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ÚvOd

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

problematika inkluzivního vzdělávání je v posledních letech jedním z velmi diskutovaných témat jak v oblasti 
pedagogické praxe, tak na poli vzdělávací politiky a strategií. Požadavek na podporu rozvoje inkluzivního 
vzdělávání a změnu vzdělávacího prostředí českých škol byl v národních strategických dokumentech jasně 
stanoven a je zřejmé, že jedním z důležitých úkolů je nabídnout školám maximální podporu pro naplnění to-
hoto požadavku. Podle předních světových odborníků na oblast inkluzivního vzdělávání Bootha a Ainscowa 
jde o nekonečný proces neustálého zkvalitňování učení a zapojení žáků, který vyžaduje plán a odpovídající 
podmínky pro realizaci.

Chceme podpořit budování školního prostředí, kde jsou otevřenost, zájem o druhého a přirozená různorodost 
vnímány jako obohacení a přínos. Podporujeme prostředí, ve kterém naplnění základních psychologických 
potřeb jakými jsou bezpečí, přijetí, jistota a sdílení je reálným jevem každodenního školního života.

Za nezbytnou podmínku realizace inkluzivního vzdělávání považujeme důraz kladený na kvalitu vzdělávání 
a z něho plynoucí prospěch pro všechny zainteresované. Učitelé, rodiče i případní další spolupracující musí 
mít k dispozici dostatečné a odpovídající zdroje a podmínky. Na školu, vytvářející otevřené inkluzivní pro-
středí, jsou tak kladeny vyšší nároky, ať již v oblasti materiální, personální, či didakticko ‑metodické, přičemž 
systémová podpora v této oblasti dosud není dostatečná.

V rámci klíčové aktivity „Podpora specializované pedagogické práce ve školách“ jsme na pěti spolupracujících 
školách pilotně ověřili pozici školního koordinátora inkluze. Pozornost byla věnována budování zkušeností 
v oblasti inkluzivního vzdělávání na konkrétních školách a její sdílení. Za tímto účelem byly vybrány školy 
různého charakteru co do skladby žáků ve čtyřech spádových obvodech, které se liší vyloučenými lokalitami 
na jejich území i mírou pokrytí sociálními službami. Na tvorbě standardů inkluzivního vzdělávání se podílela 
každá z pilotních škol.
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InkluzIvní  
vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání neboli inkluze je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělá-
vání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu navštěvovat školu, ideálně v místě jejich bydliště. Cílem 
inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. 

V inkluzivní škole je samozřejmostí heterogenní složení kolektivu, kde se každý žák stává objektem 
individuálního přístupu. V jedné třídě se tak spolu vzdělávají děti se zdravotním handicapem i děti 
bez handicapu, děti zvlášť nadané, děti cizinců, děti různých etnik nebo např. děti pocházející ze 
sociálně znevýhodněného prostředí. Mezi základní principy inkluzivní školy patří důraz na spolu-
práci, víra v přirozené vlastnosti dětí učit se, otevřenost k jinakosti a formativní hodnocení. Alternati-
vou k inkluzivnímu vzdělávání je rozdělování dětí mezi hlavní (tradiční) vzdělávací proud a sociální 
vzdělávání nebo také integrované vzdělávání. (1) 

Jiří Kolář, ZŠ Chrjukinova

Většina chlapců ze třídy, ve které jsem byl asistentem, navštěvovala zájmový kroužek, kde jsme se zabý-
vali výrobou deskových her, budek pro sovy a různých předmětů potřebných pro hochy. Účast na akcích 
byla podmíněna udržitelným chováním ve vyučování a o přestávkách. Chování se viditelně zlepšilo, utu-
žil se kolektiv a zlepšily se vztahy mezi žáky ve třídě. 

Více na www.youtube.com – ZŠ Chrjukinova, Budka pro sovy

Rozdíl mezi integrací a inkluzí

Jak již bylo uvedeno – podstatou inkluzivního vzdělávání je vzdělávání začleňující všechny děti do běžných 
škol. Podstatou je změněný pohled na selhání dítěte v systému, resp. selhání vzdělávacího systému v případě 
konkrétního dítěte. Při neúspěchu je třeba hledat bariéry v systému, který není dostatečně otevřený k potře-
bám jednotlivce. Za klíčový impulz pro rozvoj inkluzivního vzdělávání je považována Deklarace konference 
v Salamance 1994, vycházející z přesvědčení, že „běžné školy by měly vzdělávat všechny děti bez ohledu na 
jejich fyzické, intelektuální, emocionální, sociální, jazykové nebo jiné podmínky“.

Integrovaným vzděláváním nazýváme přístupy a způsoby zapojení žáků se SVP do hlavních proudů vzdělávání 
a do běžných škol. Má různé stupně od oddělených speciálních tříd na běžné škole po individuální zařazení 
žáků do běžné školní třídy. Názory odborníků speciální pedagogiky, učitelů či rodičů na integrované vzdělá-
vání zdravotně postižených žáků jsou v některých aspektech rozporuplné, převládají tendence k posilování 
integrovaného vzdělávání. Velmi zjednodušeně by bylo možné říci, že integrace vyžaduje větší přizpů-
sobení dítěte škole, zatímco inkluze se víc snaží přizpůsobit edukační prostředí žákům. Je ale 
nutné konstatovat, že pojem integrace je charakteristický pro 80. léta 20. století.(2) Integrace a inkluze se liší 
také v různém pohledu na případný neúspěch žáka ve škole. Zatímco v integraci je vina přičítána dítěti, „které 
nezvládá dané osnovy“, v případě inkluze se překážky hledají v systému (osnovách, školních podmínkách). 
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Na ten je pohlíženo jako na něco, co lze změnit a přizpůsobovat individuálním potřebám každého dítěte. In-
kluzivní vyučování je flexibilní, neustále se měnící, nepředvídatelný a otevřený proces ve shodě s neustále se 
měnícím světem.

se m nícím sv tem. 

 

            Inkluze  

 

 

se m nícím sv tem. 

 

            Inkluze  

 

 

Inkluze

IntegrACe

Východiska inkluze

Od 18. století se v Evropě pozornost obrací na děti s postižením, které vede k rozšíření institucionální péče 
a vzniku speciální pedagogiky. Vedlejším produktem této institucionalizace se však stala segregace. To vedlo 
k potřebě opačného trendu – integrace . Zásadním mezníkem v pedagogickém smýšlení se stává nástup re-
formní pedagogiky (přelom 19. a 20. století). Myšlenky tohoto směru (především pedocentrismus) jsou shodné 
s některými principy inkluzivní pedagogiky. 

Důraz na rovné šance na vzdělávání lze nalézt v mezinárodních lidskoprávních dokumentech (Všeobecná de-
klarace lidských práv 1948, Úmluva o právech dítěte 1989). V roce 1990 se v Thajsku konala světová konference, 
ze které vzešel dokument Světová deklarace vzdělávání pro všechny. Ten analyzoval stav základního vzdělá-
vání napříč celým světem a odhalil znepokojující fakta o přístupu k základnímu vzdělávání a jeho kvalitě. 

Zásadní vliv na šíření inkluzivních myšlenek ve vzdělávání má organizace UNESCO (Organizace OSN pro vzdě-
lání, vědu a kulturu). Rozvoj kvalitního vzdělávání je jeden z dlouhodobých rozvojových cílů. UNESCO také 
v roce 1994 uspořádalo Světovou konferenci o vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Zve-
řejnění Deklarace ze Salamanky (The Salamanca Statement, 1994) znamenalo zásadní obrat směrem k inklu-
zivnímu trendu. Prohlášení podepsali zástupci 92 zemí včetně České republiky. Celé znění tohoto dokumentu 
bylo do češtiny přeloženo v roce 2016 Nadací Open Society Fund Praha.

Dalším dokumentem UNESCO, který zmiňuje potřebu inkluze, je Úmluva o právech osob se zdravotním posti-
žením (2006). Ta uvádí, že osoby se zdravotním postižením by měly mít přístup k „inkluzivnímu, kvalitnímu 
a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí“ a měla by jim být poskytována 

„přiměřená úprava podle individuálních potřeb“.

V rámci Evropy jsou myšlenky inkluzivního vzdělávání prosazovány velmi nerovnoměrně. Mezi v současnosti 
nejaktivnější země, které tyto myšlenky zavádějí do praxe, patří skandinávské státy. 
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Inkluzivní vzdělávání v ČR

Zavedení inkluzivního vzdělávání v České republice předpokládá radikální změnu filozofie celého školství 
a realizaci systémových opatření a dalších změn v legislativě. Ministryně školství Kateřina Valachová upo-
zornila na potřebu dále v této souvislosti intenzivně připravovat řešení skutečných a dlouhodobých problémů 
české vzdělávací soustavy. 

Děti, u nichž se předpokládá, že budou v současném vzdělávacím systému potřebovat podporu, definuje škol-
ský zákon jako děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Současné znění zákona se od integrační tendence 
posouvá k inkluzivnímu smýšlení. Před novelou školského zákona účinnou od 1. 9. 2016 byly tyto děti přímo 
definovány jako děti zdravotně postižené a znevýhodněné nebo děti se sociálním znevýhodněním. 

