Rodiče dítěte se sluchovým postižením:
jak na nástup do základní školy
Hurá! Půjdu

No jo, ale do jaké? A co je nejlepší?

do školy!

Otázek je mnoho... Poraď-

Záleží na tom, jak vaše dítě

te se s odborníky a hlavně

komunikuje, jaké školy

spolu, kde bude dítěti se slu-

máte v okolí svého bydliště,

chovým postižením nejlépe.

co doporučí SPC...

Rozhodnuto,

Jestli je škola spádová, musí

vybrali jsme školu

Vás přijmout. Pokud škola

v místě bydliště.

spádová není, rozhoduje
ředitel.

Kontaktujte SPC pro
sluchově postižené
a objednejte se na
vyšetření.
Prosinec

leden

SPC vytvoří
zprávu
a předběžné
doporučení.
únor

K zápisu vezměte
předběžné doporučení a další dokumenty,
které škola vyžaduje.

březen

Nejpozději do konce února absolvujte
speciálně-pedagogickou diagnostiku
v SPC pro sluchově postižené.

duben

SPC komunikuje
se školou
a upřesňují obsah
doporučení.

květen

červen

SPC vydá Doporučení
školského poradenského
zařízení pro vzdělávání.

1. září

Aby se předešlo případným
nedorozuměním, je nejlepší, když
si s vybranou školou domluvíte
schůzku.

Můžete se setkat před zápisem či po zápisu, to záleží na
časových možnostech vás a školy.

Po nástupu dítěte do školy, například na třídních
schůzkách, můžete ostatním rodičům vysvětlit,
A co máme na

co má Vaše dítě za uchem, aby se z toho nedělala

schůzce řešit?

velká věda.

Požádejte třídní učitelku vašeho dítěte, aby si o jeho komunikačních
No především se tam

potřebách promluvila i s dalšími pedagogy školy. Ti by se poté měli

jdete seznámit.

o problematice sluchového postižení citlivě zmínit také ve svých
třídách.

S učitelem si najděte způsob, jak si vyměňovat informace.
1. Pravidelně se všichni spolu setkávejte a povídejte si o tom, jak se ve škole daří
a co je potřeba zlepšit.
2. Průběžně si vyměňujte informace pomocí notýsku.

Povídejte si o tom, jak dítě komunikuje, jaké používá kompenzační pomůcky a jak
fungují. Názorně jim předveďte základní obsluhu kompenzační pomůcky. Používáte-li
jednorázové baterie, navrhněte jim, že necháte jedno náhradní plato ve škole.

3. Domácí příprava pomůže dítěti lépe se orientovat v učivu.
a. S dětmi si povídejte.
b. Rozšiřujte jeho slovní zásobu.
ČJ příští týden:
c. Doptávejte se na porozumění.
Přirovnání. Např.:

Zpívali jsme píseň

Bystrý jako liška,

Jingle Bells.

Pomalý jako šnek.

Nechte dítě, aby se seznámilo s učitelem, aby mohl poznat jeho zájmy a komunikační
potřeby.

AJ:

Děkuji,
procvičovali jsme.

Děkuji. Kde najdu text?
Najděte si to na
www.koledy.cz

V rámci projektu Zážitkem k porozumění vznikla řada informačních brožurek pro učitele,
asistenty pedagoga, učitele jazyků, tělocvikáře, družináře a volnočasové pedagogy. Tyto
brožurky si můžete stáhnout na našich webových stránkách. Naleznete tam také animace,
videohospitace a metodiky, které můžete učitelům nabídnout.

Další informace najdete zde:

animace

metody

videohospitace

kontakt
Mgr. Leona Pejcharová
vedoucí projektu
lpejcharova@isheureka.cz

Mgr. Marína Štibrányi
hlavní metodička
mstibranyi@isheureka.cz

www.zazitek.zsheureka.cz FB: @zazitkemkporozumeni

