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ABSTRAKT
Diplomová práce se zabývá inkluzivním vzděláváním žáků v podmínkách malotřídní
základní školy. V práci jsou vymezeny pojmy jako inkluze, integrace, inkluzivní
vzdělávání, školská poradenská zařízení.

Cílem diplomové práce bylo zjistit jakým způsobem je dosahováno kvality

inkluzivního vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy. Identifikovat nejčastější

překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní základní škole z pohledu
pedagogů a asistenta pedagoga. Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces
inkluze.

Byla vypracována případová studie chlapce s tělesným postižením, který je vzděláván
v podmínkách malotřídní základní školy.

Z výzkumu vyplynulo, že kvality inkluzivního vzdělávání v podmínkách malotřídní

základní školy je dosahováno vytvořením podnětného a motivujícího prostředí s důrazem

na individuální tempo každého žáka. Faktory, které proces inkluze ovlivňují jsou: Počet
žáků ve třídě, komunikace školy a rodin žáků, finance a další vzdělávání pedagogů.

Klíčová slova: inkluze, integrace, asistent pedagoga, poradenská zařízení, legislativa,
individuální vzdělávací plán.

ABSTRAKT

This thesis deals with the inclusion education of pupils in the conditions of

primary school with small classes conditions. There are defined terms as inclusion,
integration, assistent teacher, school advisory facilities.

The aim of the thesis was to find out how the quality of inclusive education is

achieved in conditions of the primary school with small classes conditions. Identify the

most common barriers to the implementation of inclusive education to primary school from

the point of view of teachers and teacher assistant. Find out which factors have the
influence in the inclusion process from point of view of teachers.

It has been developed the case study of the student with physical impairment who is

study at primary school with small class conditions.

Research has shown that the quality of inclusive education at primary school with

small class conditions is achieved by creating a stimulating and motivating scope.
Emphasis is placed on the individual pace of each pupil. Factors relating to the impact are:

Number of pupils in the class, communication between the schools and families of pupils,
finance and further education of teachers.

Key words: inclusion, integration, teacher asistent, school advisory facilities,

legislation, individual education plan.
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1. ÚVOD
„Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo
roztržek společná snášenlivost.“
Jan Amos Komenský

Žijeme v době plné zvratů. Přibývá nových informací a nových podnětů, jež kladou na
školy velké požadavky, aby reagovaly pružně a měnily se stejně rychle jako společnost
samotná. Na druhé straně požadujeme, aby školy byly stabilní hodnotové instituce a
všechny své kroky pečlivě zvážily.
Proces inkluze, v našich podmínkách, proces společného vzdělávání, je v současné

době velmi žhavé téma, které se dostává do popředí veřejných diskusí. Především s
příchodem novely školského zákona kolem sebe vnímám spousty protichůdných názorů,
kdy jedni přijímají toto téma s nadšením a spatřují v něm velký krok společnosti dopředu,

kdežto na druhé straně se setkávám s velkou vlnou nesouhlasu a negativních argumentů,
především z řad pedagogů. Proč se mění zažitý systém, který funguje? Proč měnit české
školství, které na takovýto krok není připravené? Mnohé obavy vznikají především z
nevědomosti, co vlastně inkluzivní vzdělávání přináší.
Na téma inkluze se můžeme podívat z několika úhlů pohledu. Jedním z nich je
pohled rodičů, kterým se narodilo dítě s postižením. Rodič dítěte s postižením bude dělat

maximum, aby jeho dítě bylo začleněno do běžné společnosti. Bude se snažit vybrat
takovou školu, kde dítěti bude poskytnuto nejlepší možné vzdělání. Samozřejmě potřeby
dítěte s postižením nejsou zcela totožné s potřebami dítěte intaktního a tak je patrné, že
rodiče budou klást velký důraz na individuální přístup pedagogů k dítěti a pečlivě
zvažovat, zda vybraná škola opravdu splňuje podmínky otevřené školy.
V inkluzivním vzdělávání spatřuji velký přínos nejen pro děti s postižením, ale i pro

děti intaktní. Jelikož v inkluzivní škole děti nefungují „vedle sebe“, ale učí se pracovat a žít
společně, pomáhat si a vzájemně tolerovat jeden druhého. Intaktní žáci vnímají pomoc
svému spolužákovi s postižením jako normální jev, ne jako povinnost, kterou jim někdo
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nakázal. Již ve školních podmínkách se tak učí žít společně a to je velký krok pro jejich
budoucí život, kdy získají jistotu v komunikaci s lidmi s postižením a budou je vnímat jako
součást majoritní společnosti.
Z pohledu pedagogů může být inkluze vnímána s obavami. Především ve vztahu
sami k sobě, zda budou schopni přizpůsobit výuku a skloubit požadavky a potřeby dítěte s
postižením s ostatními žáky. Přijmout ve třídě asistenta pedagoga. A zde je důležitý
moment, kdy velmi záleží na přístupu pedagoga, zda bere inkluzivní vzdělávání jako výzvu

nebo jako nepříjemnou komplikaci ve své práci. Má-li být škola inkluzivní, kde se
uplatňuje princip společného vzdělávání, musí se změnit především postoje pedagogů. Ti
musí být ochotni změnit zaběhnuté zvyklosti a postupy a být nakloněni novým výzvám.
Nebát se využít nových metod a zlomit v sobě strach z neznámého.
Většina lidí, ať již z řad pedagogů nebo rodičů, chápe a vnímá inkluzi jako něco
nového a přijímají ji s rozpaky. Uvědomme si však, že každé dítě má právo na vzdělávání v
přirozeném prostředí a v demokratické společnosti by mělo být toto právo
nezpochybnitelné. Pokud však chceme budovat otevřené vzdělávací instituce, kde jsou
uplatňovány principy inkluzivního vzdělávání, musíme zlomit negativní smýšlení
veřejnosti, prolomit bariéry, změnit zaběhnuté postupy a to dostatečnou informovaností
všech účastníků.
Důvodem, proč jsem si pro svoji diplomovou práci zvolila toto téma, je fakt, že

pracuji v malotřídní škole, kde se žáci vzdělávají podle programu Učíme se navzájem. Ke
všem žákům je přistupováno individuálně. Pět žáků je vzděláváno na základě
individuálního vzdělávacího plánů a u třech žáků je vypracován plán pedagogické podpory.
Po čtyřech letech v této malotřídní základní škole, byla volba tématu velmi snadná.
Rozhodla jsem se tedy své zkušenosti s inkluzivními podmínkami v malotřídní základní
škole zúročit a zpracovat toto téma do diplomové práce.

Cílem této práce je, zjistit jakým způsobem je dosahováno kvality inkluzivního
vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy. Identifikovat nejčastější překážky v

realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní základní škole z pohledu pedagogů a
asistenta pedagoga. Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces inkluze.

Práce je členěna do devíti kapitol. V teoretické části práce se snažím přiblížit téma
inkluzivního vzdělávání, vysvětlením hlavních termínů vztahujících se k tématu inkluze.
Podrobněji se věnuji legislativnímu zakotvení inkluzivních podmínek a současným
změnám, které inkluzi doprovází. S těmito změnami úzce souvisí kapitola o podpůrných
9

opatřeních, kde se podrobněji věnuji problematice individuálního plánování a asistentům

pedagoga. Za důležitou součást inkluzivního vzdělávání považuji školský poradenský
systém, proto mu věnuji samostatnou kapitolu této práce. V šesté kapitole se věnuji

konkrétní malotřídní základní škole, ve které jsem se zaměřila na kvalitu inkluzivních
podmínek, na úroveň vztahů mezi žákem s postižením a intaktními spolužáky. Zároveň
bylo mým cílem identifikovat nejčastější překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání na
této konkrétní malotřídní základní škole. Zjistit jaké faktory mohou dle pedagogů proces

inkluze ovlivnit. Sedmá kapitola předkládá případovou studii žáka s tělesným postižením,
na které jsem chtěla demonstrovat vzdělávání žáků s postižením na této malotřídní
základní škole.
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2. CÍLE
V mé diplomové práci jsem si stanovila tyto cíle.



Zjistit jakým způsobem je dosahováno kvality inkluzivního vzdělávání v podmínkách
malotřídní základní školy.



Identifikovat nejčastější překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní



Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces inkluze.

základní škole z pohledu pedagogů a asistenta pedagoga.

Výzkumné otázky


Jaký je názor pedagogů a asistenta pedagoga na inkluzivní vzdělávání?



Jaké faktory ovlivňují inkluzivní vzdělávání v malotřídní škole?



Co považují dotazovaní pedagogové za komplikace v procesu inkluzivního vzdělávaní?
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA
3.1.

Definice termínu inkluze

První snahy o inkluzivní vzdělávání jsou spojeny s hnutím rodičů za práva svých
dětí s postižením o začleňování do hlavního vzdělávacího proudu. Rodiče se domnívali, že
pokud jsou jejich děti vyčleněny z hlavního vzdělávacího proudu, dostává se jim horšího
vzdělávání. V 80. letech začalo být inkluzivní vzdělávání doporučováno mezinárodními
organizacemi, jako jsou například OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci

a rozvoj) a UNESCO (Organizace OSN pro vzdělávání a kulturu). S definováním termínu
inkluze se můžeme setkat již od 90. let 20. století nejen v řadě politických a strategických
dokumentů, ale i v mnoha odborných publikacích a textech. Je zde patrná snaha
o konkrétnější vymezení konceptu inkluzivního vzdělávání.
V definicích se obvykle setkáme s obecným definováním cílů inkluzivního
vzdělávání a to může vyvolávat nedůvěru a pochyby.

Inkluze je „ideologie založená na hodnotách práva humanismu ve školách,

vyžaduje změny jak v myšlení všech školních aktérů, tak ve školské praxi“. (Dyson, 1999 in
Lazarová, 2015).
Jestliže se podíváme na termín inkluze s odkazem na výkladové slovníky, můžeme

ji definovat jako zahrnutí do něčeho. Vychází z latinského slova includere, ke kterému
bychom našli vhodný ekvivalent například učinit někoho součástí celku. Tedy zahrnout
jedince do společnosti nebo určité skupiny. (Collins English Dictionary, 2016).

Nedílnou součástí inkluze, je inkluzivní vzdělávání. Oba tyto termíny jsou však
poněkud násilně vnášeny do školských dokumentů a mohou vyvolávat problémy a
konflikty. Proto se v současné době využívá, pro praxi snad přijatelnější termín, společné
vzdělávání. Ale ani tento termín nepostrádá definiční znaky inkluze.
Inkluzivní vzdělávání se prolíná ve dvou odlišných modelech. Tím prvním je

speciálně pedagogický model inkluze, který se zaměřuje především na žáky se speciálními

vzdělávacími potřebami a péčí o ně. Druhý model je psycho-sociální model, jehož
základem je rekonstrukce hodnot, politického myšlení, prostředí, především pak prostředí
školního. (Mitchell, in Lazarová 2015). V některých případech se může zdát, že tyto dva
modely jsou konfliktní, neboť první model je zaměřen na péči o žáky se znevýhodněním,
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kdežto druhý model popisuje inkluzivní vzdělávání ze širšího pohledu.
Inkluzivní vzdělávání můžeme také chápat jako prostředek k zajištění rovného a
spravedlivého přístupu ke vzdělávání všem jedincům. Pomocí inkluze je jedincům dána
volba v rozhodování, kde se chtějí žáci vzdělávat.
Pedagogický a speciálně pedagogický slovník definuje inkluzi jako „nikdy
nekončící celospolečenský proces, ve kterém se lidé s postižením mohou v plné míře
zúčastňovat všech aktivit společnosti stejně jako lidé bez postižení“ (Skutil, 2011).

Lang definuje inkluzi jako, „Inkluze znamená vytvoření takového prostředí ve třídě,

které vítá a oceňuje odlišnosti.“ Lang, 1998, str. 28)

Z výše uvedených definic vyplývá smysl inkluze, který tkví v otevřenosti škol a
školských zařízení, jejich přístupnost, bezbariérovost v širokém slova smyslu a ochotu
přijímat všechny žáky bez ohledu na jejich odlišnosti. Zde se však nabízí otázka, zda je
možné, aby škola byl přístupná opravdu všem žákům a zaručila jim rovné příležitosti.
Spilková tento výrazný obrat k dítěti, jeho individualitě, potřebám, zájmům a
možnostem rozvoje, označuje jako „pedocentrismus nové generace, jehož ústředním
pojmem je škola/vzdělávání orientované na dítě/žáka. Namísto školy direktivní,
manipulativní a autoritativní, která je založena na drilu, vnější kontrole a donucování, se
prosazuje nový model školy osobnostně rozvíjející, založené na komunikaci, spolupráci a
partnerství. Základním kamenem je úcta, respekt a důvěra k dítěti, zaměření na vnitřní
aktivitu, tvořivé síly a vlastní prožitky a zkušenosti.“ (Spilková, 2005, s. 34.).

Neznamená to však podřizovat se a přizpůsobovat dítěti, ale snažit se ho poznávat,
mluvit s ním a snažit se propojit svět dospělých s dětským. Neznamená to rezignovat na
cílevědomé působení a kladení nároků, jde spíše o probuzení autoregulace a odpovědnosti
žáka za vlastní rozvoj. Při hodnocení je přihlíženo nejen k porovnávání výkonů vůči
ostatním žákům, ale především k individuálním předpokladům a možnostem dítěte. Pojetí
různosti je základem nového konceptu inkluzivního vzdělávání, inkluzivního vyučování,
inkluzivní školy.
Inkluzi můžeme tedy chápat jako proces týkající se jak školního prostředí, tak
jednotlivých aktérů. Je to přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do běžné školy,
nečiní tedy rozdíly mezi dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi intaktními.
13

V inkluzivní škole je k dítěti přistupováno individuálně a škola musí být na tento přístup
náležitě připravena.
Zpočátku se objevovaly hlasy, které ideu inkluze nepodporovaly. V dnešní době se
již nezamýšlíme nad tím, zda inkluzi ano či ne, ale spíše jakým způsobem ji naplnit. Ono,
zapsat dítě s postižením do běžné základní školy nestačí a ne všechny tzv. „inkluzivní
programy“ opravdu poskytují dětem s postižením dostatečnou pomoc při studiu.

3.2.

Integrace versus inkluze

Vnímání hranice obou konceptů integrace i inkluze je v mnoha případech nejasné a
různorodé. Mnoho pedagogů vnímá inkluzivní orientaci školy pouze v přítomnosti dětí s
handicapem. V rámci integrativního vzdělávacího přístupu jsou cílovou skupinou
především žáci s postižením nebo znevýhodněním. Můžeme tedy pozorovat rozdílné
vnímání podstaty pozice dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci vzdělávací
soustavy a vzdělávací praxe. (Svoboda a kol., 2015)
Hájková (2005) uvádí, že oba pojmy jak integrace, tak inkluze dosud v naší
literatuře nedosáhly definitivního vymezení. Zatímco integrace je častěji užívaným
termínem souvisejícím s konkrétními opatřeními, pojem inkluze je spíše chápán v širším
smyslu.