Děti, které mají nárok na podpůrná opatření, tedy již nejsou definovány skrze diagnózu, nýbrž jako takové, 
které k uplatnění svého vzdělávacího potenciálu na rovnoprávném základě s ostatními potřebují podporu 
(konkrétní podoba podpůrných opatření je dále rozvedena ve zmíněném §16 – podpora vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami). 

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity zařadila inkluzivní vzdělávání do nové koncepce společného pe-
dagogicko-psychologického základu pro studenty učitelství platné od září 2016. Koncepce zahrnuje více výuky 
v menších seminárních skupinách a novou formu pedagogické praxe, v rámci níž budou všichni studenti od 
druhého ročníku doučovat děti ze sociálně znevýhodněného prostředí přímo v rodinách a nízkoprahových 
zařízeních. 

Dlouhodobě v oblasti inkluze působí mj. také organizace Člověk v tísni, která se zaměřuje zejména na podporu 
vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. 

Liga lidských práv podporuje inkluzivní vzdělávání i školy, které se snaží integrovat děti s různými speciálními 
potřebami a nastavovat jim dle svých možností klima a prostředky své školy, v rámci projektu Férová škola. 
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Ludmila Schlingerová, DiS., ZŠ Dětská, Ostrava

Dívčina školní neúspěšnost byla způsobena špatně srozumitelným, kuňkavým a málo hlasitým pro-
jevem. Ten pramenil z velké části z nízkého sebevědomí a domácího prostředí, neboť dívka má o do-
sti mladší sourozence a napodobovala jejich řeč. Z toho pramenily velké problémy v hodinách čtení. 
Pomocí obrázkového čtení se podařilo zlepšit verbální projev a díky časopisům, které dívku zaujaly, 
došlo k nenucenému domácímu procvičování. Čtení se společným úsilím podařilo dotáhnout na lepší 
průměr. Dívka projevila velký zájem o křížovky, „spojovačky“ a omalovánky, kterých se snažím vy-
užít v hodinách matematiky, gramatiky ČJ, apod. Momentálně jsou největší problémy v hodinách 
angličtiny, ve které v rámci 3. třídy přibývá učivo na objemu. Dívka dochází na individuální dou-
čování i na skupinové procvičování. Aktuálně na základě probraného učiva řešíme dílčí úkoly, vě-
nujeme se hlavně organizaci domácí práce, rozdělení na menší části. Vedeme zvlášť pracovní sešit. 
Dívka dochází na doučování pravidelně, snaží se aktivně zapojit, nebojí se říct o pomoc. Ráda chodí 
na skupinové procvičování, kde mám skupinku dětí hlavně ze sociálně slabšího prostředí, ve kterém 
se nenachází nikdo, kdo by byl schopný s cizím jazykem dítěti pomoct. Probereme znovu gramatiku, 
procvičujeme výslovnost těžších slovíček, nácvik čtení, atp.

Opět pracujeme hlavně pomocí kartiček a obrázků. Co říká sama dívka o doučování?

Je to fajn, vždy to rychle uteče a nemusím se pak tolik učit doma! A nevadí Ti, že máš další úkoly od 
paní asistentky? Ne, to ani nejsou úkoly. Jsou to jen omalovánky a křížovky, to mě baví, je to fajn. 

Oceňuji pravidelnost docházky, plnění úkolů a snahu zlepšit se. 

Ukázka didaktických pomůcek, které asistentka vytvořila a použila během doučování:

M – omalovánky sčítání, odčítání 

ČJ – vyjmenovaná slova obrázkově

AJ – nácvik pomocí karet (It is, Is it?), karty osoby
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vzdělávání  
ŽáKŮ SE SvP

Novela č. 46/2019 Sb. školského zákona, která je platná od 15. února 2019 upravuje předškolní, zá-
kladní, střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních, stanoví podmínky, za 
nichž se vzdělávání a výchova (dále jen „vzdělávání“) uskutečňuje, vymezuje práva a povinnosti fyzických a práv-
nických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství

Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními vzdělávacími potřebami

§16

(1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba, která k naplnění 
svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 
potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání 
a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám 
dítěte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bez-
platné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.

(2) Podpůrná opatření spočívají v

a)  poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

b)  úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských služeb, včetně zabezpečení 
výuky předmětů speciálně ‑pedagogické péče a včetně prodloužení délky středního nebo vyššího odbor-
ného vzdělávání až o dva roky,

c)  úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,

d)  použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, využívání komu-
nikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob11a), Braillova písma a podpůrných nebo náhradních 
komunikačních systémů,

e)  úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími programy a akre-
ditovanými vzdělávacími programy,

f)  vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,

g)  využití asistenta pedagoga,

h)  využití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro ne-
slyšící nebo možnosti působení osob poskytujících dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve 
škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních předpisů, nebo

i)  poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky upravených.

(3) Podpůrná opatření podle odstavce 2 se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční nároč-
nosti. Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze použít, 
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shledá‑li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo stu-
denta nebo k průběhu a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná opatření nižšího 
stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte, žáka nebo studenta a k uplatnění jeho práva na 
vzdělávání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského pora-
denského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 
poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení může místo doporučeného podpůrného opatření přijmout 
po projednání s příslušným školským poradenským zařízením a s předchozím písemným informovaným sou-
hlasem zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka jiné podpůrné opatření stejného 
stupně, pokud to neodporuje zájmu dítěte, žáka nebo studenta.

(5) Podmínkou poskytování podpůrného opatření druhého až pátého stupně školou nebo školským zařízením je 
vždy předchozí písemný informovaný souhlas zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka.

(6) Podpůrné opatření druhého až pátého stupně přestane škola nebo školské zařízení po projednání se zleti-
lým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem dítěte nebo žáka poskytovat, pokud z doporučení školského 
poradenského zařízení vyplývá, že podpůrné opatření již není nezbytné.

(7) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který nemůže vnímat řeč sluchem, se volí tak, 
aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému neslyšících a hluchoslepých osob, který odpovídá po-
třebám dítěte, žáka nebo studenta. Žákům a studentům vzdělávaným v českém znakovém jazyce se souběžně 
poskytuje vzdělávání také v psaném českém jazyce, přičemž znalost českého jazyka si tito žáci a studenti osvo-
jují metodami používanými při výuce českého jazyka jako cizího jazyka. Využívá‑li škola nebo školské zařízení 
tlumočníka českého znakového jazyka, zajistí, aby jeho činnost vykonávala osoba, která prokáže vzdělání, 
nebo praxi a vzdělání, jimiž získala znalost českého znakového jazyka na úrovni rodilého mluvčího a tlumoč-
nické dovednosti na úrovni umožňující plnohodnotné vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta.

(8) Podpůrná opatření při vzdělávání dítěte, žáka a studenta, který při komunikaci využívá prostředků alter-
nativní nebo augmentativní komunikace, se volí tak, aby bylo zajištěno vzdělávání v komunikačním systému, 
který odpovídá potřebám dítěte, žáka nebo studenta.

(9) Pro děti, žáky a studenty s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými va-
dami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným 
postižením více vadami nebo autismem lze zřizovat školy nebo ve školách třídy, oddělení a studijní skupiny. 
Zařadit do takové třídy, studijní skupiny nebo oddělení nebo přijmout do takové školy lze pouze dítě, žáka 
nebo studenta uvedené ve větě první, shledá‑li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních 
vzdělávacích potřeb dítěte, žáka nebo studenta nebo k průběhu a výsledkům dosavadního poskytování pod-
půrných opatření by samotná podpůrná opatření podle odstavce 2 nepostačovala k naplňování jeho vzdělá-
vacích možností a k uplatnění jeho práva na vzdělávání. Podmínkou pro zařazení je písemná žádost zletilého 
žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte nebo žáka, doporučení školského poradenského zařízení 
a soulad tohoto postupu se zájmem dítěte, žáka nebo studenta.

(10) Ke zřízení třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných minis-
terstvem nebo registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění 
k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě ostatních škol 
souhlas krajského úřadu.
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Poradenská pomoc školského poradenského zařízení

§16a

(1) Školské poradenské zařízení poskytne poradenskou pomoc dítěti, žákovi, studentovi nebo zákonnému zá-
stupci dítěte nebo žáka na základě jeho žádosti nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci podle jiného 
právního předpisu.

(2) Vyžaduje‑li to zájem dítěte nebo nezletilého žáka, doporučí škola nebo školské zařízení jeho zákonnému 
zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení spolupracuje před 
přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo studentovi zejména se školským poradenským zařízením, 
se zřizovatelem, lékařem a orgánem sociálně‑právní ochrany dětí.

