hudebně,
např. zpěvem, narušení motoriky či hudebního sluchu. Konkrétně může jít o nesprávné
určování výšky tónu, nesprávnou reprodukci tónů a melodií bez uvědomování si chyb,
problémy s určováním známých melodií a určováním chyb v hudební produkci jiných.
Těžkosti s určením hudebních nástrojů podle zvuku, absence smyslu pro rytmus, neschopnost
naučit se číst noty, špatná manipulace s hudebními nástroji, s nimiž je průměrný žák schopen
zacházet.
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9.2.3 Poruchy řeči
Dysfázie - ztráta schopnosti mluvit, dorozumívat se řečí. Omezená slovní zásoba, primitivní
stavba vět, těžkosti při vyslovování. Komolení slov, záměny hlásek nebo nahrazování hlásek
jinými, neodpovídajícími, takže vznikají věty beze smyslu. Někdy dítě dokáže řeči rozumět
a nemá porušenou pohyblivost řečových orgánů. Není je ale schopno ovládat tak, aby
vyslovovalo hlásky, slabiky, slova. Někdy je to opačně – dítě má zachovánu schopnost
mluvit, ale řeči nerozumí (slovní hluchota). Porucha je velmi vzácná.
Dyslálie – vadná výslovnost jedné nebo více hlásek. Na začátku školní docházky je výskyt
značný, ve vyšších ročnících klesá. Porucha neovlivňuje kvalitu čtení pro pochopení.
Dysartrie – porucha výslovnosti všech hlásek, porucha artikulace, artikulační neobratnost.
Jednoduchá slova žák dokáže vyslovovat bez obtíží, ale problém má ve vyslovování slov
dlouhých nebo složitých. Řeč je pomalá, těžkopádná. Porucha provází zpravidla dětskou
obrnu. Vada se může výrazněji projevit v pravopisu, protože dítě píše, jak vyslovuje –
zaměňuje s za c, di, ti, ni za dy, ty, ny.
Koktavost - neuróza projevující se v řeči. Narušuje jen hlasité čtení, ne tiché čtení
pro porozumění textu.
Neurotický mutismus - neurotické zábrany dítěti nedovolí, aby mluvilo, četlo, případně
psalo v náročných společenských situacích, na veřejnosti nebo v přítomnosti nějaké
autoritativní osoby či dospělé osoby vůbec. Je důležité dítěti zajistit klidné prostředí a zjistit
příčinu neuróz.
9.2.4 Poruchy aktivity
Hyperaktivita – nadměrná aktivita, instabilita, celkový neklid, nadbytek tělesných pohybů,
impulsivnost, zbrklost, reakce bez rozmyslu, agresivita. Neschopnost soustředit se trvale
na výklad i na vlastní práci. Žák je málo vytrvalý, snadno se unaví, není schopen klidně sedět,
vstává, kleká si, válí se pod lavicí, přechází, opouští vlastní práci. Jedná bez zábran, často
u něj propuká hněv, zlost. Špatně se začleňuje do kolektivní činnosti, ve společnosti často
selhává. Náchylnost k neurotickým projevům a k častějšímu porušování školního řádu.
Největší výskyt je kolem 7. roku života, chlapci trpí poruchou asi dvakrát častěji než děvčata.
Hypoaktivita – snížená, utlumená aktivita, pasivita, neprůbojnost, podprůměrná výkonnost,
těžkopádnost, zdlouhavost reakcí. Neobratnost v hrubých i jemných pohybech, poruchy řeči,
nedostatky v poslechu i rozhovoru, citová labilita – od plachosti až k jednání bez zábran.
Nové a konfliktní situace nebo negativní reakce okolí řeší ještě výraznějším útlumem
a netečností. Děti jsou stejně neobratné jako jiné děti s lehkou mozkovou dysfunkcí, málo
pohyblivé, selhávají v úkolech, které jsou limitované. Myšlení je těžkopádné, málo nápadité,
proto jsou tyto děti hodnoceny jako líné nebo hloupé. Chování žáka se učiteli jeví jako velmi
provokativní. Žák je při některých činnostech velmi pomalý, někdy přestává pracovat.
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Zevnějškem přitom působí klidným dojmem, jako by neměl žádné problémy, a při jakémkoli
pokusu o urychlení činnosti se stahuje do sebe, přestává pracovat a nedává na sobě znát žádné
pocity.
9.2.5 Reedukační postupy
Rozvoj poznávacích funkcí – protože jednotlivé poznávací funkce ovlivňují všechny
intelektové výkony (proces výuky čtení, psaní a matematiky):
 sluchová percepce;
 zraková percepce;
 nácvik pravolevé a prostorové orientace;
 nácvik sekvencí, posloupnosti;
 koncentrace pozornosti;
 rozvoj paměti;
 rozvoj pohotovostních mluvidel;
 rozvoj slovní zásoby.