Veřejná prohlášení, která se vztahují ke konceptu integrace, jsou charakteristická
zejména pro osmdesátá léta 20. století. Kdežto téma inkluze je typické pro devadesátá léta
20. století, ale zejména však začátek 21. století.
Podstatné východisko rozdílů uplatnění integrace a inkluze přináší především
Deklarace ze Salamanky. V roce 1994 v Salamance na kongresu UNESCO byla řešena

problematika speciálních edukačních potřeb. Tohoto kongresu se účastnilo přes 300
účastníků z 92 zemí a 25 mezinárodních organizací. Výstupem byla „Deklarace požadující
budování inkluzivních škol přijímajících žáky, připouštějíce jejich různorodost a reagujíce
na jejich potřeby.“ (in. Lechta, 2016, str. 33)

V prohlášení ze Salamanky je patrný základní princip inkluzivních škol. Všichni
žáci se mají učit společně, kdykoliv je to možné a běžné školy musí reagovat na
rozmanitost individuálních potřeb jednotlivých žáků. Dle Prohlášení jsou běžné školy
nejlepším nástrojem proti diskriminačním postojům a pomáhají vytvářet soudržnou
společnost. V rámci inkluzivních škol mají děti se speciálními vzdělávacími potřebami
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obdržet takovou podporu, která zajistí jejich účinné vzdělávání. (Open society fund)
Jaký je tedy rozdíl mezi integrací a inkluzí? Hlavním rozdílem je, že systém inkluze
je zaměřen na mnohem širší populaci, než jsou pouze žáci s postižením. Pro školy to
znamená, že by měly přijímat všechny žáky bez ohledu na jejich fyzické, intelektuální,
sociální, emocionální, jazykové a jiné předpoklady. Tento koncept by měl být zaměřen
nejen na děti s postižením, ale i děti z odlehlých oblastí, děti nadané, děti z lingvistických,
etnických i kulturních minorit, ale i děti z okrajových oblastí nebo skupin společnosti.
Další rozdíl mezi inkluzí a integrací můžeme spatřovat v tom, že inkluze akceptuje
rozmanitosti nejen u lidí s postižením či narušením, ale i rozmanitost etnickou, jazykovou,
rozmanitost u kulturních menšin a jiných sociálně, ekonomicky i jinak znevýhodněných
skupin. Kdežto systém integrace je zaměřen na vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, a to buď formou individuální integrace, kdy je žák začleněn do
běžné třídy. Nebo formou skupinové integrace, kdy se žák se speciálními vzdělávacími
potřebami vzdělává ve skupině, třídě nebo oddělení, které je zřízeno pro tyto žáky v běžné
škole. Tyto dvě formy integrace, můžeme chápat jako jakýsi vývojový stupeň inkluze.
(Foist, 2016)

Inkluze vychází z toho, že všichni lidé jsou rozdílní a každý může spoluvytvářet a

spolurozhodovat. Nesmí dojít k přizpůsobování jednotlivých skupin společnosti.
(Anderlíková, 2014)
Základní rozdíly mezi integrací a inkluzí uvádí Kocurová 2002 v následující přehledové
tabulce.
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Tab. č. 1. Základní rozdíly mezi integrací a inkluzí
INTEGRACE

INKLUZE

Zaměření na potřeby dítěte s postižením

Zaměření na potřeby všech dětí

Zaměření na vzdělávání dítěte s postižením

Zaměření na třídu a školu

Hodnocení žáka expertem

Hodnocení žáka učitelem

Prospěch pro integrovaného žáka

Prospěch pro všechny žáky

Dílčí změna prostředí

Celková proměna školy

Speciální intervence

Dobrá výuka pro všechny

Expertízy specialistů

Expertízy běžných učitelů

(Zdroj: Kocurová, 2002, s. 17)

Z výše uvedeného vyplývá, že inkluze se dotýká všech lidí bez výjimky a vyžaduje
spolupráci dětí, rodičů, učitelů a dalších aktérů. Je to proces týkající se jak školního
prostředí, tak jednotlivých aktérů.
Dalším rozdílem je fakt, že integrace akceptuje duální systém vzdělávání žáků s
postižením. Vzdělávání ve speciálních nebo základních školách. Kdežto v rámci
inkluzivního vzdělávání by měla být každá škola připravena přijmout všechny žáky. Trend
inkluzivního vzdělávání usiluje o odstranění dvou paralelních systému vzdělávání a to
„speciálního“ a „běžného“ školství. Smyslem je vytvářet pouze jediný systém. A dosáhnout
toho chce tím, že školy vytvoří takové podmínky, při kterých se budou moci v běžných
školách, vzdělávat všichni žáci bez jakéhokoli rozdílu.
Třetím rozdílem, který bych zde ráda uvedla, je změna edukačního konceptu.
Koncept integrace byl zaměřen pouze na speciální potřeby dětí s postižením, ale koncept
inkluze již nedělí skupiny žáků na ty, kteří mají speciální potřeby, a ty, které je nemají.
Vnímá žáky jako jedinou heterogenní skupinu žáků, kteří mají různé individuální potřeby.
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Mittler (in Lechta 2016) zdůrazňuje, že integrace zahrnuje přípravu žáků na začlenění do
běžných škol. Očekává přizpůsobení se žáka škole, ale proměnu školy samotné integrace
neočekává. Naproti tomu inkluze zahrnuje radikální reformu školství.
I přes uvedené rozdíly, ale můžeme říci, že jak integrativní tak i inkluzivní koncept
vzdělávání mají v obecné rovině stejný cíl, a tím je sociální adaptace člověka s určitým
druhem postižení. Liší se však metodami a principy, jak této adaptace dosáhnout.
Inkluzivní orientace škol v dnešní době odpovídá společenským potřebám a je určitým
vývojovým krokem společnosti. (Svoboda a kol., 2016)

Inkluzi lze tedy chápat jako cíl a integraci cestou k ní. (Lechta, 2016)

3.3.
Legislativní zakotvení vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Dobře vytvořené legislativní zázemí je vedle personálních, pedagogických,
ekonomických a technických podmínek, jedním z důležitých momentů, které umožňují
realizovat projekt společného vzdělávání v praxi. Problematika vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami je zakotvena v zákoně č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský
zákon“), v jeho novele č. 82/2015 Sb., a podrobně upravena prováděcí vyhláškou

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (dále jen vyhláška MŠMT). Tyto

právní předpisy umožnily rozvoj inkluzivního vzdělávání, kdy nejzásadnějším momentem
je skutečnost, kdy žáci se zdravotním znevýhodněním či žáci se zdravotním postižením
nejsou vyčleňování z hlavního vzdělávacího proudu.
Školský zákon ve svých úvodních ustanoveních uvádí, že „vzdělávání je v České
republice založeno mimo jiné na zásadě rovného přístupu ke vzdělání bez jakékoliv
diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti,
etnického nebo sociálního původu, majetku, rodu a zdravotního stavu nebo jiného
postavení občana a na zásadě zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce.“ (§ 2 odst.1
a), b), školský zákon).

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
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podrobněji rozvádí §16, který je novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., od 1. 9. 2016
upraven. V současné době dítě, žák či student se speciálními vzdělávacími potřebami není
vymezený dle určitého postižení, tedy dítě, žák, student zdravotně postižený, zdravotně
znevýhodněný nebo sociálně znevýhodněný. Nově se dítětem, žákem a studentem se
speciálními potřebami rozumí osoba, která potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, aby
mohla naplnit své vzdělávací možnosti a uplatnit nebo užívat svých práv na rovnoprávném
základě s ostatními.

Podpůrná opatření jsou obecně definována jako, „ nezbytné úpravy ve vzdělávání a

školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí, nebo jiným
životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta“. (§ 6, odst. 1, zákon 561/2006, Sb.,
Školský zákon, novela 82/2015 Sb.) Novela školského zákona taktéž zakotvuje právo
dítěte, žáka nebo studenta se speciálními vzdělávacími potřebami na bezplatné poskytování
podpůrných opatření školou či školským zařízením. Zásada bezplatnosti podpůrných
opatření je chápána jako všeobecná zásada a vztahuje se tak na školy a školská zařízení
všech zřizovatelů.
Cílem současného školství v ČR je vytvořit takové školní prostředí a klima školy,
které poskytne všem žákům stejné podmínky a šance na dosažení odpovídajícího stupně
vzdělání a zajistí jim právo na rozvoj jejich individuálních předpokladů (školský zákon č.
561/2006 Sb., novela 82/2015 Sb.) Současná školská legislativa taktéž respektuje speciální
vzdělávací potřeby žáků s těžkým a kombinovaným postižením. Pro tyto žáky byl vytvořen
Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální, realizovaný v
základní škole speciální, kde pracují zkušení speciální pedagogové.
K významné podpoře inkluzivního vzdělávání v České republice patří ratifikace

Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením v roce 2009, zákon č. 198/2009 Sb. antidiskriminační zákon. Dalším významným krokem je Národní akční plán inkluzivního
vzdělávání na období let 2016- 2018, který se promítá do současné školské legislativy.
Akční plán přispívá k naplnění vize Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020.
Můžeme tedy říci, že Česká republika je k inkluzivnímu vzdělávání smluvně vázána.
V Národním akčním plánu je inkluzivní vzdělávání vnímáno na úrovni systému,
zřizovatelů, škol, žáků, rodičů a veřejnosti jako vysoce kvalitní vzdělávání, zahrnující
nejen rovný přístup, ale i spravedlivou a přiměřenou podporu, zahrnující různé vzdělávací

potřeby žáků, tak, aby plně využili svého učebního potenciálu, bez vytváření bariér a
snižování nároků na žádné skupiny. V tomto případě je nutné vidět inkluzi jako rozvíjející
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se koncept, kde mají témata rozmanitosti a demokracie stále větší význam.
Nedílnou součástí podpory inkluze je rozvoj potenciálu každého žáka, kdy je
nezbytná odborná podpora, pozitivní postoj žáka a dobré klima ve škole a ve třídě.
Důležitou roli, při realizaci inkluzivního vzdělávání, hraje i kvalitní výuka, proto je
velmi důležitý postoj ředitele školy a porozumění ze strany zřizovatele školy. Je kladen
důraz na kvalitu práce pedagogických pracovníků, která významně ovlivňuje výsledky
žáků a určuje tak kvalitu vzdělávacího systému jako celku. (Akční plán, 2016-18)
V současné době se vzdělávání dostává do popředí zájmu společnosti a je
považováno za významnou hodnotu. Kvalitní vzdělání je přístupné pro každého, žáci vědí,
co se od nich očekává na každé úrovni a v každé vzdělávací oblasti, jsou motivování k
celoživotnímu učení. (Lechta, 2016).
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4. REALIZACE INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
Již v 17. století Jan Amos Komenský poukazoval na to, že i méně nadané děti
dokáže pozitivně ovlivnit vzdělávání, a proto bychom je neměli ze vzdělávání vyřazovat. V
posledních letech prošlo vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími
potřebami, velkou řadou změn a to se především projevuje změnami legislativních
podmínek pro realizaci inkluzivního nebo jinak řečeno společného vzdělávání v běžných
školách. Tyto změny však zastihly většinu pedagogů nepřipravených a tak dochází k
ambivalentnímu postoji k začlenění žáků, k obavám a tím pádem i neúspěšným pokusům o
inkluzi. Pro dosažení hodnotného vzdělání se zavádí pojem podpůrná opatření. Žák, který
ke vzdělání potřebuje podpůrná opatření, je definován jako žák se speciálními
vzdělávacími potřebami. (Lechta, 2016)

4.1.

Podpůrná opatření

V souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb., přestáváme označovat
žáky podle jejich postižení nebo znevýhodnění, ale zaměřujeme se na dopady, které
postižení nebo znevýhodnění přináší do vzdělání. Na tyto potřeby reagují podpůrná
opatření, nezbytná pro zajištění maximálně dosažitelného plnohodnotného vzdělávání v

hlavním vzdělávacím proudu pro všechny žáky. Podpůrná opatření mají být volena tak, aby
odpovídala žákovu zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním
podmínkám. Většina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami měla stanoveny speciální
vzdělávací postupy i dosud. Předpokládá se však, že podpůrná opatření budou
spravedlivěji zaměřena i na žáky, kteří získávali podporu obtížně nebo vůbec. Jedná se
například o žáky zdravotně či sociálně znevýhodněné.
Právní předpisy přináší především změnu pravidel v speciálních vzdělávacích
podmínkách a to právě zákonným nárokem žáka na podpůrná opatření a zákonnou
povinností škol tato opatření poskytovat. (www.inkluze.upol.cz)
Druhy podpůrných opatření:
 poradenská pomoc ve škole nebo školním poradenském pracovišti
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 využívání kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic
 využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
 využívání Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů
 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu
 tlumočníka českého jazyka

 úprava podmínek přijímaní ke vzdělávání a ukončování vzdělávání atd.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do
pěti stupňů. Stupně i druhy podpůrných opatření lze kombinovat na základě potřeb
každého žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Určující je stupeň podpory, který u
žáka převažuje, podle charakteru jeho potíží. Uplatňování podpůrných opatření se řídí
vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných.
Pro školy je velmi důležitý fakt, že podpůrná opatření prvního stupně mohou
uplatnit i bez doporučení školského poradenského zařízení a to na základě plánu
pedagogické podpory, který si škola sama vytvoří. Jedná se o dokument, který není
legislativně upraven a záleží tedy jen na škole, jak si ho upraví, co po stránce obsahové tak
formální.
Jestliže škola zpracuje plán pedagogické podpory opravdu kvalitně, může tento
dokument sloužit i později pro školská poradenská zařízení, při hodnocení opětovného
selhávání žáků při prvním stupni podpory. Plán pedagogické podpory může také sloužit
jako doklad o práci školy se žákem, u kterého byly zjištěny obtíže. Především pedagogům

napomáhá k nastavení strategií a jejich naplnění, k identifikaci potřeb daného žáka, ale
především k dokumentaci o realizovaných podpůrných opatření v prvním stupni podpory.
Stejně jako individuální vzdělávací plán tak i plán pedagogické podpory se pravidelně

vyhodnocuje a podle hodnocení dále upravuje. Nesmí však redukovat obsah školních
výstupů. (Michalík a kol., 2015)
Opatření prvního stupně spočívají v minimální úpravě metod, organizace a
hodnocení vzdělávání. Poskytují se žákům, u kterých se projevila potřeba dílčích úprav ve
vzdělávání, jako jsou například: obtíže ve čtení, psaní, počítání, pomalejší tempo práce,
drobné obtíže koncentrace pozornosti, atd. Tyto úpravy ve vzdělávání navrhují sami
pedagogičtí pracovníci ve spolupráci s pedagogickým pracovníkem poskytujícím
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poradenské služby ve škole a zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka. Při
selhávání žáka škola nejdříve přistoupí k přímé podpoře pedagogem ve výuce. Pokud se
tato podpora ukáže jako neúčelná, přistoupí škola k vypracování plánu pedagogické
podpory. (MŠMT.cz)
Podpůrná opatření prvního stupně směřují k naplňování speciálních vzdělávacích
potřeb žáka, které nevyžadují opatření s normovanou finanční náročností. Škola
poskytující podpůrné opatření v prvním stupni, realizuje tato opatření s finanční podporou
svého základního rozpočtu. Znamená to, že nedostává prostředky navíc. Jestliže se
podpůrná opatření v prvním stupni osvědčí jako účelné, mohou podporovat žáka v celém
průběhu jeho vzdělávání.
Pokud má být žák vzděláván na základě podpůrných opatření v prvním stupni, musí

škola nejprve vypracovat plán pedagogické podpory, který obsahuje popis obtíží a
speciálních vzdělávacích potřeb daného žáka, podpůrná opatření prvního stupně, stanovení
cílů podpory a způsobu vyhodnocování plánu. S tímto plánem škola pracuje, průběžně jej

vyhodnocuje a aktualizuje v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb žáka.
Škola nejpozději po třech měsících vyhodnotí, zda opatření jsou dostačující. (NUV, 2016)
V prvním stupni podpory, škola identifikuje speciální vzdělávací potřeby žáka, poté

navrhuje, realizuje a vyhodnocuje podpůrná opatření.

Pokud se opatření v prvním

stupni jeví jako nedostačující k naplňování vzdělávacích možností žáka a škola zjistí
nejpozději po šesti měsících, že nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech žáka, doporučí
žákovi nebo jeho zákonnému zástupci, využit poradenské pomoci školního poradenského
zařízení. To provede diagnostiku žáka, a buď doporučí jiná podpůrná opatření v prvním
stupni, nebo shledá speciální vzdělávací potřeby žáka natolik závažné, že bude třeba využít
podpůrná opatření z vyšších stupňů. (Michalík a kol., 2015)
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze tedy uplatnit pouze s doporučením
školského poradenského zařízení. Podmínkou je však předchozí informovaný souhlas
zletilého žáka nebo zákonného zástupce dítěte či žáka.

Školské poradenské zařízení

průběžně poskytování podpůrných opatření vyhodnocuje, nejdéle však jednou za rok.
Škola, která vzdělává žáky na základě druhého až pátého stupně podpůrných opatření,
náleží finanční zvýhodnění. To je však závislé na finančním vyjádření náročnosti.
Pro jednotlivé žáky s určitým druhem postižení či znevýhodnění jsou zpracovány
katalogy podpůrných opatření, což je ucelený manuál, jenž přináší podrobný přehled
možných prostředků podpory ve vzdělávání.
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4.1.1.

Asistent pedagoga

Funkce asistentů existuje ve vzdělávacím systému České republiky již více než
dvacet let, během kterých docházelo ke změně nejen zaměření pracovní náplně asistentů,
ale i samotné pojmenování těchto podpůrných pracovníků. Funkce asistentů se rozšířila v
letech 1997 a to v souvislosti s přijetím Vyhlášky č. 127/1997 Sb. O speciálních školách a
speciálních mateřských školách, podle které „ve třídách pro žáky s poruchou autistického
spektra, ve třídách pro žáky hluchoslepé, na přípravných stupních a ve třídách pro žáky s
více vadami mohli vzdělávací činnost zabezpečovat dva pedagogičtí pracovníci“. (Němec
a kol., 2014, s. 10)

Funkce asistenta pedagoga je jedním z podpůrných opatření, které je dáno
školským zákonem a vyhláškou č. 27/ 2016

Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Cílem zřízení této funkce je zlepšit podmínky
práce pedagoga, přispět k vytvoření podmínek individualizace, přispět k naplňování
vzdělávacích potřeb všech žáků ve třídě, kde se vzdělává žák se speciálními vzdělávacími
potřebami. Pokud nároky na podporu pedagoga při práci se žákem vyžadují činnost další
osoby, která pomůže zkvalitnit práci s tímto žákem, je vhodné zřídit ve třídě funkci
asistenta pedagoga. (nuv.cz)

Nepleťme si však funkci asistenta pedagoga a osobního asistenta. Osobní asistent je
službou charakterizovanou zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. V § 39 vymezuje osobní asistenci jako terénní službu poskytovanou
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se
poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech,
které osoba potřebuje.
Co se týče školy, je zde především rozdíl v obsahu vykonávané práce. Osobní
asistent je placen rodiči, kterým je většinou přidělen na základě žádosti u poskytovatele
asistenčních služeb, věnuje pozornost pouze jednomu konkrétnímu žáku a je využíván
rodiči především k dozoru a dopomoci při dopravě žáka do školy a ze školy. (Teplá,
Šmejkalová, 2010). Kdežto služby pedagogického asistenta jsou podpůrným opatřením ve
vzdělávání na doporučení pedagogicko-psychologické poradny a na základě žádosti
ředitele školy.

