
Já, učitel dítěte se sluchovým postižením

seznamte se.

KDO VÁM MŮŽE PORADIT?
Rodiče či zákonný 
zástupce

SPCRaná péče TamTam 
(pokud bylo dítě v jejich péči)

Zážitkem 
k porozumění

popovídeJte si ve třídě o různých odlišnostech. 
Jaké to Je, hůře slyšet nebo vidět?

dítě se sluchovým postižením se však pohybuJe 
po celé škole, proto by taková diskuze měla pro-
běhnout ve všech třídách. zároveň by měli učitelé 
vysvětlit svým žákům, co má JeJich nový spolužák 
za uchem a Jak s ním maJí komunikovat.
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Nic nenahradí osobní setkání s dítětem se sluchovým postižením, protože univerzální 
poučku, jak k dítěti přistupovat, nenajdete. Každé dítě je jiné a slyší jinak. Jedno je však 
jisté, žádná kompenzační pomůcka nenahradí zdravé ucho.

to se hodí!



usnadněte dítěti poslech...
a co to Je?

... aktivním používáním Fm systémů.

potřeboval bych 
vidět na učitelku 
i na třídu, aby mi 
nic neuteklo.

tak teď zkusíme třeba 2. 
a příští měsíc 4.

to Je prima.

hm, ale Jak?

FM systémy jsou technické pomůcky, které přenáší hlas učitele přímo do 
sluchadla či procesoru kochleárního implantátu dítěte se sluchovým postiže-
ním. Skládají se z vysílače (mikrofon) a přijímače. Dítě má pocit, jako byste 
mu mluvili přímo do ucha. Pro více informací se podívejte na metody a videa 
projektu Zážitkem k porozumění.

možností 
Je hromada.

zamyslete se nad uspořádáním třídy vizualizuJte, přiJímání inFormací zrakovou cestou Je 
pro dítě se sluchovým postižením podstatně snadněJší. mluve-
né slovo zpracovává déle než děti slyšící. poslouchá, snaží se 
porozumět, vyhodnocuJe, zda správně rozumělo.

do výuky zařaďte obrázky, popisky, názorné pomůcky, 
gesta, myšlenkové mapy, cedulky s instrukcemi...

Jak na to, naJdete 
mimo Jiné také 
ve videohospitacích

komunikaČnÍ pravidla Jsou klÍČem k ÚspĚchu
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Opakujte odpovědi dětí. Některé děti mluví potichu či nesrozumitelně, ve třídě 
nemusí být pořád naprosté ticho — vzniká šum. Proto je velmi důležité opako-
vat odpovědi všech dětí, shrnout informaci, dobře a zřetelně vyslovovat.

Vlastní vzdělávací materiál — plakátek. Podpořte děti při tvorbě vlastních 
vzdělávacích materiálů. Lépe si látku upevní a častěji se budou k plakátku 
očima vracet.

Pokud ve třídě pracujete s textem, dejte dítěti se SP tento text vytištěný. Může jít 
také o poslech k lekci v anglické/cizím jazyce. V případě poslechu reprodukova-
ného slova je porozumění dětí se SP ještě horší (kromě horší srozumitelnosti či 
šumu je problém také to, že není možné odezírat, střídají se hlasy atd.).

Zapisujte informace na tabuli. Stačí shrnutí, hlavní myšlenku. Vytvoříte si tak 
souhrn informací, které děti zjistily/vědí / zajímají je, současně tak umožníte 
dítěti nejen s SP, ale také ostatním lépe se orientovat v tématu.

Během diskuze ve třídě mluví jen jeden. Než si děti na toto pravidlo zvyknou, 
může například kolovat nějaký předmět — kdo ho má, mluví.

Smluvený signál pro ukončení/přerušení činnosti. Zvučný, nepřeslechnutelný. 
Může jít také o gesta či naučený pohyb (například ruka se zaťatou pěstí vzhůru 
či jiný pohyb, který si společně s dětmi domluvíte).



Jak vám může pomoci asistent?

Ztišuje třídu.

Pomůže vám připravit 
materiály.

Všímá si reakcí dítěte na výuku 
a pomůže mu vrátit se, pokud 
se ve výkladu ztratí.

Do notýsku zapisuje 
informace o výuce 
a poskytuje tak zpět-
nou vazbu vám 
i rodičům dítěte
- co se dítěti povedlo, 
- na čem je třeba 
  zapracovat, 
- co se probírá, 
- na co se připravit.

Asistent pedagoga 
je zde pro celou 
třídu. Může pomoci 
dalším žákům 
a vám poskytnout 
prostor pro indivi-
duální práci s dítě-
tem se sluchovým 
postižením.

Mgr. Leona Pejcharová
vedoucí projektu
lpejcharova@isheureka.cz 

Mgr. Marína Štibrányi
hlavní metodička

mstibranyi@isheureka.cz 

www.zazitek.zsheureka.cz   FB: @zazitkemkporozumeni

kontakt