(3) Výsledkem poradenské pomoci školského poradenského zařízení jsou zejména zpráva a doporučení. Ve 
zprávě školské poradenské zařízení uvede skutečnosti podstatné pro doporučení podpůrných opatření. V do-
poručení uvede závěry vyšetření a podpůrná opatření prvního až pátého stupně, která odpovídají zjištěným 
speciálním vzdělávacím potřebám a možnostem dítěte, žáka nebo studenta, a to včetně možných kombinací 
a variant podpůrných opatření a způsobu a pravidel jejich použití při vzdělávání.

(4) Školské poradenské zařízení poskytuje zprávu a doporučení tomu, komu je poskytována poradenská po-
moc; škole nebo školskému zařízení, v němž se dítě, žák nebo student vzdělává, poskytuje pouze doporučení. 
Školské poradenské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu veřejné moci, který svým rozhodnutím 
uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi povinnost využít odbornou pora-
denskou pomoc ve školském poradenském zařízení. Nejedná‑li se o případ podle věty druhé, školské pora-
denské zařízení poskytne vydané doporučení také orgánu sociálně‑právní ochrany dětí, pokud je o to orgán 
sociálně‑právní ochrany dětí písemně požádá.

(5) Pokud má zletilý žák, student nebo zákonný zástupce dítěte nebo žáka pochybnosti o tom, že škola nebo 
školské zařízení postupuje v souladu s doporučením školského poradenského zařízení, může řediteli školy 
nebo školského zařízení navrhnout, aby s ním případ projednal za účasti pověřeného zaměstnance přísluš-
ného školského poradenského zařízení, a ředitel je povinen jednání bez zbytečného odkladu svolat.

(6) Projednáním podle odstavce 5 není dotčeno právo zletilého žáka, studenta nebo zákonného zástupce dítěte 
nebo žáka podat podnět České školní inspekci podle §174 odst. 6.

Revize

§16b

(1) Dítě, žák, student nebo zákonný zástupce může do 30 dnů ode dne, kdy obdržel zprávu nebo doporučení 
školského poradenského zařízení, požádat právnickou osobu zřízenou a pověřenou ministerstvem provádě-
ním revizí o jejich revizi. O revizi doporučení může požádat také škola, školské zařízení nebo orgán veřejné 
moci, který svým rozhodnutím uložil zákonnému zástupci dítěte nebo žáka, dítěti, žákovi nebo studentovi 
povinnost využít odbornou poradenskou pomoc ve školském poradenském zařízení, do 30 dnů ode dne, kdy 
doporučení obdržely, a Česká školní inspekce.
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(2) Právnická osoba podle odstavce 1 posoudí žádost o revizi a zprávu nebo doporučení, a je‑li to nezbytné 
k naplnění účelu revize, prověří se souhlasem zletilého žáka nebo studenta nebo zákonného zástupce dítěte 
nebo žáka vzdělávací potřeby a možnosti dítěte, žáka nebo studenta. Právnická osoba podle odstavce 1 zajistí, 
aby prověřování bylo prováděno v místě sídla školského poradenského zařízení, které vydalo zprávu nebo 
doporučení. Toto školské poradenské zařízení je povinno poskytnout součinnost při prověřování vzdělávacích 
potřeb a možností podle věty první.

(3) O výsledku posouzení vydá právnická osoba podle odstavce 1 do 60 dnů od obdržení žádosti revizní zprávu, 
která může obsahovat i novou zprávu nebo doporučení podpůrných opatření a v takovém případě nahra-
zuje revidovanou zprávu nebo doporučení. Revizní zpráva se zasílá dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému 
zástupci, příslušnému školskému poradenskému zařízení, a s vyloučením údajů, které jsou pouze obsahem 
zprávy podle §16a odst. 3, také škole nebo školskému zařízení. V případě, že orgán sociálně‑právní ochrany 
dětí žádal školské poradenské zařízení podle §16a odst. 4 o poskytnutí doporučení, zašle školské poradenské 
zařízení tomuto orgánu také revizní zprávu v rozsahu týkajícím se poskytnutého doporučení.

(4) Do vydání revizní zprávy, která nahrazuje revidovanou zprávu nebo doporučení, se postupuje podle pů-
vodního doporučení a zprávy vydaných školským poradenským zařízením.

Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů

§17

(1) Školy a školská zařízení vytvářejí podmínky pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů.

(2) K rozvoji nadání dětí, žáků a studentů lze uskutečňovat rozšířenou výuku některých předmětů nebo skupin 
předmětů. Třídám se sportovním zaměřením nebo žákům a studentům vykonávajícím sportovní přípravu 
může ředitel školy odlišně upravit organizaci vzdělávání.

(3) Ředitel školy může mimořádně nadaného nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, a mimo-
řádně nadaného zletilého žáka nebo studenta na jeho žádost přeřadit do vyššího ročníku bez absolvování 
předchozího ročníku. Součástí žádosti žáka, který plní povinnou školní docházku, je vyjádření školského po-
radenského zařízení a registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti 
a dorost (dále jen „registrující lékař“). Podmínkou přeřazení je vykonání zkoušek z učiva nebo části učiva 
ročníku, který žák nebo student nebude absolvovat. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.

Individuální vzdělávací plán

§18

Ředitel školy může s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit nezletilému žákovi se 
speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce a zle-
tilému žákovi nebo studentovi se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním na jeho 
žádost vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném 
vzdělávání může ředitel školy povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu i z jiných závažných 
důvodů. Ve středním vzdělávání nebo vyšším odborném vzdělávání povolí ředitel školy individuální vzdělá-
vací plán žákovi nebo studentovi na základě potvrzení, že žák nebo student je sportovním reprezentantem 
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České republiky ve sportovním odvětví, vydaného sportovní organizací zastupující toto sportovní odvětví 
v České republice, a to v souvislosti s touto skutečností.

Ministerstvo stanoví vyhláškou

a)  konkrétní výčet a účel podpůrných opatření a jejich členění do stupňů,

b)  u podpůrných opatření druhého až pátého stupně pravidla pro jejich použití školou a školským zaříze-
ním a normovanou finanční náročnost pro účely poskytování finančních prostředků ze státního rozpočtu 
podle tohoto zákona,

c)  postup školy nebo školského zařízení před přiznáním podpůrného opatření dítěti, žákovi nebo 
studentovi,

d)  organizaci poskytování podpůrných opatření,

e)  organizaci a pravidla vzdělávání ve třídách, odděleních a studijních skupinách a školách zřízených podle 
§16 odst. 9,

f)  průběh a organizaci poradenských služeb školy a činnosti školských poradenských zařízení, základní zá-
sady používání diagnostických nástrojů a pravidla spolupráce školských poradenských zařízení se ško-
lami, školskými zařízeními a dalšími osobami a orgány veřejné správy,

g)  náležitosti zprávy a doporučení vydávaných školským poradenským zařízením,

h)  podmínky pro využití asistenta pedagoga a pravidla jeho činnosti a podmínky působení osob poskytují-
cích dítěti, žákovi nebo studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle 
zvláštních právních předpisů,

i)  náležitosti individuálního vzdělávacího plánu,

j)  náležitosti informovaného souhlasu s poskytnutím podpůrného opatření podle §16 odst. 4 a 5 a žádosti 
podle §16 odst. 9,

k)  pravidla a náležitosti zjišťování vzdělávacích potřeb nadaných dětí, žáků a studentů, úpravu organizace, 
přijímání, průběhu a ukončování jejich vzdělávání a podmínky pro přeřazování do vyššího ročníku.

Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničí

§20

(1) Občané Evropské unie a jejich rodinní příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám podle 
tohoto zákona za stejných podmínek.

(2) Osoby, které nejsou uvedeny v odstavci 1, mají za stejných podmínek jako občané Evropské unie přístup:

a)  k základnímu vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, pokud po-
bývají na území České republiky,

b)  ke školnímu stravování a k zájmovému vzdělávání poskytovanému ve školském zařízení pro zájmové vzdě-
lávání v pravidelné denní docházce, pokud jsou žáky základní školy, odpovídajícího ročníku střední školy 
nebo odpovídajícího ročníku konzervatoře,

c)  ke střednímu vzdělávání a vyššímu odbornému vzdělávání, včetně vzdělávání při výkonu ústavní výchovy 
a ochranné výchovy, pokud pobývají oprávněně na území České republiky,

d)  k předškolnímu vzdělávání, základnímu uměleckému vzdělávání, jazykovému vzdělávání a ke školským 
službám podle tohoto zákona, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší než 90 
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dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, 
azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami 
požívajícími dočasné ochrany.

(3) Osoby uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) se stávají dětmi, žáky nebo studenty příslušné školy nebo školského 
zařízení za podmínek stanovených tímto zákonem, pokud řediteli školy nebo školského zařízení prokáží nejpozději 
při zahájení vzdělávání nebo poskytování školských služeb oprávněnost svého pobytu na území České republiky. 
Oprávněnost pobytu na území České republiky se prokazuje dokladem podle zvláštního právního předpisu.