Asistent pedagoga vykonává přímou pedagogickou činnost. Je
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právoplatným členem pedagogického sboru a tvoří s vyučujícím pedagogem pedagogický
tým, který plánuje, realizuje a hodnotí vzdělávání v dané třídě. Asistent pedagoga vždy
pracuje pod vedením učitele, který mu stanoví úkoly týkající se vzdělávání žáka se
speciálními vzdělávacími potřebami či vzdělávání ostatních žáků ve třídě. Je velmi důležitá
spolupráce všech členů v týmu, jelikož právě role asistenta pedagoga může tvořit
komunikační most mezi školou a rodinou žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
Efektivní zavádění inkluze ve vzdělávání je závislé na mnoha faktorech a vyžaduje
spolupráci všech pedagogů, rodičů a žáků, poradenských pracovníků, ale i zástupců
státních orgánů a dalších. A právě asistent pedagoga, jakožto přímý účastník vzdělávacího
procesu, může úspěch či neúspěch inkluze ovlivnit. Navzdory uvědomění si důležitosti
asistentů v procesu inkluzivního vzdělávání, potýkají se školy, ale i samotní asistenti s
mnoha problémy v rovině legislativní a organizační. (Němec a kol., 2014)
Ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává žák se speciálními
vzdělávacími potřebami, může tedy ředitel školy, na doporučení pedagogickopsychologické poradny, zřídit funkci asistenta pedagoga, vykonávající ve třídě přímou
pedagogickou činnost. Zákon č. 563/2004 Sb., O pedagogických pracovnících ve znění
zákona 379/2015 Sb., § 2 odst. 2 stanoví, že přímou pedagogickou činnost vykonávají:
 učitel

 vychovatel
 speciální pedagog
 psycholog

 pedagog volného času
 asistent pedagoga
 trenér
 vedoucí pedagogický pracovník
Podle § 20 výše zmíněného zákona č. 379/2015 Sb., o pedagogických pracovnících,
získává asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě,
odbornou kvalifikaci:

 vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v
oblasti pedagogických věd,
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 vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a
zaměřením na pedagogiku
 vyšším odborným vzděláním získaným studiem v akreditovaném vzdělávacím
programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením,
 středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího
programu středního vzdělávání v oboru vzdělávání s pedagogickým zaměřením
Pokud tedy zájemce o práci asistenta pedagoga nemá pedagogické vzdělání, musí si

dle § 4 vyhlášky č. 412/2006 Sb. a její novely 272/2014Sb, o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, doplnit vzdělání studiem v oblasti pedagogických věd, které se
uskutečňuje v délce trvání 120 vyučovacích hodin. Studium končí úspěšným složením
závěrečné zkoušky a absolvent získává osvědčení o absolvování kurzu.
Mezi hlavní činnosti, které asistent pedagoga vykonává, můžeme zařadit především
pomoc při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky, zákonnými
zástupci žáků. Dopomoc při adaptaci na školní prostředí. Pomoc žákům při přípravě na
výuku a to především tím, že je veden k nejvyšší možné míře samostatnosti. Mezi další
běžné činnosti asistenta pedagoga je nezbytná dopomoc při sebeobsluze a pohybu žáků
během vyučování. Není-li stanoveno jinak, asistent pedagoga dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. § 5, odstavec

4, může poskytovat podporu při vzdělávání žákovi nebo více žákům současně, nejvýše však
4 žákům ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, a to s ohledem na povahu speciálních
vzdělávacích potřeb těchto žáků. (vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami)
Úkolem asistenta však není vykonávat za žáka ty činnosti, které je žák schopen
vykonat sám. Snahou je, aby asistent pedagoga žáka podporoval k samostatnosti, aby jej
učil dovednostem, které povedou k jeho samostatnosti a menší míře závislosti na ostatních.
„Důkazem o úspěšnosti práce asistenta pedagoga je fakt, že se snižuje potřeba žáka
využívat jeho podpory. Nejprospěšnější je tedy ten asistent, kterého žák potřebuje stále
méně, nejlépe pak vůbec.“ (Michalík a kol., 2015, s. 150)
Poměrně novou myšlenkou ve vzdělávání je využívání služeb sdíleného asistenta,
který nepracuje pouze s jedním konkrétním žákem, ale na základě aktuálních potřeb žáků i
pedagogů se podílí na vzdělávání žáků v různých třídách. (Michalík a kol., 2015)
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V současné době narůstá počet žáků, kteří potřebují asistenci ve vzdělávání, a tím
se i mění pohled pedagogů na přítomnost asistentů ve třídách. Stále se však učí vzájemné
spolupráci.

4.1.2.

Individuální vzdělávací plán

Jedním z podpůrných opatření, na které se v souvislosti s podporou společného
vzdělávání klade velký důraz, je tvorba individuálního vzdělávacího plánu (IVP). Můžeme
jej vnímat jako jeden z velmi důležitých nástrojů v realizaci společného vzdělávání. Pokud
je dobře a funkčně sestaven, průběžně revidován a doplňován, představuje jeden ze
zásadních klíčů k úspěchu ve vzdělávání každého jedince. Individuální vzdělávací plán by
měl přesně vymezovat pravidla studia každého žáka se speciálními vzdělávacími
potřebami či žáka mimořádně nadaného v konkrétním školním roce. (Kendíková, 2016)
Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu příslušné
školy,

závěrů

speciálně

pedagogického

a

psychologického

vyšetření

školským

poradenským zařízením a škola jej zpracovává pro žáka od druhého stupně podpůrných
opatření. Je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka a je
součástí jeho dokumentace. (Lechta, 2016)
Podobně otevřený, jako je proces vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími

potřebami, je otevřený i individuální vzdělávací plán a „nelze ho brát jako dogma. Naproti
tomu je nutné vnímat riziko, že zůstane jen na papíře, proto je nutné podrobit jej
vyhodnocení.“ (Kaprálek, Bělecký, 2011, s. 45)

„IVP není mrtvým materiálem uzamčeným v zásuvce stolu učitele nebo v
dokumentaci výchovného poradce. Je to pomůcka učitele, s níž plánuje, realizuje a
vyhodnocuje vzdělávací plán žáka.“ (Michalík a kol., 2015, s. 128) Proto může být během
celého školního roku upravován a doplňován.
Na tvorbě individuálního plánu se podílí nejen školské poradenské zařízení, ale jde
o týmovou spolupráci mezi žákem, jeho zákonným zástupcem, třídním učitelem,
asistentem pedagoga a pracovníky speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko
psychologické poradny.
Jedná se o závazný pracovní materiál sloužící všem, kteří se podílejí na výchově a
vzdělávání integrovaného žáka. Jeho obsahem jsou údaje o skladbě druhů a stupňů
podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování
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individuálního plánu vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou
nejméně jednou ročně.
Základem individuálního plánu je vyšetření ve školském poradenském zařízení,
jehož součástí je sběr informací o žákovi a výsledky jeho odborných vyšetření. Na
podkladech provedeného vyšetření se vypracuje individuální vzdělávací plán v rámci
primárního vzdělávání, v jehož obsahu jsou zejména tyto údaje:
 Osobní údaje žáka, zde je důležité zaznamenat informace, které mění nebo výrazně
ztěžují reedukaci. Zdravotní stav, výskyt poruch učení nebo také jiná národnost
dítěte, řeč, kterou se mluví v prostředí, kde dítě vyrůstá.

 údaje o poskytování individuální speciálně pedagogické péče ve smyslu obsahu,
rozsahu a způsobu jejího poskytování, včetně zdůvodnění,
 seznam předmětů, jejichž výuka je realizována dle IVP
 specifikace podpůrných opatření v jednotlivých předmětech tak, aby docházelo k
naplnění stanovených cílů v IVP, časové a obsahové rozvržení učiva, konkrétní
metody a formy výuky, způsob zadávání a plnění úkolů, do jaké míry bude upraven
obsah vzdělávání v dílčích oblastech, způsob hodnocení,
 seznam kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic, softwarového a IT
vybavení, seznam je vhodné doplnit i o pomůcky, jimiž škola disponuje. Pomůcky
může doporučit PPP nebo SPC, v případě smyslového postižení, může SPC tyto
pomůcky i zapůjčit.
 podpůrná opatření jiného druhu,
 personální zajištění úprav průběhu vzdělávání, spolupráce např. se školním
psychologem, speciálním pedagogem, osobním asistentem, tlumočníkem českého
znakového jazyka nebo vyjádření potřeby dalšího pedagogického pracovníka,

 jmenovité určení všech subjektů, které se podílí na vzdělávání žáka,

 taktéž spolupráce se zákonnými zástupci žáka, kde musí být uveden způsob
komunikace, její četnost a požadavky na domácí přípravu,
 dohoda mezi žákem a vyučujícím, zda byla či nebyla sepsána,


závěry pedagogických popřípadě psychologických vyšetření

 podrobný popis pro jednotlivé vyučované předměty, ve kterých jsou uplatňována
podpůrná opatření. (Zelinková, 2011, RVP.cz)
Za vypracování individuálního vzdělávacího plánu zodpovídá ředitel dané školy,
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ostatní osoby, které se podílejí na jeho tvorbě a realizaci, potvrdí jeho platnost svým
podpisem.

Individuální vzdělávací plán by měl být přehledný, strukturovaný s jasně
definovanými, dosažitelnými cíli. Jeho obsah je dán platnou legislativou, forma tohoto

dokumentu vychází ze zvyklostí a praxe konkrétní školy. To je moment, kdy spousta
zpracovatelů IVP chybuje. Především nemá jasně a konkrétně stanovené cíle, chybí
provázanost činností jednotlivých účastníků vzdělávání a známkování je nadřazeno plnění
vzdělávacích cílů. (Kaprálek, Bělecký, 2011)

4.2.

Inkluze ve vzdělávání

Prioritním cílem vzdělávací politiky České republiky je především dosáhnout
výrazného snížení nerovností ve vzdělávání. A to nejenom formální rovností v přístupu ke
vzdělávání, ale především schopností systému vytvářet podmínky, uplatňovat účinné
postupy pro prevenci a kompenzaci sociálních, zdravotních, kulturních a jiných
osobnostních znevýhodnění, aby všichni žáci a studenti dosáhli alespoň základní společné
úrovně znalostí. (Akční plán 2015-2018)

„Česká republika musí směřovat k systému, který nebude žáky rozdělovat na
základě kognitivních schopností do tříd a škol s náročnějším, respektive méně náročným
kurikulem, ale umožní každému plně rozvíjet svůj potenciál v systému kvalitního a
inkluzivně orientovaného veřejného vzdělávání.“ (Akční plán 2015- 2018)

Akční plán uvádí pět strategických, vzájemně propojených cest, které vedou k
úspěšnému uplatnění inkluze ve vzdělávání. První strategickou cestou je účinná a
všestranná podpora rozvoje každého žáka, nejen ze strany rodiny, ale i pedagogů, dalších
odborníků i okolní společnosti. Cílem této podpory je, aby byla poskytnuta co nejdříve,
pouze na dobu nezbytně nutnou a způsobem, který nejvíce vyhovuje danému žákovi.
Druhá strategická cesta je přímo zaměřena na inkluzi, která má být dle akčního
plánu přínosem pro všechny. V praxi to znamená, že není důležitá pouze odborná podpora
žáka, ale velmi důležitý je i pozitivní postoj každého žáka ke vzdělávání a neméně
důležitým bodem je i dobré klima ve třídách a školách, které má být podpořeno
dlouhodobou podporou a spoluprací všech ve vzdělávacím systému.
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Třetí strategická cesta k podpoře inkluze ve školství dle Akčního plánu je zaměřena
na kvalitu pedagogických pracovníků. Stěžejní je především postoj ředitele školy a
náklonnost ze strany zřizovatele. Kvalita vzdělávacího systému, je dána kvalitou
pedagogických pracovníků, což pak zásadně ovlivňuje výsledky žáků. Tato strategická
cesta je zaměřena především na pomoc pedagogickým pracovníkům a vedení školy při
aplikaci podpůrných opatření, jejich dalšího vzdělávání a tvorbě funkčních standardů, které
umožní rozvoj potenciálu každého žáka.
Nedílnou součástí inkluzivního vzdělávání je funkční podpůrný systém v oblasti
poradenství, ale také zabezpečení adekvátních finančních prostředků nezbytných pro
realizaci inkluzivního vzdělávání. Dle Akčního plánu se předpokládá, že opatření k
inkluzivnímu vzdělávání budou financována „především ze státního rozpočtu a
prostřednictvím evropských investičních a strukturálních fondů, pro jejichž čerpání je
potřeba ze státního rozpočtu zajistit spolufinancování“ (Akční plán 2015- 2018)

Pátou strategickou cestou k inkluzivnímu vzdělávání je dostatečná evaluace
prokazatelných dat. V tomto případě hraje důležitou roli Česká školní inspekce, která má
dohlédnout na zajišťování rovných příležitostí pro každého žáka ve školách, a to nejen při
přijímání ke vzdělávání, ale i v jeho průběhu a jeho ukončování. Dále by měla kromě
jiného dohlédnout na uplatňování individuálního přístupu při hodnocení se zřetelem na
individualitu a specifické potřeby každého žáka.
Inkluzi ve vzdělávacím procesu můžeme vnímat také jako jeden z aspektů inkluze
ve společnosti. Jak jsem již zmínila výše, inkluze je nekonečný proces a jestliže se škola
rozhodne jít směrem společného vzdělávání, musí splnit mnoho podmínek, abychom danou
školu mohli označit za inkluzivní. Je to nekonečný proces založen na zapojení všech
studentů. V první fázi si aktéři inkluzivního vzdělávání musí uvědomit, že všichni
pracovníci školy a studenti jsou stejně důležití. Neméně důležitým bodem je, zvyšování
míry zapojení všech studentů do školní kultury, vzdělávacího procesu a komunity.
V inkluzivním vzdělávaní je zohledněna různorodost studentů. Důležitým bodem je
také vnímání rozdílů mezi žáky. Pedagog by měl brát tyto rozdíly jako inspiraci pro
podporu učení, nikoli jako problém, který musí řešit. Důležité je, že ze změn, které škola
podnikne, čerpají i ostatní studenti, mohou využít zkušeností z konkrétních případů. Tyto
kroky pak vedou k zapojení všech, všichni participují na procesu učení, učí se společně s
ostatními, učí se spolupracovat, sdílí a zažívají proces učení společně. Všichni se podílí na
tom, jak učení probíhá. Můžeme říci, že zapojení všech znamená uznání, toleranci a přijetí
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jeden druhého. (Booth, Ainscow, 2002)
Inkluzivnímu trendu vychází vstříc škola, ve které se uplatňují vnitřně
individualizované vyučovací cíle, frontální výuku nahrazuje skupinové vyučování a
kooperace žáků. Inkluzivní úsilí školy tedy dle Hájkové a Strnadové (2010, s. 119) „
vzbuzuje zájem o hledání a uplatňování nových a účinných didaktických prostředků, které
obvykle umožňují i snáze integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do
běžných třídních kolektivů.“

Pro inkluzi ve vzdělávání je důležitý postoj školy, její vstřícnost a otevřenost ke

všem dětem a pozitivní přístup pedagogických pracovníků zkoušet nové věci.
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5. PORADENSKÝ SYSTÉM V ČR

V důsledku systematického prosazování inkluzivního vzdělávání v legislativě, ale i

praxi, se zároveň zvyšují požadavky kladené na pedagogicko-psychologické poradenské
služby. V současné době roste význam poraden a zároveň dochází ke změně obsahu
poradenských činností i jejich systému. V České republice zahrnují poradenské služby ve
vzdělávání, poradenství ve školách, ve školních poradenských zařízeních včetně kariérního
poradenství. Tyto služby jsou poskytovány dětem, žákům, rodičům a pedagogickým
pracovníkům škol, předškolních a školských zařízení. Pedagogicko-psychologické
poradenské služby zajišťují školní poradenská pracoviště a specializovaná poradenská
zařízení. Jejich činnost je upravena vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských
služeb ve školách a školních poradenských zařízeních, její novelou 197/2016 Sb.
Cílem těchto služeb je:
 poskytovat podporu a odbornou pomoc při řešení osobních problémů dětí a žáků
 zjišťovat a řešit obtíže a problémy psychického a sociálního vývoje žáků v průběhu
edukačního procesu
 odborná pomoc při prevenci sociálně patologických jevů
 podpora při volbě povolání a profesionální orientaci
2016)

Tato pomoc probíhá formou diagnostiky, intervence nebo konzultace. (Lechta,
Standardní poradenské služby jsou poskytovány bezplatně, podmínkou je však

souhlas zletilého žáka nebo zákonného zástupce.

Nejenom školská poradenská zařízení,

ale i školy mají povinnost poskytnout poradenské služby nejpozději do třech měsíců ode
dne přijetí žádosti. Pokud se jedná o krizovou intervenci, v naléhavých případech, kdy
může jít o ohrožení některých práv, či života žadatele, poskytuje se pomoc bezprostředně
po přijetí žádosti. (Kendíková,2016)

5.1.

Pedagogicko-psychologické poradny

Pedagogicko-Psychologické poradny (PPP) spadají do školských poradenských

zařízení a jejich fungování se řídí vyhláškou č. 197/2016 Sb. O poskytování poradenských
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služeb ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. Jejich vznik se

datuje od sedmdesátých let 20. století.

Podílejí se na vzdělávání, a to především v

případech, kdy je vzdělávací proces nějakým způsobem znesnadněn. Jejich hlavní činností
je především práce s dětmi, žáky ve věku od 3 let do ukončení středního, respektive
vyššího odborného vzdělání. (nuv.cz)
Činnost pedagogicko-psychologických poraden lze přehledně rozdělit do tří oblastí:
 diagnostická oblast – do této oblasti můžeme zahrnout především zjišťování
předpokladů pro školní docházku a psychologickou a speciálně pedagogickou
diagnostiku

školní

zralosti.