Nápravné techniky pomáhající rozvoji jednotlivých dovedností (čtení, psaní a matematické
dovednosti):
 techniky nácviku psaní a čtení;
 nácvik matematických dovedností.
Vytvoření uceleného systému základních znalostí:
 umožní žákovi doplnění mezer ve výuce a v základech učiva;
 umožní, aby byl žák připraven a schopen zvládnout nároky školství.
Nácvik používání kompenzačních mechanizmů a pomůcek
Nalezení a ukázání cesty ke zvládání:
 učiva;
 sociálních situací – řešení konfliktů.
Vytvoření podmínek vedoucích k psychickému zklidnění a vyrovnání.
Vytvoření příznivého klimatu vede ke zlepšení výukových výsledků:
 ve škole, ve vyučování;
 v rodině, v kolektivu.
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9.3 Standardní činnosti školního speciálního pedagoga
Depistážní činnosti:
Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně
pedagogické péče.
Diagnostické činnosti:
Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb včetně shromažďování údajů o žákovi, osobní a
rodinné anamnézy, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení. Vytyčení hlavních
problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory v rámci školy a mimo ni (druh,
rozsah, frekvence, trvání intervenční činnosti).
Intervenční činnosti:
 Provádění, eventuálně zajištění krátkodobé i dlouhodobé individuální práce se žákem
(speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační,
stimulační).
 Provádění, eventuálně zajištění speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činností
reedukačních, kompenzačních či stimulačních se skupinou žáků.
 Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (ve spolupráci s třídním
učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka,
se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy).
 Průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení
a realizace úprav.
 Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 Zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodinou žáka (se zákonným
zástupcem).
 Speciálně pedagogické poradenské intervence a služby pro děti, zákonné zástupce
a pedagogy školy.
 Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací cesty žáka, individuální
provázení.
 Konzultace s pracovníky specializovaných poradenských a dalších pracovišť.
Metodické a koordinační činnosti:
 Příprava a průběžná úprava podmínek pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb
ve škole.
 Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi i odbornými
pracovníky ve prospěch dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami.
 Participace na vytváření vzdělávacích plánů a programů školy s cílem rozšíření služeb
a zkvalitnění péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
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Metodické činnosti pro pedagogy školy – specifika výuky a možnosti žáků dle druhu
a stupně zdravotního postižení, návrhy, metod a forem práce s žáky – jejich zavádění
do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

9.4 Možnosti spolupráce speciálního pedagoga s rodiči
Speciální pedagog může pracovat na zvýšení kompetencí rodičů (zákonných zástupců), může
se věnovat komunikačním dovednostem a zvládání situací při komunikaci s pedagogy,
usnadnit rodičům a zákonným zástupcům spolupráci se školou.
Současně se zákonní zástupci mohou na speciálního pedagoga obracet s otázkami v rámci
systému poradenství, kdy neví, jak pracovat s dětmi doma, jak procvičovat zadané úkoly,
jak zvládnout obtížné situace s dítětem, co dělat v případě, když nejsou zákonní zástupci
důslední v plnění úkolů zadaných pedagogem nebo jiným specialistou (např. logopedem,
rehabilitačním pracovníkem, psychiatrem, psychologem atd.), nebo se zeptat na cvičení, které
si již nepamatují.
Při práci se speciální pedagog zaměřuje i na rodiče dětí ze znevýhodněného sociálního
prostředí, nebo rodiče dětí, které jsou znevýhodněné v souvislosti s vývojem a následným
postižením. Především se jedná o děti, u kterých byl vývoj ovlivněn návykovou látkou
v těhotenství. Speciální pedagog může spolupracovat i s pěstouny a adoptivními rodiči nebo
s dalšími zařízeními, která se orientují na práci s uživateli návykových látek.
Speciální pedagog navazuje se zákonným zástupcem důvěryhodný vztah. Je potřeba rodičům
vysvětlit, že spolupráce je důležitá z důvodu včasné prevence nebo nápravy problémů, které je
nutné co nejdříve odhalit. Rodiče reagují zpravidla velmi dobře, pokud je spolupráce
nabídnuta vstřícně a má efektivní vliv na posun dítěte. Dítě i rodiče je nutné často chválit, ne
je kritizovat. Je třeba jim říkat, co dělají dobře a co by se mělo případně změnit či upravit, aby
se daná situace začala měnit k lepšímu.
Pokud se speciální pedagog zaměřuje pouze na diagnostiku a nehledá pro rodiče zajímavý
návrh spolupráce, rodiče nebudou důsledně spolupracovat a nakonec spolupráci se speciálním
pedagogem přeruší. Speciální pedagog by měl najít takový způsob spolupráce, při kterém jsou
zohledněny celkové možnosti zákonných zástupců a ze spolupráce nevyplývají pouze jejich
povinnosti.