(4) Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky se při přijímacím řízení 
ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, 
pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru 
vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 le-
tech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu 
konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla 
zachována rovnost přístupu ke vzdělání. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.

(5) Pro žáky, kteří jsou dětmi osoby se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie, a kteří na území 
České republiky, kde taková osoba vykonává nebo vykonávala pracovní činnost v základním pracovněprávním 
vztahu nebo samostatně výdělečnou činnost, nebo na území České republiky studuje, anebo získala právo po-
bytu na území České republiky z jiného důvodu13) dlouhodobě pobývají a kteří plní povinnou školní docházku 
podle tohoto zákona, zajistí krajský úřad příslušný podle místa pobytu žáka ve spolupráci se zřizovatelem školy

a)  bezplatnou přípravu k jejich začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpů-
sobenou potřebám těchto žáků,

b)  podle možností ve spolupráci se zeměmi původu žáka podporu výuky mateřského jazyka a kultury země 
jeho původu, která bude koordinována s běžnou výukou v základní škole.

(6) Krajský úřad vykonává činnosti uvedené v odstavci 5 písm. a) i pro ostatní cizince.

(7) Krajský úřad zajistí přípravu pedagogických pracovníků, kteří budou uskutečňovat vzdělávání podle od-
stavce 5.

(8) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem formu, obsah a organizaci bezplatné přípravy podle 
odstavce 5 písm. a).



 Statutární město Ostrava
 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

14 

POdPŮRná  
OPATŘEní

Vyhláška č. 416/2017, která je platná od 1. 1. 2018 je novelou vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb. 

Přehled podpůrných opatření 

Vyhláška se člení na dvě části. Část A popisuje jednotlivé stupně podpůrných opatření a jejich obsah, část B 
obsahuje výčet speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek. V obecné části přehledu je vysvět-
lena logika práce se stupni podpůrných opatření, možnosti jejich kombinace a také pravidlo, které se vztahuje 
k tomu, že podpůrná opatření, která vymezují metody výuky, organizaci výuky a hodnocení žáka u vyšších 
stupňů podpůrných opatření vždy zahrnují současně obsah nižších stupňů podpůrných opatření. 

Podpůrná opatření všech stupňů se vztahují na všechny druhy vzdělání dle zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Druhy 
podpůrných opatření pak odpovídají specifickým vzdělávacím potřebám žáka, s ohledem k jeho věku a stupni 
vzdělání (od předškolního až k vyššímu odbornému vzdělávání). Adekvátně tomu se navrhují také formy vzdě-
lávání žáka, které vždy zohledňují i požadavky na organizaci vzdělávání žáka v kontextu jeho speciálních 
vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření ke vzdělávání žáků lze nově uplatňovat také pro vzdělávání žáka ve školských zařízeních, 
přehled upravuje postupy práce s podpůrnými opatřeními pro školu a školské zařízení, kde činnost vykonává 
jedna osoba a dále pro samostatná školská zařízení. Cílem je poskytnout žákovi podporu ve vzdělávání i v ob-
lasti zájmového vzdělávání, usnadnit účast na aktivitách i pro žáky z kulturně odlišného prostředí, s odlišnými 
životními podmínkami stejně jako žákům se zdravotním postižením, v celém spektru obtíží. 

V obecné části je také vysvětlen princip normované finanční náročnosti podpůrných opatření, prostředky 
k zajištění podpůrných opatření budou poskytovány ze státního rozpočtu, podpůrná opatření jsou pak ozna-
čena pro účely evidence a vykazování, položka obsahuje informace z přehledu podpůrných opatření a to tak, 
aby identifikovala druh podpůrného opatření, jeho stupeň i velikost nároku. Tam, kde je hrazeno podpůrné 
opatření na základě jiných právních předpisů, není normovaná finanční náročnost uvedena (například pod-
půrné opatření ukončování studia). 

Podpůrná opatření I. stupně

Podpůrná opatření I. stupně vychází z předpokladu, že žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které 
mohou mít významný dopad na průběh vzdělávání, pokud pedagogové s touto skutečností nepracují včas. 
V minulosti tak docházelo k častému „odesílání“ žáků do školských poradenských zařízení, přitom okolnosti 
úpravy vzdělávacích obtíží vycházely právě z potřeby úprav v organizaci vzdělávání žáka, formou úprav v ob-
lasti pedagogických a didaktických postupů. 
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V projektu ESF RAMPS‑VIP III a následně v Rozvojovém programu pro školní psychology a školní speciální 
pedagogy bylo v rozmezí 4 let ověřováno, zda je možné zmírnit problémy žáků ve vzdělávání, pokud se peda-
gogové v určitém čase věnují vyhodnocování zvolených úprav v průběhu vzdělávání žáka, pracují výhradně 
s pedagogickými postupy, v podpoře žáka, zvláště pak se sledováním změn ve vzdělávání žáka, po nastavení 
podpory. Bylo potvrzeno, že tento postup je velmi efektivní, zvláště pokud se využívá jednoduchý záznam 
o vzdělávání žáka a vyhodnocují se zvolené změny. Pozitivní je i včasná komunikace pedagogů o potřebě 
změny v průběhu vzdělávání žáka a její skutečná akceptace. 

Na základě těchto zjištění byl konstruován první stupeň podpůrného opatření. Vymezuje podmínky k zajiš-
tění tohoto stupně podpory, který je zajišťován školou. Popis tohoto opatření zahrnuje i východiska pro posky-
tování podpůrného opatření v prvním stupni (pozorování a vyhodnocování průběhu vzdělávání žáka, práce 
s portfoliem atd.). Zohledňují se různé možnosti zvolených metod výuky, upravuje se práce se vzdělávacím 
obsahem zvláště pro nadané žáky, doporučuje se pracovat s pestrou škálou organizačních forem výuky. Dů-
ležitým nástrojem je pak hodnocení žáka, které má vždy směřovat k posílení motivace k učení a současně 
poskytnout zdůvodněné hodnocení výsledků práce žáka. Předpokládá se, že škola přistoupí při selhávání žáka 
nejprve k posílení přímé podpory pedagogem ve výuce, a pokud ta se ukáže jako neúčelná, přistoupí k vypra-
cování plánu pedagogické podpory. 

Plán pedagogické podpory 

Plán pedagogické podpory je nástrojem, který byl vytvořen jako nástroj podporující práci pedagogů s žáky 
v prvním stupni podpůrných opatření a ověřen v rozvojovém programu MŠMT. Cílem přitom je formulovat 
pozorované výukové obtíže a zaměřit pedagogovu pozornost na hledání možných intervencí v oblasti forem 
a metod výuky, organizace výuky, hodnocení a používaných pomůcek. Předpokládá se, že pedagog sleduje 
účinnost zvolených postupů a následně se, na základě realizované pedagogické diagnostiky a využívání pod-
půrných opatření, která jsou školám běžně dostupná, rozhoduje o způsobu další práce s žákem. Vyhodnocuje, 
zda jsou poskytovaná podpůrná opatření dostatečně účinná, tedy zda pro práci s žákem jsou pedagogické 
postupy dostačující, nebo zda vnímá jako potřebnou spolupráci s poradenskými pracovníky, protože obtíže 
žáka nejsou zvládnutelné pouze s využitím běžných pedagogických postupů. Cílem není zatěžovat pedagogy 
nadbytečnou administrativou, ale stručně zachycovat, co je pro žáka obtížné, jakou volíme cestu k nápravě 
a jak se nám zvolené pedagogické postupy daří, což je nedílnou součástí každodenní pedagogické práce. Do-
poručuje se ověřovat pedagogické strategie po dobu 3 měsíců, pokud se do té doby nepodaří ovlivnit průběh 
vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi doporučeno, aby navštívil školské pora-
denské zařízení. 

Podpůrná opatření II. – V. stupně 

O podpůrných opatřeních II. – V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení, vychází se ze závěrů 
lékařů a klinických odborníků, posuzují se požadavky na úpravy v průběhu vzdělávání žáků. 

Na doporučení školy nebo z vlastního rozhodnutí navštíví školské poradenské zařízení žák a jeho zákonný 
zástupce nebo zletilý žák, za účelem posouzení vzdělávacích potřeb žáka, respektive jejich vyhodnocení a pří-
padné nastavení podpůrných opatření. 

Pro všechna podpůrná opatření se popisuje charakter vzdělávacích potřeb pro příslušný stupeň podpory, ka-
tegorizují se podmínky k zajištění podpory, specifikuje se, v čem spočívá poradenská pomoc školy a škol-
ského poradenského zařízení. Vymezují se položky s normovanou finanční náročností, forma vzdělávání. Dále 
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přehled obsahuje popis vhodných metod výuky, popis metod výuky nižších stupňů je obsažen i ve vyšších 
stupních. Část Úprava obsahu a výstupu vzdělávání zahrnuje informace o možnostech úpravy obsahů, popi-
suje i skupiny žáků, kde se upravují obsahy specificky – například pro žáky z odlišného kulturního prostředí. 
Část Organizace výuky se věnuje širokému spektru možností, jak pro různé skupiny žáků můžeme upravovat 
organizaci vzdělávání, zvláště jsou definovány možnosti pro pobyt žáka ve školském zařízení. 