Dále

sem

řadíme

diagnostiku

individuální

psychologickou a speciálně pedagogickou, která je důležitým podkladem pro
zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, do běžných škol, pro žáky

středních škol v případech komplikací při volbě povolání, či reorientaci, nebo
přestupu na jinou školu. Využívá se též u žáků základních, středních škol s
osobnostními či sociálně- vztahovými problémy.

 intervenční oblast – do této oblasti můžeme zahrnout individuální práci s dětmi
předškolního věku s nerovnoměrným vývojem, s obtížemi v adaptaci. Individuální
práci s žáky základních a středních škol, s problémy v adaptaci, s osobnostními,
sociálně- vztahovými problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělání. Veškerou
poradenskou intervenci žákům a jejich rodinám v situacích, které mají negativní
dopad na vzdělávání dítěte a žáka.

 Informační a metodická činnost – tato oblast zahrnuje především metodické
vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence na základních a
středních školách. Taktéž přípravu podkladů pro inkluzivní vzdělávání žáků se
speciálními

vzdělávacími

potřebami.

Poskytování

odborných

konzultací

pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v souvislosti s inkluzí.
Metodická pomoc při tvorbě preventivních programů na školách a spolupráce se
středisky výchovné péče u žáků s rizikem vzniku sociálně patologických jevů.

5.2.

Speciálně pedagogická centra

Druhým školským poradenským zařízením jsou speciálně pedagogická centra
(SPC), která vznikla již po roce 1990. Jejich činnost je popsána v § 6 vyhlášky č. 72/2005

Sb., ve znění novely č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
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školských zařízeních. Speciálně pedagogická centra poskytují poradenskou činnost dětem
a žákům s určitým druhem postižení, případně s kombinovaným postižením. Podmínkou
poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka nebo jeho zákonného
zástupce. Žák nebo jeho zákonný zástupce jsou předem informování o rozsahu, trvání,
cílech a postupech i rizicích a dopadech poskytované služby, či možných následcích,
pokud služba nebude poskytována. Standardní poradenské služby jsou poskytovány
bezplatně, na základě žádosti žáků, zákonných zástupců nezletilých žáků, škol nebo
školských zařízení. (Michalík, 2011)
Činnost centra probíhá ambulantně na školách nebo přímo v rodinách, eventuálně
při diagnostickém pobytu žáka ve speciální škole či zařízení.

Jedná se o práci

systematickou speciálně pedagogickou, psychologickou a psychoterapeutickou. Poskytují
poradenství pedagogům a zákonným zástupcům dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami, včetně metodické podpory škole. (Kendíková, 2016)
Základní odborný tým speciálně pedagogického centra, tvoří speciální pedagog,
psycholog a sociální pracovník. Podle druhu a stupně postižení, může být tým odborníků
SPC doplněn dalšími odbornými pracovníky. Činnost center je zaměřena na děti a žáky od
3- 19 let.

V rámci komplexní odborné poradenské péče speciálně pedagogické centrum
zajišťuje depistáž speciálních vzdělávacích potřeb žáků, zpracovává odborné podklady pro
nastavení podpůrných opatření pro tyto žáky a pro jejich zařazení do škol, vypracovává
zprávy z vyšetření a doporučení ke vzdělávání žáků. Další hlavní činností je zpracování
návrhu individuálního vzdělávacího plánu a tvorba, návrhy a nabídky speciálních pomůcek
dle individuálních potřeb žáků.
Podle jednotlivých potřeb žáků jsou dělena i speciálně pedagogická centra.
(Michalík 2011)
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s tělesným postižením
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s PAS – poruchami autistického spektra
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s mentálním postižením
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky se sluchovým postižením
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vícečetným postižením
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky se zrakovým postižením
 Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči
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Jedno centrum poskytuje poradenské služby v rozsahu odpovídajícím jednomu nebo více
druhům znevýhodnění (vyhláška č. 197/2016 o poradenských službách).

5.3.

Poradenská činnost školy

Neméně důležitou institucí, která má taktéž povinnost poskytovat poradenskou

činnost, dle vyhlášky č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a
školských zařízení, je škola. Činí tak zpravidla prostřednictvím výchovného poradce a
školního metodika prevence, kteří spolupracují s ostatními pedagogickými pracovníky,
zejména třídními učiteli a učiteli výchov. Co se týče škol základních, středních nebo
vyšších odborných, může ředitel školy zřídit funkci školního psychologa, školního
speciálního pedagoga, či jinak konkrétně zaměřených poradců. Bohužel, co se týče
školního speciálního pedagoga, je v současné době ještě stále jen jakousi nadstavbou
školního poradenského pracoviště, které je tvořeno již výše zmíněnými pracovníky:
výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog. Práce speciálního pedagoga na
běžných základních školách je velmi významná. I když nemůže uskutečňovat speciálně
pedagogickou diagnostiku za účelem vytvoření doporučení k inkluzi žáka se speciálními
vzdělávacími potřebami a s tím spojené přidělení normativní finanční částky, může být
významným rádcem všem pedagogům podílejících se na vzdělávání integrovaných žáků.
Za všechny tyto činnosti ředitel školy odpovídá.
Poradenské služby ve škole jsou zaměřeny na širokou oblast, uvádím zde jen
některé z nich. Poradenský systém školy je například zaměřen na poskytování podpůrných
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, jejich sledování a
vyhodnocování. Kariérové poradenství, prevenci školní neúspěšnosti, podporu vzdělávání
žáků nadaných a mimořádně nadaných, podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků
z odlišného kulturního prostředí, předcházení všem formám rizikového chování včetně
různých forem šikany a diskriminace, průběžné vyhodnocování preventivních programů
uskutečňovaných školou, metodickou podporu pedagogům, kteří používají psychologické a
speciálně pedagogické postupy ve vzdělávací činnosti školy. Škola taktéž spolupracuje se
školskými poradenskými zařízeními.
Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který

zahrnuje preventivní program školy, strategii předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a

dalším projevům rizikového chování. (vyhláška č. 197/2016 Sb.)
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Komplexní péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je tvořena

spoluprací mezi rodinou a poradenskými pracovníky, bez ohledu, jaké poradenské pozice

jsou vytvořeny školou, a ostatními externími odborníky, mezi které bychom mohli

zahrnout logopedy, sociální pracovníky či lékaře. Jedině spoluprací lze dosáhnout kvalitní
a komplexní péče o tyto žáky. (Kedníková 2016)

5.4.

Revizní pracoviště

V souvislosti s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. Je nově zaveden institut
revizního pracoviště, který „dává žadateli o poradenskou službu možnost v případě
nespokojenosti se službou přezkoumat závěry a doporučení stanovené školním

poradenským zařízením.“ (in Lechta, 2016, s 210) V případě rozporu, může být zpráva nebo
doporučení podrobeny revizi. Nově se také zavádí pravidlo, že doporučení poradenského
zařízení obdrží nejen žák nebo jeho zákonný zástupce, ale nově i škola, kterou žák
navštěvuje. Bude tak posílena realizace navrhovaných opatření školou. (Lechta , 2016)
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6. INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V PODMÍNKÁCH
MALOTŘÍDNÍ ŠKOLY
Každé dítě, ať již intaktní nebo dítě s různým druhem postižení, má právo na
vzdělání, účastnit se a participovat na svém zdokonalování a na své nezávislosti. Žijeme v

době, kdy si současná společenská situace žádá krok vpřed a inkluze ve vzdělávání je
právě tou žádanou změnou. S chystanou novelou školského zákona se většina škol snažila
získat nové informace a podpořit tak nové podmínky vzdělávání. Najdou se však i takové
školy, kdy zažité stereotypy ve vzdělávání jen těžko překonávají a nové inkluzivní
podmínky vnímají jako zátěž. Pokud se ale zamyslíme nad inkluzí hlouběji tak zjistíme, že
se nejedná o myšlenku zcela novou a tím odkazuji na Deklaraci ze Salamanky, (in. Lechta,
2016, str. 33) kterou jsem zmínila v úvodu své práce.

V předešlých kapitolách jsem se snažila shrnout teoretická východiska inkluzivního
vzdělávání. Především rozdíl mezi integrací a inkluzí, zmínila jsem i legislativní rámec a
školský poradenský systém.

Téma inkluzivního vzdělávání jsem si zvolila proto, že se sama pohybuji v oblasti

školství a s inkluzí mám osobní zkušenost. Zajímalo mne tedy, jak na toto téma pohlíží a
jak ho vnímají i další osoby, které se s inkluzí dennodenně setkávají.

6.1.

Cíle a metody sběru dat

Pro svoji práci jsem se rozhodla použít kvalitativní výzkumnou strategii.
„Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem
získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi

badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem je rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou a
vytvářejí sociální realitu.“ (Švaříček, 2007, s.17)

Abych mohla téma metodologicky zpracovat, musela jsem si nejprve stanovit a
formulovat výzkumný problém. Dle Švaříčka (2007, s. 64) to znamená, pojmenovat čemu
se bude výzkum věnovat. Výzkumný problém jsem tedy formulovala následovně:
Inkluzivní vzdělávání v podmínkách malotřídní školy z pohledu zúčastněných osob.
Na začátku svého výzkumu jsem si stanovila tyto cíle:
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Zjistit jakým způsobem je dosahováno kvality inkluzivního vzdělávání v podmínkách
malotřídní základní školy.



Identifikovat nejčastější překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní



Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces inkluze.

základní škole z pohledu pedagogů a asistenta pedagoga.

Vzhledem k tomu, že se zabývám výhradně zkušeností a porozuměním určitému

fenoménu, výzkumné otázky jsem formulovala otevřeně. Musí však být v souladu se
stanovenými cíli. (Švaříček, 2007)

Se stanovenými cíli si tedy mohu stanovit i výzkumné otázky na které by měl výzkum
odpovědět. Moje otázky tedy zní takto:
Výzkumné otázky:


Jaký je názor pedagogů a asistenta pedagoga na inkluzivní vzdělávání?



Jaké faktory ovlivňují inkluzivní vzdělávání na malotřídní škole?



Co považují dotazovaní pedagogové za komplikace v procesu inkluzivního vzdělávaní?
Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím kvalitativního výzkumu. Ke

zjištění daného problému jsem využila výzkumné triangulace. Spočívala v kombinaci
těchto tří metod: analýza dokumentů, polostrukturované rozhovory s pedagogy, asistentem

pedagoga a zákonným zástupcem chlapce s postižením a participační nestrukturované
longitudinální pozorování.
Polostrukturovaný rozhovor, který jsem využila ke sběru dat, je popisován dle

Hendla (2005) jako rozhovor dle návodu s jasným cílem, ale volnějším vedením, aby
respondenti měli více prostoru pro vyjádření svých zkušeností a postojů. Představuje tak
dostatečně flexibilní metodu, která dává respondentovi možnost volně hovořit o tématu,
reflektovat svůj postoj a rozvíjet své myšlenky.

Touto metodou jsem chtěla získat

komplexní informace o tom, jak pedagogové vnímají inkluzivní vzdělávání ze svého
pohledu na dané malotřídní základní škole.

Druhou metodou bylo pozorování, kdy jako úplný účastník jsem sledovala dění v

konkrétní malotřídní základní škole. Třetí metodu, kterou jsem zvolila byla analýza
dokumentů a to jak základní školy, tak dokumentů týkajících se žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami.
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Všechny respondentky byly předem informovány o tom, k čemu využiji informace

z rozhovorů. Seznámila jsem je se záměrem, že jejich výpovědi budou použity pouze pro
účely mé diplomové práce.

Šetření probíhalo na jedné malotřídní základní škole v Pardubickém kraji. Byla

zpracována případová studie chlapce s tělesným postižením, který se na této škole
vzdělává na základě individuálního vzdělávacího plánu. Na základní škole jsou vzděláváni

i jiní žáci s různou mírou podpory, ale nezískala jsem souhlas zákonných zástupců, proto
uvádím pouze případovou studii chlapce s tělesným postižením.
Vzhledem k primární otázce jsem výzkumnou část pojala jako kvalitativní výzkum,
pro který je dle Gavory (2000) hlavním rysem dlouhodobost, intenzivnost a podrobný
popis.

6.2.

Charakteristika místa šetření

Výzkumné šetření pro vypracování případové studie bylo vedeno v základní škole
malotřídního typu ve východních Čechách. Šetření v základní škole probíhalo od března
2016 do ledna 2017, s vědomím a informovaným souhlasem paní ředitelky.

Základní škola malotřídního typu, kde probíhalo mé šetření, se nachází v centru

malé, klidné obce ve východních Čechách, nedaleko autobusové zastávky. To je výhodou

pro dojíždějící žáky ze spádových obcí. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která v

současnosti poskytuje vzdělávání žákům 1. - 5. ročníku. Celkem zde svojí povinnou školní
docházku plní 27 žáků. Přestože obec leží nedaleko města s velkou základní školou,
základní školu malotřídního typu navštěvují i žáci ze čtyř okolních vesnic. Základní škola
také sdružuje mateřskou školu s kapacitou 25 dětí. Budova školy slouží dětem od mateřské
školy, až do konce 5. ročníku základní školy.
Výhodou základní školy je blízkost přírody a velká nově zrekonstruovaná zahrada

s přírodní učebnou, která je za pěkného počasí využívána dětmi i pedagogy. Žáci tráví na
zahradě i velké přestávky, kde si mohou aktivně odpočinout a načerpat novou energii na
další výuku. Žáci se nejen v přírodě učí, ale zároveň se i podílí na její ochraně. Ve škole
třídí plast, papír, sklo, baterie i bioodpad.
Za hojné účasti rodičů bylo na jaře zrenovováno zahradní pískoviště a bylinková
zahrádka, jejíž produkty hojně využívá školní kuchyně. Při výuce je využívána interaktivní
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tabule, která přináší pedagogům i žákům nové cesty k poznání.
Budova školy je z roku 1880 a není bezbariérová. V přízemí je umístěna mateřská
škola a kuchyně, v 1. patře základní škola. Žáci využívají dvě kmenové třídy a školní

družinu, která disponuje omezeným prostorem vzhledem k počtu dětí. Ta se také nachází v
prvním patře. Třídy jsou prostorné, vhodně uspořádané a podnětně esteticky vyzdobené.
Žáci se tak učí v prostředí, které vyhovuje jejich věku, a v kterém se cítí dobře. Jak jsem
zmínila výše, vzdělává se zde 27 žáků prvního stupně. Ročníky jsou rozděleny ve dvou
kmenových třídách. První a druhý ročník v jedné třídě a třetí, čtvrtý a pátý ročník ve druhé

kmenové třídě. Ve třídách jsou utvořeny odpočinkové zóny, kde je na zemi položen
koberec a polštářky. Tato část tříd je využívána při výuce, ale i odpočinku žáků. Lavice
jsou rozmístěny tak, aby vždy čtyři žáci seděli proti sobě. To napomáhá ke kooperaci i
samostatné činnosti jednotlivých žáků.

Prostředí školní družiny je velmi malé s kapacitou pouze pro 25 žáků. Na zemi i na

stěnách jsou koberce a o přestávkách slouží místnost družiny jako relaxační prostor, kde
mají žáci možnost načerpat novou energii. Naopak po výuce mají žáci možnost trávit čas i
mimo prostor družiny.
Škola je dobře vybavena učebními pomůckami stejně jako didaktickou a výpočetní
technikou. V obou třídách jsou využívány interaktivní tabule. K vybavení základní školy
patří i školní knihovna, která je rozdělena na učitelskou a žákovskou. Učitelská knihovna
je doplňována vhodnou odbornou literaturou a je k dispozici též rodičům. Zařízení
základní školy není nejnovější, přesto působí mile a čiší z ní rodinná atmosféra.

I žáci této malotřídní základní školy mají možnost navštěvovat řadu zájmových

kroužků, které vedou učitelé základní školy, mateřské školy a externí pracovníci. Hojně je
žáky navštěvován kroužek vaření, který se koná jednou týdně v prostorách školní jídelny.

Velmi oblíbený mezi žáky je také Všechno kroužek, jak je patrné již z názvu, každá hodina
tohoto zájmového kroužku, je zaměřena na rozvoj celé osobnosti žáka.
Základní škola vlastní dva úly, o které se žáci starají v rámci včelařského kroužku.
Učí se pečovat o včelstvo, stáčet med a tvořit výrobky z vosku, to vše pod vedením
zkušeného včelaře. Jedenkrát týdně využívá prostor jedné ze třídy kroužek náboženství,
který si zajišťuje katolická církev.

Co do vybavenosti základní školy chybí, je prostor tělocvičny. Za nepříznivého

počasí cvičí žáci ve třídě nebo dochází do nedalekého kulturního sálu, který však není vždy
přístupný. Bohužel investice na výstavbu jsou velmi nákladné a zastupitelé obce nejsou
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potřebě tělocvičny nakloněni.
Výchovně vzdělávací proces v malotřídní základní škole zajišťují čtyři pedagogičtí
pracovníci. Na plný úvazek dvě učitelky, z nichž jedna je ředitelkou školy a zároveň působí
jako výchovný poradce, jedna vychovatelka a jedna asistentka pedagoga. Zřizovatelem
základní školy je obec.

