Přílohy
Příloha č. 1: Žádost o rozhovor

Dobrý den,
jsem studentkou Fakulty sociálních věd na Karlově univerzitě. Píši diplomovou
práci na téma změny v inkluzivním vzdělávání od září 2016 (po zavedení novely
školského zákona do praxe). Stěžejní je pro mě pohled lidí pracujících
v pedagogicko-psychologických poradnách. Váš kontakt jsem objevila na
internetu. Chtěla bych Vás tímto poprosit o poskytnutí rozhovoru na výše zmíněné
téma.
Jde mi o to, jak současnou situaci hodnotíte ze svého subjektivního pohledu, jaké
nastaly pozitivní či negativní změny, a podobně. Jednalo by se o anonymizovaný
rozhovor, který bych použila pouze pro účely diplomové práce. Bydlím v Praze
a není pro mě problém po domluvě kamkoli dojet. Případně bych byla velmi
vděčná i za rozhovor přes Skype nebo přes telefon.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte přes e-mail nebo přes níže uvedený
telefon. Pokud nemáte o rozhovor zájem, ale víte o někom, kdo by zájem měl,
budu ráda za další kontakty. Pokud budete s rozhovorem souhlasit, ráda pošlu
doplňující informace.
Děkuji Vám a přeji hezký den.
S pozdravem

Barbora Šottová
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Příloha č. 2: Scénář rozhovoru

ÚVOD, PROMÍTNUTÍ LEGISLATIVNÍCH ZMĚN DO PRÁCE


Představil/a byste mi v krátkosti svou práci?
-

Jakým způsobem pracujete s dětmi se SVP? (Příp. jakým způsobem
se Vaše práce týká dětí se SVP?)
osobní kontakt ve školách, poradenství u Vás na pracovišti…?



Od září 2016 byla zavedena do praxe novela školského zákona, která
přinesla změny pro oblast inkluzivního vzdělávání. Dotkla se tato
změna i Vaší práce?
-

Jak konkrétně?
Jaké z těchto změn považujete pro Vaši práci za pozitivní
a jaké za negativní?

-

Myslíte, že se s podobnými problémy a pozitivy jako vy setkávají
také Vaši kolegové, nebo se spíše každý individuálně potýká
s různými důsledky?

PODPŮRNÁ OPATŘENÍ A POSUDKY


Zaznamenal (a) jste nějaké rozdíly ve Vaší práci po zavedení pěti
stupňů podpůrných opatření?
-

Jaké konkrétně?

-

Tento „pětistupňový“ systém dle Vás spíše přispívá ke
snadnějšímu, nebo těžšímu rozhodování o podpůrných opatřeních?

-

Bývají potřeby jednotlivých žáků zařazeny spíše do jednoho stupně
podpůrných

opatření,

nebo

jsou

častěji

jednomu

žákovi

doporučena opatření z více stupňů současně?


Máte nějaké zkušenosti s vydáváním posudků pro děti se SVP?
-



vlastní/zprostředkované

Můžete mi popsat, jak probíhal proces vydávání posudků dříve – před
zářím 2016?
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-

Průběh celého procesu

-

Kdo další, jakým způsobem a v jaké míře se na procesu podílel
S kým vším probíhala spolupráce – rodiče, školy…?



Obvyklý časový horizont

Jak probíhá vydávání posudků dnes, po zavedení novely školského
zákona do praxe?
-

V čem se situace nejvíce změnila?

-

V čem konkrétně se proces zhoršil a naopak zlepšil?
Co třeba komunikace s ostatními subjekty, rychlost a efektivita
administrativních

záležitostí,

rozhodování,

jaká

opatření

doporučit, apod.?


Celkově vzato, přispěla novela dle Vás ke zlepšení, nebo ke ztížení
procesu výdeje posudků?

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY


Půjčujete v rámci tohoto ŠPZ kompenzační pomůcky?
-

Jaké?

-

Obvykle na jak dlouho?

-

Jak často?

-

Je o ně velký zájem?
O které nejvíce?

-

Je jich dostatečné množství vzhledem k poptávce?

ASISTENTI PEDAGOGA


V současné době je asistent pedagoga poměrně flexibilní pracovní
pozice. Lze pracovat na plný úvazek, nebo jen na část úvazku. Je
možné působit jako asistent pro jedno nebo více dětí, a to současně
nebo odděleně. Je podle Vás takto situace dobře nastavena?



Změnila podle Vás nějakým způsobem novela ŠZ situaci pro asistenty
pedagoga?
-

Jak?
Případné konkrétní pozitivní a negativní změny
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Máte nějaké nápady, jak situaci řešit/dále rozvíjet k lepšímu?


Je u nás (v ČR) dostatek kvalitních asistentů pedagoga, nebo jsou
s personálním zajištěním asistentů problémy?
-

Příp. jaké
Jak by bylo možné situaci řešit?

FINANCE


Před zavedením novely ŠZ se ředitelé škol často potýkali s problémy,
kde a jak sehnat finance na zajištění opatření pro žáky se SVP. Školský
zákon nyní definuje potřebná opatření jako nároková. Z vašeho
pohledu, využívají školy po této změně podpůrná opatření více, stejně,
nebo méně než dříve?
-

S kým a v jaké míře komunikujete poskytování podpůrných
opatření?
S řediteli, učiteli, rodiči…?



Jak byste v současné době zhodnotil/a nastavení financování v rámci
poskytování podpůrných opatření?
-

Existují (stále) nějaké překážky?
Jaké?

ZÁVĚREM


Kdybyste měl/a celkově zhodnotit situaci inkluzivního vzdělávání na
základních školách po zavedení novely školského zákona, je podle Vás
stejná, lepší, nebo horší oproti dřívějšku?



Máte nějaké návrhy nebo nápady co budoucna, co by (ještě) šlo
zlepšit?



Je ještě něco, na co jsem se Vás nezeptala, ale považujte to za
důležité?
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas – žena

Informovaný souhlas s rozhovorem a jeho užitím
V rámci diplomové práce s názvem „Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami“, která je realizována na ISS FSV UK, jste byla vybrána a požádána
o spolupráci. Vaše účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Není Vaší povinností
odpovědět na všechny otázky, naopak je zcela na Vás, jaké informace
a zkušenosti v rozhovoru sdělíte.
Pro potřeby analýzy se rozhovor s Vámi bude nahrávat. Nahrávání může být na
Vaši žádost kdykoliv přerušeno. Celý rozhovor, nebo jen jeho části, budou
přepsány do textové podoby. Nahrávka nebude nikde zveřejněna, stejně jako Vaše
jméno a potenciálně identifikující údaje.
Citace z rozhovoru v písemné podobě budou použity pro analýzu v diplomové
práci. Protože si nesmírně vážím Vaší ochoty spolupracovat, budu důsledně
respektovat jakékoli omezení, které pro využití záznamu uložíte (např. vynechání
některých pasáží, apod.).
Děkuji za pozornost věnovanou těmto informacím a žádám Vás tímto
o poskytnutí souhlasu s Vaší účastí ve výzkumu.

Datum rozhovoru: …………………………………………………
Jméno výzkumnice: Bc. Barbora Šottová
Podpis výzkumnice: ……………………………………………….
Vaše jméno: ……………………………………………………….
Váš podpis: ………………………………………………………..
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