Stupeň podpůrného opatření by měl být zvolen tak, aby v maximální míře odpovídal charakteru obtíží žáka 
a jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření uvedená v §16 odst. 2 písm. a) a dále úpravy me-
tod vzdělávání a školských služeb i hodnocení žáka lze uplatňovat tak, že vyšší stupeň podpory zahrnuje 
vždy opatření z nižších stupňů podpory. Další podpůrná opatření vychází vždy z konkrétního stupně podpory. 
Kombinovat lze druh i stupeň podpory. Kombinace není možná pro stejný druh podpory – například uplat-
nit současně asistenta pedagoga ve druhém i ve čtvrtém stupni podpůrného opatření pro jednoho žáka. Pro 
nižší stupeň podpory (který je u žáka převažující), je možné uplatnit i podpůrné opatření z vyššího stupně 
podpory. 

Specifickým podpůrným opatřením je individuální vzdělávací plán, který je sám podpůrným opatřením a na-
víc definuje další druhy podpůrných opatření. Jeho uplatnění je nezbytné, pokud chceme ve vzdělávání žáka 
měnit obsahy vzdělávání a výstupy ze vzdělávání žáka, podobně v případech, kdy budeme vzdělávat v běžné 
škole žáky definované v §16, odst. 9, kde se s těmito úpravami nutně také pracuje. 

Individuální vzdělávací plán tak může mít žák od druhého stupně podpůrných opatření, pokud úpravy jeho 
vzdělávání zahrnují požadavky na úpravy obsahu. Jinak popis jednotlivých dalších podpůrných opatření za-
hrnuje doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý ze stupňů podpůrných 
opatření popisuje, jak upravujeme hodnocení žáka, s kterými úrovněmi hodnocení a jak pracujeme. Specifi-
kují se náležitosti kritérií hodnocení, formativní a sumativní hodnocení, volba forem hodnocení, okolnosti 
práce s postoji a motivací žáka. Pozornost je věnována také potřebě sociálního kontextu hodnocení, aby peda-
gog dokázal pracovat s různými úrovněmi hodnocení u různých žáků. 

O podpůrných opatřeních II. – V. stupně se rozhoduje ve školském poradenském zařízení, vychází se ze závěrů 
lékařů a klinických odborníků, posuzují se požadavky na úpravy v průběhu vzdělávání žáků. 

Na doporučení školy nebo z vlastního rozhodnutí navštíví školské poradenské zařízení žák a jeho zákonný 
zástupce nebo zletilý žák, za účelem posouzení vzdělávacích potřeb žáka, respektive jejich vyhodnocení a pří-
padné nastavení podpůrných opatření. 

Pro všechna podpůrná opatření se popisuje charakter vzdělávacích potřeb pro příslušný stupeň podpory, ka-
tegorizují se podmínky k zajištění podpory, specifikuje se, v čem spočívá poradenská pomoc školy a školského 
poradenského zařízení. Vymezují se položky s normovanou finanční náročností, forma vzdělávání. Dále pře-
hled obsahuje popis vhodných metod výuky, popis metod výuky nižších stupňů je obsažen i ve vyšších stup-
ních. Část Úprava obsahu a výstupu vzdělávání zahrnuje informace o možnostech úpravy obsahů, popisuje 
i skupiny žáků, kde se upravují obsahy specificky – například pro žáky z odlišného kulturního prostředí. Část 
Organizace výuky se věnuje širokému spektru možností, jak pro různé skupiny žáků můžeme upravovat orga-
nizaci vzdělávání, zvláště jsou definovány možnosti pro pobyt žáka ve školském zařízení. 

Stupeň podpůrného opatření by měl být zvolen tak, aby v maximální míře odpovídal charakteru obtíží žáka 
a jeho speciálních vzdělávacích potřeb. Podpůrná opatření uvedená v §16 odst. 2 písm. a) a dále úpravy me-
tod vzdělávání a školských služeb i hodnocení žáka lze uplatňovat tak, že vyšší stupeň podpory zahrnuje 
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vždy opatření z nižších stupňů podpory. Další podpůrná opatření vychází vždy z konkrétního stupně podpory. 
Kombinovat lze druh i stupeň podpory. Kombinace není možná pro stejný druh podpory – například uplat-
nit současně asistenta pedagoga ve druhém i ve čtvrtém stupni podpůrného opatření pro jednoho žáka. Pro 
nižší stupeň podpory (který je u žáka převažující), je možné uplatnit i podpůrné opatření z vyššího stupně 
podpory. 

Specifickým podpůrným opatřením je individuální vzdělávací plán, který je sám podpůrným opatřením, 
a navíc definuje další druhy podpůrných opatření. Jeho uplatnění je nezbytné, pokud chceme ve vzdělávání 
žáka měnit obsahy vzdělávání a výstupy ze vzdělávání žáka, podobně v případech, kdy budeme vzdělávat 
v běžné škole žáky definované v §16, odst. 9, kde se s těmito úpravami nutně také pracuje. 

Individuální vzdělávací plán tak může mít žák od druhého stupně podpůrných opatření, pokud úpravy jeho 
vzdělávání zahrnují požadavky na úpravy obsahu. Jinak popis jednotlivých dalších podpůrných opatření za-
hrnuje doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý ze stupňů podpůrných 
opatření popisuje, jak upravujeme hodnocení žáka, s kterými úrovněmi hodnocení a jak pracujeme. 

Specifikují se náležitosti kritérií hodnocení, formativní a sumativní hodnocení, volba forem hodnocení, okol-
nosti práce s postoji a motivací žáka. Pozornost je věnována také potřebě sociálního kontextu hodnocení, aby 
pedagog dokázal pracovat s různými úrovněmi hodnocení u různých žáků. 

Pro podporu vzdělávání žáků je možné volit také podpůrné opatření, které spočívá v zajištění předmětu 
speciálně pedagogické péče, který má pomoci v zajištění reedukace (nápravy) speciálních vzdělávacích 
potřeb žáků v širokém rejstříku obtíží od poruch učení až po možnosti rehabilitace důsledků dětské mozkové 
obrny atd. Předměty speciálně pedagogické péče jsou zajišťovány speciálními pedagogy, s přednostním vyu-
žitím disponibilních hodin. 

Rozsah tohoto podpůrného opatření se vymezuje od 1h/týdně na žáka ve druhém stupni podpůrného opatření 
až do 4h/týdně v pátém stupni podpůrných opatření. 

Podobně pedagogické intervence slouží k posílení výuky u žáků v těch oborech, kde žák selhává (jazyk, 
matematika atd.), časová dotace slouží také na podporu výuky českého jazyka jako jazyka cizího, na podporu 
přípravy žáků na školu. Hodiny, které slouží k pedagogické intervenci, je možné využít také pro práci s kli-
matem tříd, se sociálními vztahy ve třídách, případně pro posílení prevence rizikového chování ve školách. 
Rozsah tohoto podpůrného opatření se vymezuje od 1h/týdně na žáka ve druhém stupni podpůrného opatření 
až do 3h/týdně ve čtvrtém stupni podpůrných opatření. 

Pedagogickou intervenci lze využívat také pro školská zařízení, zejména pak pro ta, která se podílejí na pří-
pravě žáka na školu. Rozsah podpory je 1h/týdně na žáka. 

Podpůrná opatření zahrnují také metodickou podporu školského poradenského zařízení, která je 
stanovena v rozmezí od 2 do 3 hodin měsíčně jako intenzivní podpora školského zařízení po dobu 6 měsíců. 
Předpokládáme, že bude řada škol, které budou nově vzdělávat žáky s potřebou podpůrných opatření vyš-
ších stupňů podpůrných opatření, které do té doby ve školách nebyli a pedagogové nemají s prací s těmito 
žáky hlubokou zkušenost. Standardně poskytují služby pro tyto děti a žáky především speciálně pedagogická 
centra. Předpokládáme, že 6 měsíců je dostatečně dlouhá doba pro orientaci v základních oblastech péče ve 
vzdělávání. 
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Je zřejmé, že bude současně pokračovat také další vzdělávání pedagogických pracovníků, které bude zamě-
řeno na posilování speciálně pedagogických kompetencí pedagogů. 

Podpůrné opatření, které spočívá v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdě-
lávání žáků je vytvořeno tak, aby speciální vzdělávací potřeby (respektive potřeba podpůrných opatření ve 
vzdělávání žáka) byly promítnuty i do průběhu přijímacího řízení u ukončování vzdělávání, a to jak na úrovni 
závěrečné zkoušky v oborech středního vzdělání, tak v oborech středního vzdělávání s výučním listem, včetně 
maturitní zkoušky, absolutoria v konzervatoři i ve vyšším odborném vzdělávání. Podle povahy obtíží ve vzdě-
lávání žáka je pak možné využít možnosti prodloužení vzdělávání žáka a rozložení ročníku až na dva roky. 