Nízký počet žáků umožňuje dostatek prostoru pro projev každého z nich i

individuální přístup jeho speciálním potřebám. Žáci jsou v této základní škole vedeni k
samostatnosti, kooperaci a zodpovědnosti za svou práci. V průběhu roku realizuje škola
velké množství akcí a projektů zaměřených na různá témata, která přispívají k příznivému
klimatu ve škole, učí rodiče spolupracovat se školou a nebát se komunikovat a zapojovat se
do procesu vzdělávání. Projekty jsou většinou zaměřeny na podporu pozitivních vztahů v
třídním kolektivu, ochranu přírody a prevenci. Při vzdělávání je kladen důraz na jazykovou
znalost, proto je výuka Anglického jazyka zařazena již od prvního ročníku.
Vzdělávání v základní škole malotřídního typu je realizováno na základě školního
vzdělávacího programu „Učíme se navzájem“. Na základě individuálního vzdělávacího
plánu je vzděláván jeden chlapec s tělesným postižením ve druhém ročníku. Ve čtvrtém
ročníku jsou to dva chlapci se speciálními vzdělávacími potřebami a v páté třídě jedna
dívka a jeden chlapec se speciálními vzdělávacími potřebami, taktéž vzděláváni na
podkladě individuálního vzdělávacího plánu. Plán pedagogické podpory mají vypracován
tři žáci.

6.3.

Analýza dokumentů

Při analýze dokumentace základní školy, jsem svoji pozornost věnovala především
školnímu vzdělávacímu programu, dle kterého se na této základní škole realizuje
vzdělávání. Již několik let je věnována pozornost individualitě každého žáka a z toho plyne

i volba školního vzdělávacího programu, který nese název „Učíme se navzájem“. Dle
tohoto školního vzdělávacího programu probíhá výuka ve všech ročnících od 1. 9. 2011.
Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových

kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla snahou o inovaci pedagogického procesu
a života školy vůbec, požadavků zákonných zástupců s navázáním na tradici školy.
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Škola je orientována na žáka, respektuje jeho osobní maximum a individuální
potřeby. Pedagogové se snaží vytvořit ve škole takové zázemí, které bude rozvíjet žákovu
tvořivost a současně ho vybaví vším potřebným pro jeho další vzdělávání. V této základní
škole je kladen důraz na aktivnější zapojení žáků do procesu učení s cílem položit základy
klíčovým kompetencím neboli schopnostem k učení, k řešení problémů, kompetencím
komunikativním a sociálním. Vlastní školní projekty, které škola během školního roku
pořádá, ovlivňují vzájemné působení osobnosti pedagoga a osobnosti žáka.
Základním programem školy je především otevřenost školy dětem a jejich
zákonným zástupcům, veřejnosti a vzájemné komunikaci. Ve školním vzdělávacím
programu je kladen důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého žáka, podpora přiměřené
náročnosti a individuální přístup ke každému žákovi tak, aby mu byl umožněn maximální
růst v souladu s jeho schopnostmi. Důležitou roli v tomto procesu hraje i školní družina a
zájmové kroužky. Je respektována osobnost dítěte, podporováno jeho zdravé sebevědomí a
pedagogové se snaží vzbudit u dětí zvídavost a podněcovat jejich všestranné aktivity.
Snahou školy je, vytvářet žákovi takové podmínky, aby svůj volný čas naplňoval
smysluplně. Ve škole se snaží vytvořit pozitivní klima, klidnou, přátelskou atmosféru,
příjemné prostředí. Spolupráce mezi žáky a učiteli je založena na vzájemném respektu a
důvěře. Pedagogové se snaží vést žáky k dodržování stanovených pravidel a to nejen ve
škole, ale i ve společnosti. Snaží se u žáka vytvořit pozitivní vztah ke vzdělávání a
motivovat ho k aktivnímu, efektivnímu učení. Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu,
toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
Dle školního vzdělávacího programu je důležité vést žáky ke zdravému životnímu
stylu, věnovat potřebnou péči žákům nadaným i těm, kteří mají výukové či jiné problémy.
Výchovnými a vzdělávacími strategiemi jsou utvářeny a rozvíjeny klíčové
kompetence žáků této školy. U každého žáka je kladen důraz na oblasti, ve kterých je
úspěšný, například kreativita, fantazie, snaha či originalita. Pedagogové omezují
mechanické učení bez širších souvislostí, podněcují však žáka k tvořivému myšlení a
otevřené komunikaci. Podporují u žáků schopnost spolupracovat, respektovat jeden
druhého a to nejen při samostatné práci, ale i při práci v týmu.

Při vzdělávání žáků je využíváno celé řady výukových metod a individuálního

přístupu ke každému žákovi. Častěji se ve výuce využívá názorného zobrazení, jako jsou

náčrty, časové osy, schémata, obrázky. Pedagogové si průběžně ověřují správnost
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pochopení zadání, aby nedocházelo k mechanickému učení bez širších souvislostí. Je
umožněna alternativní forma zápisu, kdy pedagog zápis nahradí stručnou tištěnou verzí.

Projevy hyperaktivity nejsou nijak trestány, naopak je žákům umožněno pohybové
uvolnění a relaxace.
Žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení, otevřené komunikaci, schopnosti
spolupracovat. Mají možnost pracovat samostatně i v týmu a mají dostatek prostoru proto,
aby se mohli sami aktivně podílet na vlastním vzdělávání.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrováni v běžných třídách.

Podpůrná opatření pro tyto žáky jsou poskytována podle doporučení školského
poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory pedagogické péče.

Vzdělávací

obsah vyučovaných předmětů je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům
každého žáka s přiznaným podpůrným opatřením v rámci plánu pedagogické podpory a
individuálního vzdělávacího plánu. Při vzdělávaní těchto žáků jsou využívány kombinace
speciálně pedagogických postupů a alternativních metod.
Základní škola volí podpůrná opatření 1. stupně v případě, že žák má při vzdělávání
takové obtíže, že je nezbytné jeho vzdělávání podpořit změnami v metodách a výukových

postupech, v organizaci výuky, úpravami v hodnocení, v začleňování do sociální a
komunikační sítě školní třídy, případně poskytnutí pomůcek. Plán pedagogické podpory
sestavuje třídní učitel za pomoci výchovného poradce. Ještě před zpracováním tohoto
plánu probíhají konzultace s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovit metody práce se
žákem, způsob kontroly osvojení znalostí a dovedností. Hodnocení žáků je v souladu s
pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, která jsou součástí školního řádu této
základní školy.
Jako podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na

této škole využívána podle doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného
stupně podpory zejména
v oblasti metod výuky:
 respektování odlišných stylů učení jednotlivých žáků

 metody a formy práce, které umožňují častější kontrolu a poskytování zpětné vazby
žákovi
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 důraz na logickou provázanost smysluplnost vzdělávacího obsahu
 respektování pracovního tempa žáka
 poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů
v oblasti organizace výuky
 střídání forem a činností během výuky
 využívání skupinové výuky
 v případě doporučení může být pro žáka vložena do vyučovací hodiny krátká
přestávka
zařazení předmětu speciálně pedagogické péče, vzdělávací obsah těchto předmětů je
přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům žáků s přiznanými opatřeními v
rámci individuálního vzdělávacího plánu.
 Logopedická intervence
Práce s žáky mimořádně nadanými je založena zejména na dobrovolnosti ze strany
žáka a na individuálním přístupu ze strany pedagogů. Ve vzdělávání nadaných žáků je
věnována pozornost především motivaci k rozšiřování základního učiva, především v těch
předmětech, které nadání žáka reprezentují.

Pedagogové žákovi nabízí různé formy

rozšíření učiva nad rámec základního učebního plánu:
 nadstandardní problémové úlohy
 referáty a projekty
 práce s dostupnou literaturou a dalšími zdroji informací
 práce na počítači
Žáci mají možnost účastnit se různých soutěží pořádaných školou nebo jinými

organizacemi.

Základní škola vzdělává taktéž děti sociálně znevýhodněné, kdy již během nástupu
do mateřské školy, která je součástí základní školy, dochází k seznámení učitele se
zákonnými zástupci žáků.
Pokud se zjistí, že žák je sociálně znevýhodněn, škola kontaktuje Odbor péče o dítě

místně příslušném k bydlišti žáka, aby se zjistilo do jaké míry je dítěti pomáháno v rodině
a v čem může napomoci škola.

Takto se postupuje i v dalších letech školní docházky. Pokud se zjistí, že sociální

situace rodiny se zásadně zhoršila a dítě potřebuje pomoc, opět je kontaktován Odbor péče
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o dítě. Škola zároveň spolupracuje s místní Charitou České republiky, která taktéž zajišťuje
péči o sociálně znevýhodněné žáky. Ve finanční oblasti se jedná o úpravu systému plateb
ve školní jídelně a školní družině. Zákonní zástupci jsou upozorňováni na možnost získání
finančních prostředků pro školy v přírodě a zotavovací pobyty sociálně znevýhodněných
dětí. Ve snaze školy je, aby dítě navštěvovalo školní družinu i s možností úlevy plateb,
neboť je v družině pod dohledem a vychovatelka mu může pomoci s domácí přípravou.

Další velmi významnou prioritou školy, je otevřená komunikace mezi pedagogy a

zákonnými zástupci žáků. Dle předchozí domluvy mohou rodiče navštěvovat výuku nebo k
tomu mohou využít dny otevřených dveří. Jsou také dle zájmu zapojování do školních a
mimoškolních činností. Snahou školy je přiblížit rodičům, ale i široké veřejnosti, činnost
školy a to především pořádáním veřejných vystoupení, kde každý žák může uplatnit své
dovednosti, ale také pravidelnou publikací do obecního zpravodaje.

6.4.

Rozhovory s rodiči, pedagogy a asistentkou pedagoga

Pro zjištění, do jaké míry je v této základní škole malotřídního typu poskytováno
inkluzivní vzdělávání, rozhodla jsem se vést polostrukturované rozhovory se zákonným
zástupcem žáka, dvěma pedagogy a jedním asistentem pedagoga. Protože mým záměrem
bylo zjistit co nejvíce informací, zvolila jsem metodu polostrukturovaného rozhovoru,
který umožňuje respondentovi popsat vlastní postoje a zkušenost s daným problémem.
Chtěla jsem, aby respondenti měli co nejvíce prostoru pro vyjádření. Rozhovory byly
vedeny v přátelské atmosféře a oslovení respondenti s rozhovorem souhlasili. Jednalo se

vždy o rozhovory s jednotlivcem na klidném místě, v prostoru, který si sami respondenti

zvolili. Rozhovor s matkou chlapce probíhal po telefonické domluvě v domě, kde chlapec
žije. Záznam tohoto rozhovoru uvedu ve své práci později na závěr kazuistiky chlapce.

Pomocí rozhovorů s pedagogy a asistentkou pedagoga jsem se snažila zjistit, jaký je názor
respondentů na inkluzi, jaké faktory ovlivňují inkluzivní vzdělávání na této malotřídní
základní škole a co považují pedagogové za komplikace při inkluzivním vzdělávání.
Snažila jsem se získat informace, které by mi pomohly zodpovědět výzkumné otázky, které

jsem si stanovila. Veškeré rozhovory byly nahrávány na diktafon, níže uvádím jejich
interpretaci. Svolení k nahrávání jsem dostala ve všech případech. Všem respondentům
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jsem předala podepsané prohlášení o mlčenlivosti, mimo daný výzkum, o informacích,

které jsem získala z rozhovorů. Celé rozhovory jsou uvedeny v přílohách mé práce. S
vědomím respondentů v rozhovorech uvádím, jejich křestní jména.
Otázky pro rozhovory s pedagogy a asistenta pedagoga

1. Co se Vám vybaví, když se řekne inkluzivní vzdělávání?

2. Máte ze strany vedení materiální vybavení (odborná literatura, dokumenty) pro
společné vzdělávání ve vaší škole? Myslíte si, že máte dostatečné informace
ohledně společného vzdělávání? Hodil by se vám nějaký kurz navíc?

3. Jaký jste zaznamenala pokrok u integrovaných žáků během té doby, co dochází do
vaší základní školy?

4. Co se týče vybavení základní školy (speciálních pomůcek) je něco, co by vám práci
s integrovaným žákem usnadnilo? Jaká pomůcka vám chybí?

5. Je něco, co vás na myšlence společného vzdělávání kladně nebo záporně
překvapilo? Co je pro Vás PRO a PROTI u inkluzivního vzdělávání?

6. Co byste chtěla zmínit, s čím nejste spokojená ve vaší profesi? (Ať už ve vaší škole
nebo celkově k tématu společného vzdělávání).

7. Je pro Vás ze strany rodičů, co se týče komunikace a přístupu vše v pořádku?

Otázky pro rozhovor se zákonným zástupcem chlapce s tělesným postižením
1. Dle jakého kritéria jste si vybírala školu pro své dítě?

2. Jsou pro Vás podmínky, za kterých je Vaše dítě integrováno (zařazeno do běžné
školy), přijatelné?

3. Jaký jste zaznamenala pokrok u vašeho dítěte, během doby, co dochází do této
základní školy?

4. Je něco, co se týče například vybavení školy, co by správný vývoj vašeho dítěte

ještě podpořilo? Jakou pomůcku v základní škole postrádáte, nebo byste
doporučila.

5. Co byste chtěla zmínit, s čím nejste v této malotřídní škole spokojená?

6. Je pro Vás ze strany pedagogů a vedení vše v pořádku, co se týče komunikace,
přístupu?
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7. Je dle Vašeho názoru škola otevřená novým přístupům a metodám?

6.4.1.
Interpretace rozhovorů s pedagogy a asistentem
pedagoga
6.4.1.1. Interpretace rozhovoru s asistentem pedagoga

Rozhovor s asistentkou pedagoga jsem vedla po předchozí domluvě v prostoru
ředitelny základní školy. Paní Dáša pracuje jako asistentka pedagoga třetím rokem. Jedná
se o ženu, která má své osobní zkušenosti jak vést a vychovávat žáka s postižením, protože
vychovává desetiletého syna s autismem. Proto ji vnímám jako vhodného respondenta pro
mou diplomovou práci.

Nejprve paní Dáša působila na této škole jako osobní asistent pro chlapce s

tělesným postižením. Od tohoto školního roku je asistentem pedagoga v první třídě, kde se
vzdělává dvanáct žáků, z toho jeden žák s tělesným postižením na podkladě individuálního
vzdělávacího plánu a dva žáci na podkladě plánu pedagogické podpory.

Hlavní kategorie rozhovorů:
 inkluze

 Informovanost o tématu inkluze
 Komplikace a překážky
 Obavy

 Spokojenost s inkluzí
 Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní základní škole
 Komunikace

Inkluze:
Dle slov asistentky je toto téma v současné době opravdu velmi aktuální a ona sama

ho řeší dennodenně. Vnímá inkluzi „jako pozitivní krok, ale v rozumné míře.“ Na toto téma
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pohlíží ze dvou pohledů, jako matka, kdy sama vychovává syna s autismem a nepřála by si
vzdělávat ho v hlavním vzdělávacím proudu. Přesto však potvrzuje, že každý žák má právo
vzdělávat se v hlavním vzdělávacím proudu a nebo tam, kde se cítí dobře. Ten druhý
pohled je pohled asistenta pedagoga, kdy každý den může ve své práci pomáhat začlenit se
a rozvíjet se několika žákům v malotřídní základní škole.
Informovanost:

Informovanost o tématu inkluze vnímá jako dostačující pro svoji profesi, ať již ze

strany vedení nebo od školských poradenských zařízení. Sama se snaží získávat nové
informace, aby jako asistent pedagoga předala integrovaným žákům, co nejvíce.
Komplikace a překážky:
Pro paní Dášu jsou největší komplikace a překážky nedostatek finančních
prostředků, které by umožnily přestavbu této malé školy na bezbariérovou. Další překážku
spatřuje v náročnosti příprav na výuku, protože se v jedné třídě vzdělává více ročníků
najednou a práce je tak velmi rozmanitá a časově náročná na přípravu. Myslí si, že je
rozdíl, jestli je žák se speciálními vzdělávacími potřebami zařazen do běžné základní školy
nebo základní školy malotřídního typu. Velkou výhodou malotřídní školy spatřuje

v nízkém počtu žáků ve třídě, ale na druhou stranu vidí překážky v tom, že ve třídě se
vzdělává více ročníků najednou, hůře se tak udržuje ve třídě klid a je kladen větší důraz na
samostatnou práci. To může komplikovat poskytování kvalitních inkluzivních podmínek a
žák se speciálními vzdělávacími potřebami může vykazovat horší výsledky než v běžné
základní škole.
Obavy:

Obavy má paní Dáša z plošné inkluze. Bojí se, že všichni žáci s autismem, ADHD

a jiným postižením, budou zařazeni do běžných škol. Její pohled je opět spíše pohledem
matky, která vychovává dítě s autismem a sama se zařazení chlapce do běžné základní
školy brání. Obává se toho, že pokud budou všichni žáci začleněni do běžných tříd tak

nikdy nezažijí úspěch. „Vždy to budou oni žáci s postižením, kteří budou na chvostu třídy a

vždy ti poslední“. Z rozhovoru vyplynuly obavy z přeplněných tříd, kde bude mít každé

dítě se speciálními vzdělávacími potřebami svoji asistentku a ve třídách bude velký zmatek

a hluk. Dle jejích slov, je systém výuky na malotřídní škole jiný než ve velkých školách a
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tak měla velké obavy, jak žáci se speciálními vzdělávacími potřebami budou tyto
podmínky zvládat, ale zatím se její obavy nenaplnily. Ba naopak má pocit, že způsob
výuky na této základní škole, žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vyhovuje.
Spokojenost s inkluzí

Z rozhovoru s asistentkou vyplynulo, že ačkoliv se plošné inkluze obává tak

zároveň spatřuje její velké plus v tom, že intaktní žáci se naučí přijímat žáky s postižením.
Potvrzuje to svým pozorováním každodenních aktivit na této škole, kdy intaktní žáci se
sami od sebe snaží pomoci spolužákům v situacích, ve kterých si neví rady. Zatím
nezaznamenala sebemenší náznak posměchu.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní základní škole
Jak uvádí asistentka Dáša ve svém rozhovoru tak jí velmi těší sledovat úspěchy
integrovaných žáků v této malotřídní základní škole. Sama zaznamenala pokroky
především u chlapce s tělesným postižením, který při nástupu do školy byl zcela odkázán
na pomoc asistentky. V současné době má snahu dokázat vše sám a o pomoc požádá, až
v momentě, kdy si opravdu se situací neporadí. Těší ji také přístup ostatních spolužáků.