Je důležité vědět, že prostředí, které je znevýhodněné a ve kterém rodiče a dítě žijí, může
rodiče ovlivnit tak, že přestanou věřit ve zlepšení situace a změnu. V dnešní době jsou rodiče
obtížněji ovlivnitelní, protože sami pocházejí ze znevýhodněného prostředí a jim také nebyla
věnována zvýšená pozornost.
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V současnosti školský ani sociální systém nemá mnoho možností, jak rodičům pomoci zajistit
základní potřeby pro rozvoj dítěte a tím i změnu rodinného prostředí. Tyto nepříznivé situace
by mohla s rodiči řešit sociální pracovnice, ta ale bohužel není součástí školy. Speciální
pedagog může jednotlivé dovednosti, které jsou důležitě pro rozvoj dítěte, nacvičovat
i s rodičem.
Speciální pedagog zahájí práci se zákonným zástupcem diagnostikou žáka, důraz je kladen
na vývoj dítěte od početí a jeho zdravotní stav. Díky podrobné diagnostice může speciální
pedagog zjistit, co daný problém způsobilo a jak lze optimálně se žákem pracovat.
Během spolupráce speciálního pedagoga s rodiči je nutné zjistit, jak žák komunikuje
s vrstevníky a autoritami. Jedná se o subjektivní zhodnocení rodičem. Objektivní zhodnocení
zjišťuje speciální pedagog komunikací v rámci spolupráce s pedagogy, kde lze pozorovat
vztah žáka k ostatním vrstevníkům, autoritám.
Práce s rodiči je založena především na individuální práci, poradenství v oblasti speciální
pedagogiky a sociální pedagogiky.
Desatero všeobecných rad pro speciálního pedagoga, učitele a rodiče žáka:
Pedagog a zákonný zástupce by měl:
1. spolupracovat;
2. předvídat problémy, které žák (dítě) může mít;
3. opakovat pokyny;
4. často žáka (dítě) chválit;
5. zaměřit se na odměňování žáka (dítěte);
6. používat okamžité, časté a odpovídající postupy (při upevňování požadovaných forem
chování, trestání);
7. dopředu seznámit s pravidly;
8. rozdělovat úlohy na menší celky, které žák (dítě) zvládne – zaměřit se na možný úspěch;
9. poskytnout únikovou cestu (např. klidné místo atd.);
10. udržet přiměřenou hladinu stimulace – nabídnout více alternativních činností.
Následující poznatky týkající se všeobecných rad pro pedagogy a zákonné zástupce naleznete
v publikaci Deti, trochu iné, v školskej edukácii.
Závěr:
Úloha speciálního pedagoga v běžných školách může mít zásadní roli při včasné a komplexní
diagnostice školní neúspěšnosti. Ve spolupráci s pracovníky školy a zákonnými zástupci má
škola mnohem větší možnost pracovat s riziky, která mohou ovlivňovat průběh výchovy
a vzdělávání žáků ohrožených rizikovým chováním. Důležitá je také jeho úloha v případě
potřeby spolupráce s pracovníky specializovaných a jiných pracovišť.
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Závěr
Pavlína Baslerová
Trochu jinak v běžné škole…
Toto slovní spojení je nejen názvem pro soubor výše uvedených textů, ale je také cílem,
se kterým se jejich autoři (mentoři v zapojených školách) během dvou let snažili ovlivňovat
prostředí v osmi školách v Jevíčku, Moravské Třebové a jejím okolí.
Jejich cílem bylo pomoci žákům v těch oblastech vzdělávání, ve kterých dosud selhávali, ať
už formou individuální podpory či práce v malých skupinách. Učitelům radili zejména
v oblastech tvorby individuálních vzdělávacích plánů či modifikace forem a metod práce
s těmito žáky. Pro rodiče byli často prostředníky v jednání se školou.
Po pravdě řečeno: míra přijetí podpory ze strany žáků, pedagogů i rodičů byla různá
a zejména počátcích projektu museli mentoři přesvědčit, že nejsou „překážkou, ale
přínosem“.
Po dvou letech realizace projektu lze na základě mentorů konstatovat:
1. Účinnost podpory nezávislého odborníka na vzdělávání (poradenského pracovníka)
závisí ve velké míře na osobnostních vlastnostech tohoto pracovníka, na míře důvěry,
kterou si je schopen získat jak u učitelů, žáků, tak i jejich rodičů.
2. Účinnost podpory je rovněž závislá na míře otevřenosti pedagogického sboru, jejich
ochotě měnit styl, metody a formy práce.
3. Zásadním parametrem úspěšného vzdělávání v „trochu jiné škole“ je však přijetí faktu,
že

„být jiný je normální“.
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