Od třetího stupně podpůrných opatření se rozšiřuje stupeň závažnosti možných problémů ve vzdě-
lávání žáků, třetí stupeň podpůrných opatření zahrnuje pro skupinu žáků s lehkým mentálním postižením 
vedle definovaných úprav i úpravy výstupů ze vzdělávání žáků. 

Cílem je vytvořit takové prostředí ve školách, které umožní rozšiřovat spektrum žáků, kteří jsou vzděláváni 
v běžné škole s využíváním materiální i personální podpory, včetně úprav ve školních vzdělávacích progra-
mech. Právě od tohoto kroku je možné očekávat, že napomůže lokalizované a sociální integraci všech žáků, 
které jsou předpokladem ke společnému vzdělávání, respektive k funkční inkluzi. 

Vedle individuálního vzdělávacího programu se tak předpokládá využívání předmětu speciálně pedagogické 
péče, pedagogických intervencí i využívání podpory pedagoga v práci s těmito žáky. Jedná se o podporu asi-
stentem pedagoga, který může být využíván současně pro více žáků s obdobným charakterem podpory, pří-
padně pokud by počet žáků byl vyšší než 4 nebo 5 je možné posílit výuku přítomností dalšího pedagogického 
pracovníka. Rozhodující tak je jak počet žáků, tak skladba žáků s různou potřebou podpůrných opatření. Třetí 
stupeň podpory navyšuje i počet hodin speciálně pedagogické péče a pedagogických intervencí na 3 h/týdně. 
Současně se předpokládá, že pokud ve škole bude skupina žáků s potřebou podpůrných opatření početná, tedy 
vyšší než 30 žáků, je možné, aby škola získala podpůrné opatření, které bude směřovat k doplnění školy škol-
ním psychologem nebo školním speciálním pedagogem.

Posiluje se také podpora žáků s potřebou posílení výuky českého jazyka, jako jazyka cizího, která je uplatni-
telná od druhého stupně podpůrných opatření. Zohledňuje požadavky na posílení přípravy žáků od mateřské 
školy, pracuje tak i se žáky škol základních a středních. Do této skupiny se očekává zařazování žáků, kteří žijí 
na území ČR, ale přesto je jejich znalost jazyka na špatné úrovni. Může se jednat o žáky z bilingvních rodin, 
žáky jiných etnik stejně jako o žáky cizince, kterým poskytnutá podpora podle jiných ustanovení školského 
zákona (§20) nepostačovala k nápravě problémů. 

Podpůrná opatření čtvrtého stupně předpokládají, že charakter obtíží ve vzdělávání žáka vyžaduje 
významné úpravy průběhu vzdělávání, a to jak na úrovni obsahu vzdělávání, tak u vybraných skupin žáků 
také výstupů. Definuje okolnosti možných úprav i kategorií žáků formou příkladů. Zde se počítá jak se žáky 
s mentálním postižením, tak také s úpravami některých obsahů a potažmo výstupů ze vzdělávání v kontextu 
souběžných postižení více vadami, souvisejících s vadami zraku a sluchu a dalších zdravotních postižení defi-
novaných v §16 odst. 9 školského zákona. 

Pro tento stupeň podpůrných opatření jsou zahrnuta podpůrná opatření, která umožňují využívání jiných 
forem komunikace a komunikačních systémů, využívání podpory orientace v prostoru u žáků se zrakovým 
postižením, u těchto opatření se počítá s pokračující podporou škol SPC (speciálně pedagogických center). 
Posiluje se možnost zajištění podpory ve vzdělávání žáků neslyšících, prostřednictvím tlumočníků do českého 



Statutární město Ostrava 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

 19

znakového jazyka, počítá se s tím, že rozsah jejich práce bude respektovat jak potřebu komunikace žáků i po 
skončení vyučovací hodiny, stejně jako potřeba tlumočníků na odpočinek a dodržování základních principů 
pro práci tlumočníků. Vedle tlumočníků jsou zajištěny také služby přepisovatele pro neslyšící žáky. 

Základní školní docházku dnes více než polovina žáků se sluchovým postižením absolvuje ve školách hlav-
ního vzdělávacího proudu a z uvedených dat lze předpovídat, že podobná situace pravděpodobně nastane brzy 
i u středních a následně mateřských škol. 

Mezi těmito žáky jsou často také žáci, kteří jsou z důvodů svého zdravotního stavu často doma a jejich vzdělá-
vání se tak komplikuje dlouhou nepřítomností ve výuce. Pokud takový žák má asistenta pedagoga, je možné, 
aby po dobu jeho nepřítomnosti ve škole docházel za žákem a zprostředkovával komunikaci mezi školou a ro-
dinou a pomáhal tak nadále k podpoře vzdělávání žáka. 

U žáků ve čtvrtém stupni podpůrných opatření je možné posílení práce pedagoga ještě druhým pedagogickým 
pracovníkem v rozsahu 5 hodin týdně. Dále je možná přítomnost dalších osob podle zvláštních právních před-
pisů, osobního asistenta, zdravotníka atd. 

Podpůrná opatření pátého stupně jsou ve stejné struktuře jako opatření nižších stupňů. Pracuje se 
s podporou žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje maximální podporu v organizaci, průběhu vzdělávání. 

Podmínkou je vzdělávání žáků s podporou speciálních pedagogů, snížení počtu žáků ve třídě. 

Vedle úprav průběhu vzdělávání žáka dochází k významné úpravě organizace vzdělávání těchto žáků, která 
vyžaduje i respektování požadavků na délku vyučovací hodiny, rozložení přestávek, větší nároky na prosto-
rové uspořádání výuky i zohlednění požadavků na péči o tyto žáky. Ve třídě mohou současně působit až 3 
pedagogičtí pracovníci. Pro vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření se využívají obdobně podpůrná 
opatření pro čtvrtý stupeň podpůrných opatření, počítá se s využíváním předmětu speciálně pedagogické 
péče, pedagogických intervencí. Současně snížení počtu žáků indikuje, že požadavky na pedagogické inter-
vence nemusí být tak rozsáhlé. U těchto žáků, pokud patří mezi žáky se středně těžkým a těžkým mentálním 
postižením, je možné využívat také jiný vzdělávací program pro základní školu speciální. Také pro vzdělávání 
těchto žáků se doporučuje přítomnost speciálních pedagogů, kteří se budou na vzdělávání podílet i využívání 
služeb školních psychologů nebo školních speciálních pedagogů. 

Cílem je zajistit vzdělávání těchto žáků tak, aby byl splněn požadavek nejen na prosté umístění žáka do běžné 
školy, ale byly vytvořeny materiální i personální podmínky k jejich vzdělávání. 

U všech stupňů podpůrných opatření se počítá s metodickou podporou školských poradenských zařízení. 

Podpůrné opatření „poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo technicky 
upravených“ nelze vzhledem k tomu, komu je poskytováno, přesně vydefinovat a normativně vyčíslit, školy 
mají různé zřizovatele a náklady se budou lišit v závislosti na stavu a podmínkách budov. 

Podpůrná opatření, u kterých je třeba počítat s finanční úhradou nákladů, zahrnují také normovanou finanční 
náročnost. 

Zřizuje se legislativní zkratka „poradenský pracovník školy“, která odpovídá pedagogickému pracovníku po-
skytujícímu poradenské služby ve škole. Tímto pracovníkem je pracovník školy k tomu určený a nejedná se 
o pracovníky školských poradenských zařízení. 
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V části A je část i upravující formu vzdělávání v souladu se zmocněním uvedeným v §19 školského zákona, kdy 
se předpokládá, že volba bude zahrnovat například individuální vzdělávání nebo na střední škole například 
kombinované studium. 

Stupně podpory vymezují vzestupně rozsah možné podpory žáků rozložený do pěti stupňů. Při výběru stupně 
podpory je nezbytné se řídit pravidly, která vycházejí z nezbytné vzdělávací potřeby žáka a naplňují účel 
podpory. 

Část B Přehledu je věnována výčtu speciálních učebnic, dalších výukových materiálů a kompenzačních 
pomůcek, které jsou nezbytné pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých stupních 
podpory, včetně normované finanční náročnosti uváděných položek, jejich členění do stupňů a pravidlům pro 
jejich použití školou a školským zařízením. 

Pomůcka má sloužit k podpoře žáka ve výuce a ke kompenzaci jeho zdravotních obtíží. U návrhů kompen-
začních pomůcek je třeba zohlednit, zda navrhovaná kompenzační pomůcka nebyla již žákovi poskytnuta 
rezortem MPSV nebo MZ, případně vyhodnotit nezbytnost pomůcky pro vzdělávání žáka. Přehled speciál-
ních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek zahrnuje výčet nejčastěji užívaných učebnic a pomůcek 
pro skupiny žáků s definovanou potřebou podpory, respektuje skupiny žáků definované zákonem a současně 
umožňuje volný výběr pomůcek a učebnic podle stupně podpůrného opatření i pro širokou skupinu žáků s du-
ševním onemocněním nebo dlouhodobě vážně nemocných žáků. 