Měla velké obavy z přijetí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ostatními
spolužáky, ale je vidět, že malý třídní kolektiv dokáže podmínky inkluze velmi ovlivnit.
V tomto případě kladně.
Komunikace
Vzájemná komunikace je důležitým faktorem, který proces inkluze ovlivňuje, ať již
kladně nebo záporně. Pro paní asistentku je nejdůležitější komunikace s třídním
pedagogem, což se jí na této škole daří. Dle jejích slov „je velmi důležité, aby třídní učitel
vnímal asistenta ve třídě, jako pomoc ne jako zátěž.“ Považuje za nutné, aby asistent
pedagoga úzce spolupracoval se všemi zúčastněnými na procesu inkluze. Tato konkrétní
základní škola má nízký počet zaměstnanců a to komunikaci velmi usnadňuje. Nejtěžší
však shledává komunikaci se školskými poradenskými zařízeními. Stává se, že nedostane

konkrétní radu, která by jí práci s integrovanými žáky usnadnila. V komunikaci s rodinami
integrovaných žáků zatím nezaznamenala větší obtíže. Těší ji, že vedení školy spolupracuje
jako tým a v tom spatřuje přínos pro tvorbu inkluzivních podmínek v malotřídní základní
škole.
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6.4.1.2. Interpretace rozhovoru s třídní učitelkou

Rozhovor s třídní učitelkou jsem vedla po vyučování v prostoru ředitelny.

V rozhovoru opět užívám jméno paní učitelky Marie. Paní učitelka Marie je třídní
učitelkou prvního a druhého ročníku. Je to ta samá třída, kde působí asistent pedagoga.

Tuto třídu vede paní učitelka třetím rokem. Ve třídě se vzdělává celkem dvanáct žáků, šest

žáků prvního ročníku a šest žáků druhého ročníku. Z toho jeden chlapec s tělesným
postižením vzděláván na základě individuálního vzdělávacího plánu a dva žáci
s vytvořeným plánem pedagogické podpory. Paní učitelka má s inkluzí zkušenosti, než
nastoupila do této malotřídní základní školy, působila jako asistent pedagoga v jiné
malotřídní základní škole.
Inkluze:
Při vyslovení termínu inkluze má paní učitelka smíšené pocity. Dle jejich slov se jí
vybaví „ zmatek, nátlak a nedostatek zkušeností.“ Chápe inkluzi jako nutnou podmínku
vzdělávání, ale „to přeci neznamená, že školy budou přijímat všechny žáky plošně bez
rozdílu a tvářit se tak jako inkluzivní“. Než začne inkluze fungovat je nutné změnit školský
systém, ale to nejde ze dne na den, vše musí být postupné a kroky musí na sebe pečlivě

navazovat „ To, co se děje v současnosti mi přijde jako hurá akce nové vlády, která neví,

jak to funguje v praxi.“

Dle názoru paní učitelky žáci se speciálními vzdělávacími

potřebami, kteří mají být zařazeni do hlavního vzdělávacího proudu, jsou již do škol
zařazeni.
Informovanost:
Pro společné vzdělávání mají v malotřídní základní škole dostatek odborné
literatury a dokumentů, avšak další informace ohledně tématu inkluzivního vzdělávaní se
zdají být paní učitelce Marii nedostačující. Navštívila několik seminářů a školení na dané
téma a má pocit, že „Nikdo na kurzech nic konkrétního nevěděl, všechny informace byly
jen obecné a nezískala jsem z nich nic, co by mi práci s integrovanými žáky usnadnilo.“
Stejným způsobem vnímá komunikaci se školským poradenským pracovištěm. Pro svoji
práci by uvítala bližší informace.
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Komplikace a překážky:

V rozhovoru paní učitelka Marie uvedla, že velkou překážkou ve vzdělávání žáků

se speciálními vzdělávacími potřebami je nedostatečné vzdělání. „Já jsem pedagog, ne
speciální pedagog, neznám všechny ty vhodné postupy a metody. A naše škola nemá

dostatek financí na to, aby zde speciální pedagog působil“. A to je další komplikace, kterou

paní učitelka Marie uvedla, nedostatek financí. Protože se jedná o malou základní školu,

má omezené finanční možnosti. Obec nechce investovat finanční prostředky například na
přestavbu školy na bezbariérovou. Komplikace ve vytváření kvalitních inkluzivních
podmínek spatřuje i v chybějících speciálních pomůckách. „Vezměte si, jak dlouho trvalo,
než bylo možné zakoupit výklopnou lavici pro Matyáše (chlapec s tělesným postižením),
celý jeden rok“ Jedná se o vhodné pomůcky, které usnadní práci nejen žákovi se
speciálními vzdělávacími potřebami, ale i samotnému učiteli. Požadavky a nároky na
pořízení takových pomůcek rostou a s tím opět rostou i náklady školy.
Obavy:
Paní učitelka Marie se nejvíce obává toho, jak bude výuka vypadat, když budou do
běžných tříd zařazeni žáci s různým typem postižení. Obává se toho, jak zvládne časově

své přípravy na vyučovací hodiny „ Již takhle je to dost náročné sestavit hodinu tak, aby

žáci, kteří mají problém s pracovním tempem, zvládli probírané učivo a zároveň žáci
rychlejší, aby se nenudili. Také musím pamatovat na to, že mám ve třídě dva ročníky, o to je
to složitější.“ Paní učitelka musí mít v zásobě dostatek pracovních listů pro rychlejší žáky
a pracovní listy upravené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Dobře si však
uvědomuje, výhodu malého kolektivu a přítomnost asistenta ve třídě, který zastane
opravdu velký kus práce a to její obavy z inkluze nepatrně mírní.

Spokojenost s inkluzí
Paní učitelka Marie si uvědomuje potřebu inkluzivních podmínek pro všechny
žáky. Každý je dle jejich slov osobnost, která potřebuje takové vedení, které mu bude
nejvíce vyhovovat. Paní učitelka má možnost sledovat interakci žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků intaktních každý den a v tom vidí velký přínos inkluze do
vzdělání. Žáci intaktní se tímto způsobem učí přijímat žáky s obtížemi a to je velké plus
pro jejich další život. Své poznatky uvádí na příkladu chlapce s tělesným postižením, kdy
50

ostatní žáci neupozorňují na odlišný vzhled chlapce a respektují jeho potřeby a dopomoc
při toaletě.

Paní učitelka vidí smysl v inkluzi především v situacích, kdy i žáci se speciálními

vzdělávacími potřebami mají možnost zažít úspěch při výuce. Inkluze bere v potaz
odlišnosti všech žáků a učí je tak vzájemně fungovat a pomáhat si bez předsudků.
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní základní škole

Nejprve paní učitelka Marie vnímala žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
jako problém, práci navíc. Obávala se, že jako běžný pedagog nedokáže vytvořit takové
podmínky, aby se věnovala dostatečně všem žákům ve třídě. Postupem času však viděla

úspěchy nejen u žáků intaktních, ale i žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Těší ji
například, když sleduje, jak pod jejím vedením se naučil chlapec s tělesným postižením
psát. Nejen, že něco napíše, ale napíše to úhledně a čitelně.

To, jak přijmou žáka s postižením ostatní žáci, velmi záleží i na postoji a reakcích

jejich rodičů. Dle slov paní učitelky Marie „ V případě této školy jsem nezaznamenala
negativní poznámky ostatních rodičů, ba naopak, někteří rodiče jsou rádi, že vlastně díky
tomuto chlapci působí ve třídě asistent a tak je to plus i pro jejich dítě.“
Komunikace

I paní učitelka Marie, označila komunikaci za nejdůležitější faktor při tvorbě

inkluzivních podmínek ve škole. Jedná se o tvorbu podmínek inkluze na malé škole a
kolektiv je zde velmi příjemný a vstřícný, nemají prozatím žádné problémy v komunikaci

mezi sebou. Pro svoji práci považuje za nutné kvalitně komunikovat nejen s asistentkou
Dášou, ale i s vedením školy. „Musíme všichni vědět, jak správně postupovat při práci

nejen s integrovanými dětmi. Nebojím se přijít do ředitelny a požádat o radu.“ Problémem
v komunikaci je však čas, kterého není mnoho a tak mají na této škole zavedené pravidelné

porady, vždy první pondělí v měsíci, kdy se všichni pedagogové sejdou po pracovní době a

věnují čas tématům, na které nezbyde čas při běžných provozních poradách. S asistentkou
Dášou potřebné informace prodiskutují ráno před výukou, ale většinou nechávají výuku
tak, jak to vyplyne ze situace ten daný den.

Velký problém spatřuje paní učitelka Marie v komunikaci s některými rodiči.

„Někteří rodiče vnímají individuální plán i plán pedagogické podpory jako omluvenku za
lenost svého dítěte a vlastně i svoji. Nesnaží se plnit domácí úkoly, mají neustálé
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připomínky, proč vlastně děti mají práci domů, že je to naše povinnost je všechno naučit ve
škole.“ Své základní povinnosti přenechávají na škole a víceméně se komunikaci se
školou vyhýbají. Většinou se rodiče brání tomu, že by něco dělali špatně. Je přeci v zájmu
dítěte, aby mu byla věnována maximální možná péče, ale to nejenom v prostředí školy, ale
i v domácím prostředí a to někteří rodiče žáků na této malotřídní škole, nechtějí slyšet.

Problémovou spatřuje i komunikaci se školským poradenským zařízením. Přítomnost
speciálního pedagoga na škole by bylo velkou výhodou, protože když nastane problém, je
nutné ho vyřešit hned na místě a s někým, kdo se v prostředí školy pohybuje a zná, jak to

v dané základní škole chodí. Po telefonu se špatně vysvětluje, s čím potřebují pomoci.

6.4.1.3. Interpretace rozhovoru s paní ředitelkou základní
školy
Paní ředitelka Jana působí na této malotřídní základní škole již šest let. Je zároveň
třídní učitelkou druhé třídy, ve které se vzdělává patnáct žáků a to žáci třetího, čtvrtého a

pátého ročníku. Dle individuálního vzdělávacího plánu vzděláváni tři chlapci a jedna
dívka, na základě plánu pedagogické podpory jsou to dva žáci. Zároveň paní ředitelka

působí na této základní škole jako výchovný poradce. Rozhovor jsem si s paní ředitelkou
domluvila předem. Realizován byl v prostoru ředitelny po pracovní době.
Hlavní kategorie rozhovoru: :

Inkluze

Informovanost o tématu inkluze
Komplikace a překážky
Obavy

Spokojenost s inkluzí

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní základní škole
Komunikace
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Inkluze

Paní ředitelka Jana je dle rozhovoru inkluzi nakloněna. Každý žák si zaslouží

individuální přístup, ale nevidí jako šťastné řešení v celoplošné inkluzi. „V současné
situaci jsou na pedagogy kladeny vysoké nároky a i já mám zkušenosti s odchodem velmi

kvalitních pedagogů ze školství, jen z důvodu nastavení systému, který je teď.“ O inkluzi
platí, že je interdisciplinární, tudíž nezáleží jen na podmínkách této malotřídní školy, které
vytvoří, ale také na úzké spolupráci s dalšími odborníky a rodiči.
Inkluzí se očekává přijmutí všech žáků bez rozdílů. Každý žák má právo být
vzděláván v takové základní škole, která se mu líbí, nebo spíše jeho rodičům. „Když si
rodiče budou přát zařadit své dítě s postižením do naší školy tak ho budeme muset

přijmout, ať jsme připraveni nebo nejsme.“ To však nezajistí, že vzdělávání bude probíhat
kvalitně.
Informovanost o tématu inkluze
Ze své pozice se snaží paní ředitelka zajistit dostatek materiálů a odborných knih

k tématu společného vzdělávání. Také uvádí, že kurzy, které měla možnost navštívit, byly
pouze obecné a nic konkrétního sdělující. Většina informací jí přijde zmatečná a

komplikovaná. Cítí z ostatních pedagogů velké rozčarování, které pramení z nedostatku
konkrétních informací, co se od nich očekává.
Komplikace a překážky

K vytváření kvalitních inkluzivních podmínek jsou velkou překážkou nedostatečné

finance. „Na každém jednání rady obce žadoním o uvolnění aspoň malé částky peněz na
pomůcky, úpravu tříd nebo pořízení nového vybavení. Není to jednoduché.“

Další komplikací, kterou si paní ředitelka uvědomuje, je nesprávné naladění

pracovního týmu. Ne všichni jsou plně inkluzi nakloněni a to se pak odráží na přístupu a
odvedené práci. Mají naučené a ověřené metody ve výuce a najednou musí postupovat

jinak, učit se vytvářet nové strategie a měnit své zažité postoje. A to je velký problém

v zavádění společného vzdělávání. Ne všichni jsou ochotni více pracovat, aby výsledky

byly co nejlepší. Personální zajištění je komplikací na této základní škole. „Uvítala bych
přítomnost speciálního pedagoga, kterého si však jako malá škola dovolit nemůžeme, ale
takový kvalifikovaný odborník by se nám do týmu hodil“
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Také prostory dané školy, které nejsou bezbariérové, nijak vytváření inkluzivních
podmínek neusnadňují. Paní ředitelka by si přála vytvořit relaxační, odpočinkovou
místnost, kde by měli žáci možnost kvalitně si odpočinout a načerpat síly. Komplikované
je i pořízení nových pomůcek, které by práci pedagogům usnadnily. A jako další překážku
uvedla paní ředitelka nedostatek času. Společné vzdělávání netvoří jen prostředí školy, ale
komplikace mohou přinášet i rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. „Někteří
rodiče se o vzdělávání svých dětí nezajímají. Dítě má individuální plán a tím to pro ně
končí. Nechtějte žádnou práci po nás, všechno zajistěte vy. Ale neříkám, že všechny rodiče.
S některými je spolupráce výborná. „ Myšlenka společného vzdělávání je dle jejích slov

dobrá, ale praxe se rozchází s teorií. Byla by pro postupnou a pozvolnou změnu systému,
s naplánováním jednotlivých kroků.
Obavy

Obavy plynou z nového a neznámého. Paní ředitelka nemá obavy z inkluze jako

takové. Obává se, že se zavedením plošné inkluze bude klesat kvalita výuky. Pedagogové
se budou soustředit na zpracování nových dokumentů, které s sebou inkluze přináší a
nebude zbývat čas na kvalitní přípravu výuky.

„A z čeho se vezmou slibované finanční prostředky? Obávám se, že za pár let budou řešit
školy velký finanční problém, z jakých peněz zaplatit asistenty, atd.“
Spokojenost s inkluzí
Myšlenka inkluze je podle paní ředitelky velmi dobrým krokem. Všichni žáci se
speciálními vzdělávacími potřebami potřebují uznání a přijetí a zároveň žáci intaktní se
potřebují naučit s takovými žáky sžít. „Je potřeba, aby se žáci naučili kooperovat se všemi,

i s těmi slabšími. V běžném životě taky žijeme jeden vedle druhého, doba, kdy lidé
s postižením byli vyčleňováni, je dávno pryč.“ V kolektivu malotřídní základní školy, mají
optimální podmínky pro zavedení inkluze, co se do počtu žáků týče.
Inkluze také přináší i nové metody a tak se pedagogové mají stále co nového učit, je

tedy ku prospěchu i samotným pedagogům.
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Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v malotřídní základní škole
Na této malotřídní škole není žák se speciálními vzdělávacími potřebami problémem.
I paní ředitelka si uvědomuje velkou výhodu oproti velkým školám, a tou je malý třídní
kolektiv. Jsou tak vytvořeny optimální pracovní podmínky pro každého žáka, záleží jen na

tom, jak tyto podmínky využijí pedagogové. „Koncentrace žáků s výukovými i výchovnými
problémy je na této škole vysoká, ale myslím si, že to nevnímáme jako problém. Radujeme
se ze sebemenšího úspěchu těchto dětí a jsme rádi, že patří do naší školy.“
Komunikace
Kvalitní komunikace všech zúčastněných stran, podílejících se na vytváření
inkluzivních podmínek, je velmi důležitým bodem. Paní ředitelka nezaznamenala

komplikace v komunikaci s podřízenými. O všech krocích, které podřízení podnikají, ví a
všechny kroky pečlivě zvažují. Obtíže však vnímá v komunikaci s rodiči některých žáků. I

když rodiče mají možnost navštívit školu dle svého uvážení, většinou tak nečiní. A
problémy, které by měli řešit s vedením školy, řeší přes paní starostku, pod jejíž správu
škola spadá. Bezproblémová není ani komunikace se školským poradenským pracovištěm.
„Očekávají od nás, že veškeré změny splníme ihned a bez pomoci, ale přitom oni si dávají
s posouzením stavu žáka načas.“

6.5.

Shrnutí rozhovorů s pedagogy

Všichni respondenti se shodují, že myšlenka inkluze je dobrá, ale nemají dostatek
konkrétních informací, které by jim práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
usnadnily. Systém by měnili postupně po částech. Současná situace se jim zdá nepřehledná
s velkými nároky na pedagogy. Zaznamenala jsem i neochotu měnit své zvyky a metody.

Komplikace při zavádění inkluzivních podmínek jim přináší komunikace se

zákonnými zástupci integrovaných žáků a nedostatečná podpora školského poradenského

zařízení. Ve všech třech případech respondenti poukázali na špatnou finanční situaci, od
které se vše odvíjí – nákup pomůcek, úprava prostředí školy.

Obavy mají z nedostatečného finančního zajištění a z přeplněných tříd.
Pozitivní stránky inkluze spatřují v rovných příležitostech pro všechny. Pro intaktní
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žáky rozvoj empatie. Pro žáky s postižením celkový rozvoj osobnosti. Velké pozitivum
vnímají v malém třídním kolektivu, který jim v této škole umožňuje individuální přístup ke
všem žákům. Váží si přítomnosti asistenta pedagoga, který je velkou oporou paní učitelce

v první třídě. Všichni respondenti se shodli, že by jim práci usnadnila přítomnost
speciálního pedagoga přímo ve škole.
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7. PŘÍPADOVÁ STUDIE ŽÁKA S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Pro diplomovou práci jsem zvolila případovou studii chlapce, který se vzdělává ve

druhém ročníku malotřídní základní školy na podkladě individuálního vzdělávacího plánu.
Jedná se o chlapce s tělesným postižením horních končetin. Na konci případové studie
uvádím rozhovor s matkou tohoto chlapce. Matka chlapce s rozhovorem souhlasila a
poskytla mi informovaný souhlas viz. příloha

7.1.

Osobní anamnéza

Matyáš se narodil do úplné rodiny, jako první syn. Těhotenství matka prožívala bez
komplikací, až na špatné krevní výsledky, po kterých následoval odběr plodové vody s
normálním výsledkem. Potom, co matka dva týdny přenášela, musela na vyvolání porodu.
Matka ještě dvě hodiny po porodu nevěděla, že s chlapcem není něco v pořádku. Věděl to
pouze otec, který byl přítomen u porodu. Poté bylo matce sděleno, že Matyáš nemá
vyvinuté ruce. Po pěti hodinách od porodu byl chlapec transportován do Motolské

nemocnice ve velmi vážném stavu. Druhý den bylo matce oznámeno, že Matyáš má čtyři

vrozené vady, atrezii jícnu, píštěl konečníku, malformaci horních končetin – radial club
hand, jednu ledvinu a slabou srdeční vadu. Ihned se podrobil operaci jícnu, po které byl
uveden do umělého spánku. Po dvou týdnech byl propuštěn domů. Ve třech měsících byl

Matyášovi operován konečník. Následovaly úpravy a operace rukou, což trvalo asi 4 roky.
Jelikož byl Matyáš neklidné dítě, byly operace rukou velmi komplikované. Ruce mu byly
napínány pomocí speciálního strojku, který bohužel Matyáš buď ohnul nebo zlomil,
protože stále padal. Mezi úpravami rukou absolvoval Matyáš dvě reoperace konečníku.
Matyáš má malformaci obou horních končetin, má zkrácené předloktí a chybějící nebo
nefunkční palec. Na levé ruce operativně upraven do opozice ukazováček, pravá ruka bez
opozice. Problémy s vyprazdňováním přetrvávají i nadále, neudrží stolici.

Matyáš

komunikuje v normě odpovídající věku. Je stále v péči nefrologické ambulance v
Chrudimi, proktologické a pediatrické poradny v Motole.
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7.2.

Rodinná anamnéza

Matyáš pochází z úplné rodiny, má o pět let mladšího bratra, který je zdráv. Vztahy
v rodině jsou bezproblémové. Matka i otec zdrávi. Vedou Matyáše k samostatnosti,
přistupují k němu stejně jako k jeho bratrovi. Rodina žije v malé obci, v rodinném domě.
Otec pracuje jako OSVČ , matka je na mateřské dovolené. Co se týče genetické zátěže
rodiny, bez vážnějších diagnóz. Dědeček Matyáše má cukrovku II. typu. Dědeček z
matčiny strany již nežije, zemřel na infarkt. Bratranec Matyáše ze strany matky má
diagnostikováno ADHD.
Rodina tráví volný čas aktivně, jezdí s chlapci na výlety, plavat. Matyáše vede
matka k zodpovědnosti a nedělá mezi bratry žádné rozdíly. Matyáš se tak pod vedením
matky snaží naučit vše, aby byl co nejsamostatnější. S otcem jezdí na ryby a kempovat.

7.3.

Školní anamnéza

Matyáš nastoupil do běžné mateřské školy po čtvrtém roce věku. Vzdělával se zde
za podpory osobního asistenta, na podkladě IVP dle RVP PV. V roce 2015 nastoupil do
prvního ročníku základní malotřídní školy, která je společným subjektem s mateřskou
školou.
V oblasti motoriky nemá Matyáš výraznější problémy. Chodí samostatně, sedí bez
opory. Při práci má občas strnulé sezení, po upozornění se však uvolní. Chodí ze schodů i
do schodů se střídáním obou nohou. Pohybové dovednosti i přes výrazný deficit horních
končetin odpovídají věku. Na manipulaci s předměty potřebuje více času. V současné době
se jeho manipulace s malými předměty velmi zlepšila. Při hrách v družině Matyáš staví
domečky z Lega, je schopen vložit korálky do krabičky. Je schopen používat předměty
denní potřeby. Při manipulaci si dopomáhá tělem, uchopuje bez účasti palce, vesměs dlaní.
Z důvodu vady nemůže prstové úchopy realizovat. Píše pravou rukou. Pero drží mezi
ukazováčkem a prostředníčkem pravé ruky, někdy s oporou o malíček. Při psaní natáčí tělo
za rukou, někdy drží pero kolmo k papíru, občas neudrží lokty na podložce. Při psaní
nevydrží sedět na židli, často si na ni kleká a naklání se nad psací desku. Matyáš je
schopen stříhat nůžkami po čáře, drží je pomocí ukazováčku a prsteníčku a nůžky má
speciálně upravené pro snadnější manipulaci. Je schopen vystřihnout kruh, trojúhelník, ale
nesmí být silnější papír. Matyáš nemá sílu v prstech. Otáčí listy po jednom, při práci
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využívá spolupráci obou rukou, jejich pohyby jsou koordinované.
Matyáš se při vyučování projevuje přiměřeně svému věku. Je bystrý a zvídavý,
hlásí se, i když nezná odpověď.

Na konci vyučování má již problém s udržením

pozornosti. Do školy chodí velmi rád, při vyučování ochotně spolupracuje jak s učitelkou
tak asistentkou. Snaží se být samostatný. Pracuje ve všech předmětech stejným tempem
jako jeho spolužáci, pouze při psaní je pomalejší, ale vše stíhá napsat. Používá
protiskluzovou podložku a sklopnou lavici. S tvary písmen nemá problémy, pouze při
delším psaní si potřebuje krátce odpočinout, uvolnit a protřepat ruku. Asistentka mu
pomáhá při přípravě pomůcek, při stříhání, ale především v osobní hygieně. Také ho
vhodně motivuje, pokud se Matyáš přestane soustředit.

Matyáš má velmi rád tělesnou výchovu. Nevyhýbá se žádným činnostem. Potřebuje

dopomoc při lezení na žebřiny. Míčové hry a manipulace s míčem jsou ovlivněny
postižením horních končetin, ale Matyáš je zkouší společně s ostatními spolužáky, které ho

z žádných aktivit nevyčleňují. Od první třídy udělal výrazný pokrok v chytání míče. Za

dopomoci pedagoga se naučil dobře manipulovat s kriketovým míčkem. Při hodu mu je
tolerováno jeho specifické držení těla, kterým si dopomáhá ke švihu. Kotoul zvládá s
dopomocí. Při hodinách tělesné výchovy jsou omezovány aktivity na výdrž, protože se
chlapec rychleji unaví.
Mezi další předměty, které má Matyáš velmi rád je prvouka a anglický jazyk.

V hodinách prvouky dostává Matyáš nakopírované zvětšené pracovní listy a zkoušen je
slovně.

Při samostatné práci v hodinách anglického jazyka využívá Matyáš zvětšené a

zalaminované karty se slovíčky, pro lepší manipulaci. U nácviku psané formy jazyka je mu
tolerován vzhled přepisu. Je nutný dohled asistenta pedagoga, rychleji se unaví než
v jiných předmětech a přestane dávat pozor.

Pedagog má připravené různé druhy

pracovních listů, pexeso nebo práci na interaktivní tabuli, aby Matyáš střídal činnosti. V
Anglickém jazyce si velmi dobře osvojuje novou slovní zásobu. Je schopen si rychle
zapamatovat výslovnost a aktivně spolupracuje s pedagogem.

Při výuce i o přestávkách se řídí a snaží se dodržovat společenská pravidla i
pravidla třídy. Novým informacím naslouchá se zájmem, pokud ho téma zaujme, vydrží se
koncentrovat i delší dobu než obvykle. Velmi často skáče ostatním do řeči nebo si povídá s
kamarády, když mluví jiný spolužák. Stále se hlásí, chce na vše odpovědět jako první, ale
velmi často svoji odpověď nezná a tak si ji neobratně vymýšlí. Pedagog dává Matyášovi
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dostatek prostoru pro vyjádření, ale snaží se ho také naučit, aby se hlásil, až v momentě,
kdy opravdu odpověď zná. Učí ho trpělivosti a ovládání se. Při výuce je velmi důležitá
motivace chlapce. Má snahu zvládnout veškeré aktivity jako první a podle toho vypadá

kvalita jeho práce. Asistent pedagoga musí Matyáše upozorňovat na zpomalení tempa a

soustředění se na vyšší kvalitu jeho práce. V hodinách Českého jazyka je Matyášovi

upravována velikost písma. Paní učitelka mu kopíruje pracovní sešit s potřebným
zvětšením. V současné době se jeho motorika natolik zlepšila, že zkouší pracovat i

s normální velikostí psaného textu v pracovních sešitech. Píše však kratší diktáty a dostává
kratší články k přepisu či opisu. Opět je nutný dohled asistenta.

Při výuce nejvíce Matyášovi vyhovuje frontální styl výuky anebo individuální

výuka, kdy spoléhá sám na sebe a pracuje s pomocí asistentky. Potřebuje být v neustálém
kontaktu s pedagogem, proto jeho místo je v čele třídy. Z této pozice vidí dobře na tabuli a
má přehled o dění v celé třídě. Při výuce Matyáš využívá polohovací lavici

s protiskluzovou podložkou. Lavice je nastavena tak, aby Matyáš dosáhl nohama na zem.

U interaktivní i normální tabule je umístěn stupínek, který usnadňuje Matyášovi psaní na
tabuli po celé výšce. U normální tabule používá velké křídy pro lepší úchop. Rýsovací

pomůcky na tabuli jsou magnetické pro snadnější manipulaci. Při pracovních činnostech a

výtvarné výchově je brán ohled na pomalejší tempo při práci. Matyáš se snaží manipulovat

se všemi předměty. Při manipulaci s jehlou a nití je používána velká, kulatá jehla.
Asistentka Matyášovi pomáhá, až v momentě, kdy on sám si neví rady. Voskové pastely
jsou velké trojhranné, pro lepší úchop. Chlapcovi je často umožněno malovat prsty a to se
kladně odráží na jeho lepší motorice.
Při hygieně potřebuje Matyáš dopomoc asistenta pedagoga. Na toaletě má
nainstalován stupínek, aby zvládl malou potřebu bez dopomoci. Z finančního daru, který
škola získala, byla vybudována sprcha, kterou chlapec též využívá. V současné době by
bylo potřeba zřídit mobilní bidet k nácviku samostatné toalety. Mobilní proto, aby si mohl
Matyáš bidet odvézt, až přestoupí na druhý stupeň.

Matyáš je vzděláván běžnými vzdělávacími metodami a postupy s ohledem na jeho

pracovní tempo.
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7.4.

Sociální anamnéza

Jedná se o chlapce, který velmi rád komunikuje s ostatními spolužáky i pedagogy.
Je velmi energický, neustále v pohybu. Má rád pohybové aktivity a kolektivní hry. Není
konfliktní, ale když se mu něco nelíbí, reaguje prudce bez rozmyslu a pak se stává, že díky
dlaze, kterou má na levé ruce, snadno někoho zraní.

Chlapec se rychle začlenil do třídního kolektivu. Spolužáci na jeho handicap

žádným způsobem neupozorňují, přistupují k němu přátelsky a sami vědí, kdy a s čím
potřebuje Matyáš pomoci.

Matka vede chlapce k samostatnosti. Ten se pod jejím vedením naučil jezdit na kole

a každý rok se účastní dětských cyklistických závodů. Matyáš velmi rád a dobře plave, je
však nutné, aby měl neustálý dozor, jelikož se rychleji unaví a sám své síly snadno přecení.
Mezi další jeho zájmy patří florbal, který hraje závodně za mladší žáky. Každý týden
navštěvuje základní uměleckou školu, kam dojíždí na hudební nauku a také se zde učí hrát
na bicí.

Nevyhýbá se žádným aktivitám, chce vyzkoušet vše, co je spojené s pohybem.

Má rád auta a zemědělské stroje.

V odpolední družině si rád hraje se stavebnicí Merkur,

kde se trpělivě snaží zašroubovat sebemenší šroubek. O pomoc požádá opravdu v
nejnutnějším případě.
Hygienické návyky má osvojené, potřebuje dopomoci s hygienou po toaletě a
mytím ve sprše. Pokud je ve sprše páková baterie, je schopen se sám umýt. Vzhledem k
problémům s udržením stolice, Matyáš používá hygienické vložky a při toaletě je nezbytná
přítomnost druhé osoby. Během výuky mu dopomoc při hygieně zajišťuje asistent
pedagoga, v době školní družiny je to sama vychovatelka. Matyáš je již ve věku, kdy si
tento handicap uvědomuje a není mu příjemné, aby mu s hygienou po toaletě pomáhal
kdokoli jiný, proto jsou to dvě stále stejné osoby, na které je zvyklý.

Stravování zvládá samostatně, potřebuje dopomoc pouze s nakrájením masa, ale

opět, až v momentě, kdy si sám neporadí. Někdy to Matyáš řeší tak, že si celé maso
napíchne na vidličku a ukusuje. Jí lžicí i příborem. Vidličku drží v pravé ruce, protože v
této ruce má větší sílu a lépe koordinuje pohyby ruky. Při přenášení předmětů využívá
opory těla.
Dopomoc potřebuje také při oblékání, ale na přání matky, musí vše vyzkoušet
nejprve sám, až poté mu asistentka smí pomoci. Vzhledem k tomu, že matka Matyáše je
švadlena, tak mu většinu oblečení šije doma. Především potřebuje kalhoty do gumy, aby
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byl schopen se sám obléknout. I tak se svléká a obléká s dopomocí, při svlékaní je ale
samostatnější. S knoflíky a zipy potřebuje dopomoc. Boty nosí na suchý zip, protože
tkaničky není schopen zavázat z důvodu malé síly v rukách.

Problémem pro Matyáše je třeba sebrat plochý předmět z podlahy. Zkouší to oběma
rukama najednou, ale tím, že mu chybí palec v opozici tak s tím má velké obtíže. Matyáš je
však velmi snaživý chlapec a chce se vyrovnat ostatním dětem i spolužákům. Je energický
a velmi vtipný tím si ostatní spolužáky opravdu získal.

7.5.

Shrnutí případové studie

Pomocí případové studie chlapce s tělesným postižením jsem chtěla demonstrovat,

jakým způsobem jsou v této malotřídní základní škole vytvářeny inkluzivní podmínky pro

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho důvodu jsem v kazuistice
věnovala

větší

pozornost

školní

anamnéze,

kde

uvádím

využití

konkrétních

kompenzačních a učebních pomůcek v jednotlivých předmětech. Z případové studie
chlapce vyplývá, že se pedagogové v této malotřídní základní škole snaží s ohledem na

funkční možnosti chlapce a jeho zdravotní stav, v maximální možné míře zapojit ho do

běžné intaktní populace s cílem vytvoření co nejlepších inkluzivních podmínek. I přes ne
příliš příznivou finanční situaci se snaží pedagogové vytvářet optimální podmínky pro
maximální rozvoj Matyáše. Většinu pomůcek, které využívají, si sami vytváří. Prostory
školy se snaží upravit tak, aby byly co nevíce bezbariérové. Využívají sponzorských darů
pro vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami.