Přehled je vždy nezbytné používat v kombinaci s vyhláškou, neboť ta stanoví základní pravidla k přiznávání 
podpůrných opatření. 

Zpráva školského poradenského zařízení 

Zpráva z vyšetření je určena zejména zákonnému zástupci žáka nebo zletilému žákovi. Je výstupem pora-
denské práce, který musí poradenské zařízení zpracovat nejpozději do 30 dnů od zahájení poradenské práce 
s žákem. 

Zpráva zpracovává: 
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a)  základní údaje o klientovi (jméno a příjmení, datum a místo narození, bydliště, škola, třídní učitel, údaje 
o rodičích případně zákonných zástupcích, důvod vyšetření a dosavadní opatření) 

b)  anamnestické údaje (rodové dispozice, ontogenetický vývoj, scholarita, prostředí ve kterém dítě vyrůstalo, 
socioekonomické podmínky rodiny, rodina a její struktura, vztahová síť). 

Zpráva sumarizuje v závěrech z vyšetření výsledky ze speciálně pedagogického a psychologického vyšetření, 
současně zahrnuje výstupy plánu pedagogické podpory, pokud byl poskytován. Uvádí také další informace ze 
zpráv a doporučení jiných subjektů, pokud jsou součástí rozhodnutí o volbě podpůrných opatření pro žáka. 

Při interpretaci výsledků je nezbytně nutné vzít v úvahu veškeré informace, které jsou o klientovi dostupné 
a byly získány z: 

a) anamnézy 

b) informací od rodičů (co rodiče sdělují o žákovi, o škole, o sobě, o životě rodiny) 

c) informací ze školy (co učitel sděluje o žákovi, o rodině, o svém vztahu k žákovi, o školním výkonu žáka, 
o třídě a případně o škole) 

d) ze znalosti z prostředí školy i širšího okolí žáka 

e) rozboru školních výsledků 

f) rozboru dalších dokumentů (předcházející poradenská i jiná vyšetření, zprávy lékaře apod.) 

g) samotného vyšetření (z rozhovoru, pozorování, použitých diagnostických metod) 

Psycholog se tak snaží do interpretace závěrů z vyšetření zahrnout „příběh“ klienta, aby mohl porozumět vý-
sledkům v celém kontextu získaných dat a informací. V průběhu interpretací je důležité, aby poradenský pra-
covník dobře znal sám sebe a vzal v úvahu vlastní osobnostní charakteristiky, případně vlastní předsudky. 

Neoddělitelnou součástí diagnostického procesu je týmová spolupráce a dobrá komunikace všech zúčastně-
ných poradenských odborníků, tj. psychologa, speciálního pedagoga a sociální pracovnice, případně školního 
psychologa a školního speciálního pedagoga. 

Psychologický a speciálně pedagogický nález jako východisko pro zprávu je tak obvykle součástí výchozí doku-
mentace psychologa nebo speciálního pedagoga, může tedy obsahovat ještě řadu poznámek a údajů, například 
z průběhu přímého pozorování klienta v průběhu testových situací. Nálezem končí jedna z etap odborné práce, 
na kterou navazuje aplikační část, která zahrnuje práci se závěry psychologického nálezu. 

Zpráva z vyšetření je určena žákovi nebo zákonnému zástupci žáka, je tedy vytvářena na zakázku klienta a je 
určena primárně jemu. Rozsah zprávy je ovlivnění účelem, za jakým je vytvářena, zda se jedná o komplexní 
vyšetření žáka nebo orientační informace například ve vztahu k volbě úprav ve vzdělávání žáka. Z uvedeného 
vyplývá, že přestože se jedná o „pouhou“ poradenskou službu, může mít výstup poradenské práce zásadní vliv 
i na vzdělávací dráhu žáka, nepřímo na jeho další životní rozhodování. 

Z tohoto důvodu je třeba, aby jazyk zprávy respektoval příjemce. Obsah sdělení musí být vždy srozumitelný, 
konzultován s objednatelem, kterým je nejčastěji zákonný zástupce klienta nebo klient sám. Formulování in-
formovaného souhlasu se závěry zprávy by pak mělo zabránit tomu, aby docházelo k neporozumění závěrům 
vyšetření, a to i ve vztahu k prognóze dalšího vývoje klienta. Navíc závěry z vyšetření mohou obsahovat dopo-
ručení, které může klient rozporovat nebo vyjadřovat svoje pochybnosti. 
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Rozhovor s rodiči, který následuje po vyšetření a je také označován jako „interpretační setkání“, je součástí 
diagnostického procesu. Během setkání dochází ještě k upřesnění závěrů a interpretací z vyšetření. Rodi-
čům je třeba poskytnout dostatečný prostor k seznámení se se závěry vyšetření a následně s navrhovanými 
doporučeními. Poradenský pracovník musí poskytovat informace rodičům případně klientům tak, aby vedly 
k porozumění navrhovaných doporučení a aby tedy měly podobu informovaného souhlasu. Informace musí 
obsahovat přednosti doporučení i případná rizika, klienti by měli být seznámeni také s možností odvolání. Za 
kvalitu poskytovaných informací je odpovědný jejich poskytovatel. Poradenský pracovník musí při sdělování 
závěrů z vyšetření také počítat s očekáváními rodičů ve vztahu k jejich dítěti, měl by zohlednit také případná 
nereálná očekávání a předsudky. 

Snažíme se sdělovat na počátku rozhovoru s rodičem pozitivní informace, zabránit sdělování takových infor-
mací, které mají charakter uzavřených soudů a mohou v rodičích vytvářet dojem neměnnosti celé situace. Při 
sdělování závažných informací o žákovi volíme vždy takové formulace, aby vedly u rodiče (klienta) k pocho-
pení – nikoliv k vyvolání strachu, bezradnosti a případně zoufalství. 

Rozhovor s rodiči je veden ve snaze vysvětlit situaci žáka a současně navrhovat opatření. Rodiče se tak podí-
lejí na implementaci navržených opatření nikoliv jako pasivní příjemci, ale jako aktéři možných změn. Z toho 
důvodu je třeba jednoznačně formulovat, která z opatření jsou úkolem poradenského zařízení, která bude 
realizovat škola a která mohou být naplňována ve spolupráci s rodinou. 

V neposlední řadě je potřebné s rodiči domluvit způsob předávání informací škole, případně dalším institucím. 
Zpráva stanovuje také termín kontrolního vyšetření, pracovníka určeného ke komunikaci. 

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák je seznámen také s návrhem doporučení ke vzdělávání žáka. 

Svůj souhlas vyjadřuje prostřednictvím informovaného souhlasu. 

Doporučení pro vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve škole

Doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole je dokumentem, který je škole 
předáván prostřednictvím školského poradenského zařízení, na základě vyhodnocení poradenské práce se 
žákem školským poradenským zařízením. 

Doporučení je tedy výstupem poradenské práce, která zahrnuje jednak vyhodnocení závěrů a doporučení od 
jiných odborníků, zvláště u žáků se zdravotním postižením nebo zdravotními problémy jiného druhu. Dále vy-
chází ze speciálně pedagogické a psychologické diagnostiky, která se realizuje za účelem stanovení vhodných 
podpůrných opatření pro vzdělávání žáka. 

Formulář doporučení tak obsahuje formální náležitosti, které slouží zpřesnění identifikace žáka zvolené školy. 
Dále identifikuje podpůrná opatření, včetně jejich zařazení do stupňů a navrhuje i jejich případné kombinace. 

Závěry vyšetření sumarizují výsledky poradenské práce a specifikují, jak se výsledky promítnou do požadavků 
úprav vzdělávání žáka, nebo i dalších okolností, které mohou souviset se vzděláváním žáka (postoje, motivace, 
vztahy, rizika…) Identifikuje také případné zdravotní postižení, zvláště pak v kontextu §16, odstavec 9 škol-
ského zákona. 
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Vymezuje data vydání, zahájení poskytování doporučení, kontrolní vyšetření, případně data změn v průběhu 
poskytování podpory. Doporučení vyhodnocuje i podporu žáka, která byla poskytována školou nebo jiným 
subjektem, navrhuje konkrétní podpůrná opatření v oblasti metod, forem a úprav vzdělávání. Navrhuje IVP, 
pokud se bude současně jednat o úpravy obsahů a výstupů ze vzdělávání žáků, specifikuje požadavky na per-
sonální podporu práce pedagogů v podobě služeb asistenta pedagoga nebo dalšího pedagogického pracovníka, 
vymezuje nárok na školního psychologa nebo školního speciálního pedagoga, dále uvádí nárok na podporu 
nepedagogickými pracovníky – tlumočníkem, přepisovatelem pro neslyšící, případně zohledňuje požadavek 
na přítomnost další osoby ve výuce. Uváděny jsou i další okolnosti podpory v souvislosti s alternativními for-
mami komunikace, podpory pro nevidomé. 