7.6.
Interpretace rozhovoru s matkou chlapce s tělesným
postižením
Rozhovor s matkou byl realizován po předchozí osobní domluvě v příjemném
rodinném prostředí v domě, kde chlapec bydlí, ve velmi přátelské atmosféře. S matkou
jsem hovořila o samotě bez přítomnosti chlapce. Matka souhlasila s nahráním rozhovoru i s
jeho uveřejněním. Byla mnou informována, pro jaké účely tyto informace zjišťuji a že jsou
výhradně pro zpracování mé diplomové práce.
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Hlavní kritéria rozhovoru:
výběr školy
podmínky vzdělávání
pokrok
překážky ve vzdělávání
komunikace

výběr školy
Matka volila vzdělávací zařízení s ohledem na Matyášův zdravotní stav. Malotřídní

základní škola se jí zdála nejoptimálnějším řešením, z důvodu malého počtu žáků ve
třídách a zároveň s ohledem na to, že Matyáš již prostředí školy znal, protože navštěvoval
mateřskou školu, která je součástí základní školy. Matka taktéž jako žák navštěvovala
stejnou základní školu, ale dle slov matky „kolektiv pedagogů je v současné době velmi
příjemný a to mě velmi ovlivnilo pro výběr.“

podmínky vzdělávání
Z rozhovoru vyplynulo, že je matka s podmínkami vzdělávání svého syna
maximálně spokojená. Pro svého syna požaduje minimum výjimek. Nepřeje si, aby za něj
činnosti vykonávala asistentka pedagoga. „Chci, aby nejdřív Maty vyzkoušel všechno
sám.“
Pokrok

Matka v rozhovoru uvedla, že u Matyáše zaznamenala rozvoj motoriky, co

navštěvuje základní školu. Má chuť zkoušet nové věci. Má radost z úspěchu a do školy se
velmi těší. Zaznamenala také pokrok v komunikaci s ostatními vrstevníky.
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překážky ve vzdělávání
Matka v rozhovoru uvedla, že by uvítala pořízení bidetu do základní školy. Myslí
si, že toto je překážka, která brání dostatečnému chlapcovu osamostatnění se. Jiné
překážky neuvedla.
komunikace

Matka uvedla, že komunikace se školou je pro ni velmi zásadní. S vedením školy i

s ostatními

pracovníky této

malotřídní

základní

školy nezaznamenala

problém

v komunikaci. Dle jejich slov „ Vstřícnost a ochota všech učitelek je opravdu veliká.“

Matka hodnotí tuto základní školu jako otevřenou novým možnostem a přístupům. Z jejího
pohledu je zde kladen důraz na individuální vzdělávání každého žáka. Každý zákonný
zástupce žáků má možnost školu kdykoliv navštívit. Kolektiv pedagogů se nebrání žádným
připomínkám, ať již k výuce nebo přístupu pedagogů.

Matka v rozhovoru chválila i

přístup školského poradenského pracoviště, které v jejich případě pracovalo velmi rychle.

7.7.
Shrnutí rozhovoru s matkou chlapce s tělesným
postižením

Rozhovorem se zákonným zástupcem chlapce s tělesným postižením jsem chtěla

získat pohled zvenčí na malotřídní základní školu. Tímto rozhovorem se mi potvrdilo, že
v této malotřídní základní škole se snaží poskytovat inkluzivní vzdělávání v nejvyšší
možné míře. Z rozhovoru také vyplynulo, že kvalitní komunikace je nejenom pro

pedagogy, ale i rodiče důležitým faktorem ovlivňujícím proces inkluze. Dalším faktorem

kladně ovlivňující proces inkluze je malý třídní kolektiv, kde má pedagog dostatek
prostoru pro individuální práci s jednotlivcem a to oceňují i rodiče chlapce.
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8. SHRNUTÍ VÝZKUMU

Cílem mé práce bylo zjistit, jakým způsobem je dosahováno kvality inkluzivního

vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy. Identifikovat nejčastější překážky v

realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní základní škole z pohledu pedagogů a

asistenta pedagoga. Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces inkluze a
zodpovědět si výzkumné otázky:


Jaký je názor pedagogů a asistenta pedagoga na inkluzivní vzdělávání?



Jaké faktory ovlivňují inkluzivní vzdělávání?



Co považují dotazovaní pedagogové za komplikace v procesu inkluzivního vzdělávaní?
K tomu

jsem

využila

vlastního

pozorování,

analýzu

dokumentů

a

polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy, asistentem pedagoga a zákonným zástupcem

žáka s tělesným postižením. To vše jsem doplnila případovou studií chlapce s tělesným
postižením, na které jsem chtěla demonstrovat, jakým způsobem se pedagogové snaží na
této malotřídní škole pracovat s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zjistila jsem, že všichni pedagogové se snaží individuálním přístupem začlenit žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami. Kladou důraz na individuální tempo každého žáka,
k tomu jim napomáhá malý třídní kolektiv. Střídají různé formy výuky, aby udrželi
pozornost všech žáků. Snaží se vytvářet si vlastní speciální pomůcky, pro usnadnění
vzdělávání začleněných žáků.
Z rozhovorů vyplynuly tyto nejčastější překážky pro realizaci inkluzivního
vzdělávání. Všichni respondenti se shodli na nedostatečném finančním zajištění pro získání
kvalitních speciálních pomůcek a pro úpravu prostředí školy na bezbariérové.

Další

překážku, kterou uvedli, je nedostatečné vzdělání pedagogů v oblasti speciální pedagogiky
a s tím spojená chybějící profese speciálního pedagoga na této základní škole. Ve dvou
případech uvedli respondenti větší náročnost příprav na vyučování a nedostatek času.


Jaký je názor pedagogů a asistenta pedagoga na inkluzivní vzdělávání?
Ve všech případech se respondenti shodli, že inkluzivní vzdělávání je dobrý krok,

ale uveden velmi rychle do praxe, bez dostatečných konkrétních informací, jak postupovat,
což celý systém inkluze velmi zpomaluje a znesnadňuje. Kladli by větší důraz na právo
volby, nejsou nakloněni celoplošné inkluzi.
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Jaké faktory ovlivňují inkluzivní vzdělávání?
Všichni dotazovaní respondenti uvedli, že proces inkluzivního vzdělávání ovlivňuje

počet žáků ve třídním kolektivu. Čím menší třídní kolektiv tím lepší podmínky pro
individuální přístup a možnost upravit pracovní tempo každého žáka. Na této malotřídní
základní škole tak mají optimální podmínky, co do počtu žáků pro inkluzivní vzdělávání.
Dalším faktorem je ochota, či neochota pedagogů měnit zkušené a ověřené metody
a postupy, to může do značné míry proces inkluze zkomplikovat. Faktorem, který může
negativně ovlivnit proces inkluze, je nedostatek speciálních pomůcek. V této škole nemají
dostatek finančních prostředků na získání všech potřebných speciálních pomůcek, ale
pedagogové si snaží pomoci tím, že si vyrábějí pomůcky vlastní. Na pomůcky pro osobní
hygienu chlapce s tělesným postižením si škola zajistila finanční dary.

Třetím faktorem, který uvedli všichni respondenti, je komunikace, která je velmi
podstatná pro inkluzivní vzdělávání. A to nejen mezi pedagogy vzájemně, ale i školou a
poradenskými zařízeními a rodiči. Na této škole komunikace mezi vedením a pedagogy
funguje bez problémů, mají uzpůsobené porady mimo pracovní dobu, aby se dostatečně
věnovali tématům, na které nezbyl čas, při běžných pravidelných poradách. Škola je
otevřená novým možnostem a připomínkám. Rodiče mají možnost podílet se na činnosti
školy.


Co považují dotazovaní pedagogové za komplikace v procesu inkluzivního vzdělávaní?
Všichni dotazovaní uvedli jako komplikace problémovou komunikaci s rodiči, kteří

se v některých případech vzdávají odpovědnosti za přípravu svých dětí a veškerou

odpovědnost přenášejí na školu. Taktéž komunikaci se školským poradenským zařízením,
kdy vyjádření se ke konkrétnímu případu žáka trvá velmi dlouho.
Dle mého názoru tato malotřídní základní škola naplňuje podmínky inkluzivní
školy. Pedagogové si uvědomují, jaké faktory a jakým způsobem ovlivňují proces inkluze.
Snaží se vytvářet optimální podmínky pro každého žáka, ať již úpravou prostředí,
vytvářením speciálních pomůcek nebo snahou o kvalitní komunikaci se zákonnými

zástupci. Uvědomují si výhodu malého třídního kolektivu, což se mi ověřilo i

v rozhovorech, jako velké plus pro podmínky inkluze.

Doporučila bych prohlubování znalostí o problematice společného vzdělávání, aby
byli pedagogové připraveni na vzdělávání žáků s většími výukovými problémy, než
s jakými doposud pracovali.
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9. ZÁVĚR
Na závěr své diplomové práce bych ráda své poznatky shrnula.
Cílem mé diplomové práce bylo zjistit, jakým způsobem je dosahováno kvality

inkluzivního vzdělávání v podmínkách malotřídní základní školy. Identifikovat nejčastější

překážky v realizaci inkluzivního vzdělávání v malotřídní základní škole z pohledu
pedagogů a asistenta pedagoga. Zjistit, jaké faktory mohou dle pedagogů ovlivnit proces
inkluze.

Vypracována byla případová studie žáka s tělesným postižením, který je vzděláván v

malotřídní základní škole. Aby bylo možné zodpovědět si výzkumné otázky, bylo využito
polostrukturovaných rozhovorů s pedagogy, asistentem pedagoga a zákonným zástupcem
žáka s postižením, analýzy dokumentů a vlastního pozorování.
Z případové studie vyplynulo, že ačkoli se jedná o malotřídní základní školu, kde

mají omezené finanční možnosti, snaží se poskytovat kvalitní inkluzivní vzdělávání všem
žákům na základě individuálního přístupu, za pomoci všech dostupných speciálních

pomůcek. Při výuce se zohledňuje tempo každého žáka, pedagogové se snaží vytvořit
takové prostředí, které by bylo pro žáky podnětné a motivující. Potvrdilo se, stejně jako
uvádí například Lechta (2016), že pro poskytování kvalitního inkluzivního vzdělávání je

individuální a motivující přístup velmi zásadní. V této malotřídní základní škole tomu
napomáhá nízký počet žáků ve třídách, kdy pedagog má dostatek prostoru pro každého
žáka.
Stejně tak záleží na postoji pedagoga, zda vnímá inkluzi jako pozitivní proces nebo

jako zátěž pro svoji osobu. Dalším důležitým bodem inkluze je, kvalitní komunikace nejen
mezi pedagogy, ale i mezi školou a rodiči.

V této základní škole jsem identifikovala nejčastější překážky, které proces inkluze
znesnadňují. Především se jedná o nedostatečné finanční zajištění, kdy si škola nemůže
dovolit upravit prostředí školy na bezbariérové a také zajistit pozici speciálního pedagoga.
Další překážkou je, ne zcela inkluzivní naladění celého pedagogického sboru, které však
může souviset s nedostatečnou informovaností v oblasti společného vzdělávání.
Jelikož se jednalo o případovou studii chlapce s tělesným postižením, vzdělávaného
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v malotřídní základní škole, nelze tyto výsledky zevšeobecňovat. Předmětem dalšího
šetření v této oblasti by mohlo být porovnání podmínek pro poskytování kvalitního
inkluzivního vzdělávání na více malotřídních základních školách.
Z případové studie vyplynula významná zjištění a tím i doporučení pro školní praxi,
kdy je opravdu zapotřebí zapracovat na vzdělávání pedagogů v oblasti společného
vzdělávání, ať již před vstupem do praxe nebo během ní. Vzbudit v nich zájem o inkluzivní
vzdělávání a zároveň tak předejít obavám, které většina pedagogů z tohoto procesu má.

Inkluzivní proces si žádá vzájemnou spolupráci všech zúčastněných, a proto velkou
pozornost bych věnovala vzájemné komunikaci mezi školou a rodinami všech žáků.

Nelze tedy v daný moment označit danou školu jako plně inkluzivní zařízení. Jak

jsem již zmínila v úvodu své práce, inkluze je dlouhodobý proces a je pouze na
zúčastněných osobách, jakým způsobem se bude tento proces vyvíjet.

68

10. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

ANDERLÍKOVÁ, L. Cesta k inkluzi: úvahy z praxe a pro praxi. Praha: Triton, 2014, 210
s. ISBN 978-80- 7387-765- 1.

BOOTH, T.; AINSCOW, M. Index for inclucion developing learning and participation in
schools. Bristol: CSIE, 2002, 102 s. ISBN 1 872001 18 1.

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000, 207 s.
ISBN 80-85931-79-6.

HÁJKOVÁ, V.; STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání. 1. vyd. Praha : Grada Publishing,
2010. ISBN 978-80-247-3070-7

HÁJKOVÁ, V. Integrativní pedagogika. Praha: IPPP ČR, 2005. 124 s. ISBN 80-86856-054.

HENDL, J. kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005, 407 s.
ISBN 80- 7367-040-2.

KAPRÁLEK, K.; BĚLECKÝ, Z. Jak napsat a používat individuální vzdělávací program.
2. Vyd. Praha: Portál, 2011. 163 s. ISBN 978-80-7376-824-1.

KENDÍKOVÁ, J. Vzdělávání žáka s SVP. Praha: Dobrá škola, 2016. 102 s. ISBN 978-807496-213-4.

KOCUROVÁ, M. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy. 1. vyd. Dobrá voda
: Aleš Čeněk, 2002. 255 s. ISBN 80-86473-23-6.

LANG, Greg ; BERBERICHOVÁ, Chris. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha:
Portál, 1998. 146 s. ISBN 80-7178-144-4.
LAZAROVÁ, B., HLOUŠKOVÁ, L., TRNKOVÁ, K., POL, M., LUKAS, J. Řízení
inkluze ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 179 s. ISBN 978-80-210-8037-9

LECHTA, V. Inkluzivní pedagogika. Praha: Portál, 2016, 459 s. ISBN 978- 80-262-1123-5.
MICHALÍK, J., BASLEROVÁ, P., FELCMANOVÁ, L.
Podpůrná opatření ve vzdělávání. Praha: Člověk v tísni, 2015, 37s.ISBN 978-80-87456-

57-6.

69

NĚMEC, Z., a kol. Asistence ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Praha:
Nová škola, 2014, 138 s. ISBN 978-80- 903631-9-9.

NĚMEC Z., ŠIMÁČKOVÍ-LAURENČÍKOVÁ K., HÁJKOVÁ V. Asistent pedagoga v

inkluzivní škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, 80 s. ISBN 978-807290-712-0.

SKUTIL, M. Pedagogický a speciálně pedagogický slovník. Praha: Grada, 2011, 101 s.
ISBN 978-80-247-3855-0.

SPILKOVÁ, V. a kol. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005, 312 s.
ISBN 80-7178-942-9.

SVOBODA, Z., A Kol. Metodika tvorby strategického plánu pro vytváření inkluzivního

prostředí školy. Brno: Tribun, 2015, 89 s. ISBN 978-80-7414-958-0.

SVOZIL, B., FOIST, V. Strategický management inkluzivní školy. Liga lidských práv,
2016, 72 s. ISBN 978-80-87414-29-3.

ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál,
2007. ISBN 978-80-7367-313-0.

TEPLÁ, M., ŠMEJKALOVÁ, H. Základní informace k zajišťování asistenta pedagoga do
třídy, v níž je vzděláván žák nebo žáci se zdravotním postižením. 2. Vyd. Praha: Institut
pedagogicko- psychologického poradenství ČR, 2010, 46 s. ISBN 978-80-86856-66-7.

ZELINKOVÁ, O. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program. 3. Vyd.
Praha: Portál, 2011, 204 s. ISBN 978-80-262-0044-4.

70

Elektronické zdroje:
Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018. [online], msmt.cz [cit. 2017-0122]. Dostupné z: www.vzdelavani2020.cz/dokumenty/strategie.html

Asistent

pedagoga.

[online],

[cit.

2017-01-27].

www.inkluze.upol.cz/portal/klicove-aktivity/modul-asistent-pedagoga/
Postup

při

IVP.

konstrukci

[online],

[cit.

2017-01-24].

Dostupné

z:

Dostupné

z:

clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/16427/jak-napsat-a-pouzivat-individualni-vzdelavaci-program-

konstrukce-ivp-a-nejcastejsi-omyly.html/

Prohlášení ze Salamanky [online],©2017 Nadace Open Society Fund, Praha: [cit. 201701-20 ]. Dostupné z: osf.cz/cs/publikace/prohlaseni-ze-salamanky

Přehled výstupů projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR (2013-2015). .
[online], [cit. 2017-01-27]. Dostupné z: www.inkluze.upol.cz/portal/vystupy/
Podpůrná

[online],

opatření.

www.nuv.cz/uploads/nuv/VZ/VZ2016.pdf

[cit.

2017-01-27].

Dostupné

z:

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných. [online],msmt.cz [cit. 2017-01-22]. Dostupné z: www.msmt.cz/dokumenty3/vyhlasky-ke-skolskemu-zakonu

Vyhláška č. 272/2014 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. [online], [cit.
2017-01-22].

Dostupné

z:

sekce/novelizace/272-2014.pdf

www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/placena-

Vyhláška č. 197/2016 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských
poradenských

zařízeních.

[online],

msmt.cz

[cit.

2017-01-22].

Dostupné

www.msmt.cz/vzdelavani/vnitrostatni-predpisy?hihglightWords=197%2F2016

z:

Zákon č. 108/2006 Sb., o poskytování sociálních služeb. [online], [cit. 2017-01-22].
Dostupné z: www.mpsv.cz/cs/7334

Zákon č. 82/2015 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

vzdělávání( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. [online], poslanecká sněmovna,
[cit. 2017-01-22]. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=82&r=2015

Zákon č. 379/2015 Sb., o pedagogických pracovnících. [online], [cit. 2017-01-27].
71

Dostupné

z:

www.msmt.cz/dokumenty-3/novela-zakona-o-pedagogickych-

pracovnicich?highlightWords=zakon+379

72

11. SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 – Informovaný souhlas pro ředitele malotřídní základní školy, ve které šetření
probíhalo
Příloha č. 2 – Informovaný souhlas zákonného zástupce chlapce s tělesným postižením
Příloha č. 3 – Informovaný souhlas pro třídního pedagoga
Příloha č. 4 – Informovaný souhlas pro asistenta pedagoga
Příloha č. 5 – Polostrukturovaný rozhovor s třídním pedagogem, asistentem pedagoga a
ředitelkou školy – přepis odpovědí
Příloha č. 6 – Polostrukturovaný rozhovor se zákonným zástupcem žáka – přepis odpovědí

73