Údaje o personální podpoře jsou definovány rozsahem počtu hodin i normovanou finanční náročností, po-
době jako hodiny pedagogické intervence a předmětu speciálně pedagogické péče. Doporučení obsahuje také 
důležité informace o hodnocení žáka, údaje o možnostech prodloužení vzdělávání žáka, pokud je to v souladu 
s potřebou, jsou uváděny i okolnosti podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání. Doporučení 
se vyjadřuje i k dalším souvislostem s poskytováním podpůrných opatření, specifikuje možnosti postavení 
žáka ve třídě, míru jeho nadání a charakter podpory za tímto účelem. 

Velmi důležitý je údaj pro případ, kdy žák nebude vzděláván s využitím podpůrných opatření, ale bude zařazen 
do vzdělávání podle ustanovení §16, odst. 9 školského zákona ve škole, třídě, oddělení nebo skupině. Doporu-
čení tuto skutečnost zohledňuje a vyžaduje, aby školské poradenské zařízení uvedlo pečlivé zdůvodnění příčin, 
proč žákovi nepostačuje vzdělávání s využitím pěti stupňů podpůrných opatření. Součástí je pak vedle do-
poručení školského poradenského zařízení také žádost zákonného zástupce, podobně jako v případech volby 
individuálního vzdělávacího plánu. 

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák vyjadřuje svůj souhlas s poskytováním podpůrného opatření v podobě 
informovaného souhlasu společně s vedením školy. 

Součástí doporučení je i výčet speciálních učebnic, pomůcek a kompenzačních pomůcek, které si žák může 
také vypůjčit nebo je zpravidla získá nákupem školy. 

Před vystavením doporučení komunikuje školské poradenské zařízení se školou tak, aby předešlo nehospodár-
nosti přidělovaných podpůrných opatření a aby vyloučilo duplicitu v přidělovaných podpůrných opatřeních. 

Pokud se stane, že rodina žáka selhává v zajištění péče o žáka a neposkytuje dostatečné záruky v podpoře 
žáka s potřebou podpůrných opatření, je možné, aby se škola a případně školské poradenské zařízení obrátilo 
o pomoc na orgány veřejné moci, zejména na orgány sociálně právní ochrany dětí. 

Tato skutečnost je považována za krajní řešení, pokud se nepodařilo dříve uplatňovanými postupy zkvalitnit 
péči o žáka a jeho vzdělávání. 

Lhůty pro kontroly doporučení vyplývají z účelu, pro který bylo doporučení vystaveno.
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Ing. Soňa Gajdůšková, školní asistentka ZŠ Dětská

Asistovala jsem u holčičky, která se přistěhovala z ciziny (arabské země). Pomáhala jsem jí 
s adaptací na nové prostředí, které nebylo jen o cizím jazyku, ale o změně celé kultury a tradice, 
než v jaké žila. Aby vůbec byla schopna se vzdělávat, bylo třeba zvládnout porozumění v čes-
kém jazyce. Nastoupila do 2. třídy, během jednoho pololetí musela postupně zvládnout učivo 
1. i 2. třídy. Dívenka měla vypracovaný individuální vzdělávací plán. Cílem bylo zapojit tuto 
žákyni od 2. pololetí do výuky s celou třídou. Byla to zpočátku velmi namáhavá práce jak pro 
žákyni, tak pro rodinu, učitelku i školní asistentku. Pro komunikaci jsem používala překladače 
v chytrém telefonu, obrázkové učení, pomůcky vhodné pro přípravnou třídu, vlastní didaktické 
pomůcky a animované filmy. Bez mé přítomnosti ve škole by dívenka musela nastoupit do pří-
pravné nebo první třídy. Díky mé podpoře je samostatná.
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Žáci SE SOciálním 
znEvýhOdněním

Obecná charakteristika

Termín „žák se sociálním znevýhodněním“ je pojem, který byl do české školské legislativy zaveden v roce 2004 
k identifikaci dětí, kterým náleží zvýšená míra podpory v prostředí školy. Pojem vymezuje skupinu žáků, kteří 
potenciálně či skutečně selhávají ve vzdělávání, nemají zdravotní handicap, nejsou dlouhodobě nemocní, pří-
padně jim není jasně diagnostikována některá ze specifických poruch učení či chování. Sociální znevýhodnění 
je tak kategorií označující širokou škálu příčin školní neúspěšnosti žáků z nezdravotních důvodů, které mají 
příčinu mimo školu v přirozeném sociálním zázemí dítěte nebo pramení z jiných životních okolností v životě 
dětí mimo půdu školy. Tyto skutečnosti dítě nemůže ovlivnit a stávají se pro ně přítěží v jiné sociální realitě, 
v našem případě v prostředí školy. Sociální znevýhodnění je velmi široká kategorie, která je jak v teorii, tak 
v praxi definována vždy trochu jinak, podle zájmů, zkušeností a cíle toho, kdo termín definuje.

Při aplikování daného termínu pro oblast vzdělávání, pedagogiky a psychologie je nicméně nejvhodnější vy-
cházet z potřeb dětí a rozpoznání překážek, které jim vzdělávání znesnadňují. Popsáním překážek v učení 
vymezíme vhodné oblasti podpory, kterou žák potřebuje k jejich překonání, aniž bychom museli žáka zařadit 
(označit nálepkou) do nějaké kategorie, jež by mohla mít stigmatizující charakter a poznamenat žákovu osob-
nost, jeho vztahy i budoucí uplatnění v životě.

V obecné rovině se takovým žákem rozumí zejména žák:

a) žijící v prostředí, kde není dlouhodobě dostatečně podporován ke vzdělávání nebo k přípravě ke 
vzdělávání

b) jehož zákonní zástupci se školou dlouhodobě nespolupracují a je to na újmu oprávněných zájmů žáka;

c) žijící v prostředí sociálně vyloučených lokalit nebo lokalit sociálním vyloučením ohrožených;

d) který je znevýhodněn při svém vzdělávání z důvodu příslušnosti k etnické nebo národnostní skupině či 
specifickému sociálnímu prostředí, zejména je‑li znevýhodnění spojeno s nedostatečnou znalostí vyučo-
vacího jazyka ve srovnání s ostatními žáky třídy, z důvodu používání odlišného jazyka nebo specifické 
formy vyučovacího jazyka v domácím prostředí žáka.

Do skupiny žáků s překážkami v učení v důsledku nezdravotních příčin patří také děti umístěné mimo ro-
dinu, což je krajní řešení nepříznivé situace rodiny, rozhoduje o něm výhradně soud a mělo by být využito jen 
ve chvíli, kdy je to nutné k ochraně života.

Odborníci se shodují na tom, že škála jednotlivých příčin a projevů sociálního zne výhodnění 
ve vzdělávání je velmi pestrá a přesahuje definice uvedené legislativou. Jednotlivé aspekty sociálního zne-
výhodnění lze vymezit na úrovni jedince (např. jazyková odlišnost, odlišná sexuální orientace, zanedbaný 
zevnějšek), na úrovni rodiny (např. týrání, zneužívání, zanedbávání, dysfunkční rodina, odlišný životní 
styl, velká pracovní vytíženost rodičů, neúplná rodina), v sociálním prostředí (prostředí sociálně vylou-
čené lokality, ohrožení sociálně patologickými jevy) a v souvislosti se socio-ekonomickým statusem (chu-
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doba, ztráta materiálního zázemí v důsledku předlužení, migrace, nevyhovující bytové podmínky, kulturní 
a náboženská odlišnost). 

Tyto aspekty se však velmi často kombinují a prolínají a jsou také často proměnné jak v čase (mohou být 
přechodné, občasné či trvalé), tak i v prostředí (co jedna skupina považuje za normální, může jiná skupina 
vyhodnotit jako patologické). Tyto skutečnosti je nutné ve škole reflektovat. Je třeba kontinuálně zjišťovat 
situaci žáka, sledovat případné změny a nové signály a následně na ně pružně reagovat výběrem vhodných 
podpůrných strategií. Lze konstatovat, že nejčastějšími barierami při vzdělávání žáků sociálně znevýhodně-
ných jsou

a) odlišné rodinné prostředí a hodnoty

b) odlišná předškolní a další výchova v rodině

c) nedostatečná znalost jazyka, slabší slovní zásoba, vady řeči

d) nevhodné přístupy učitelů, jejich neznalost kulturních odlišností

e) dítě často školu vnímá jako místo, kde se ubližuje, nezná požadavky, které na něj budou kladeny, nemá 
pozitivní cíl

f) odlišné, často negativní postoje rodičů ke společnosti a vzdělání

g) nemožnost rodiny zajistit z finančních důvodů dítěti všechny požadované pomůcky, zaplatit kurzy, výlety, 
zájmové kroužky, případně doučování

h) neznámé prostředí, kde žák může být jediným z odlišného sociálního prostředí, a tak se obtížně zařazuje 
do třídního kolektivu a vrstevnických skupin, snadno se stává objektem šikany

Vhodným nástrojem pro upevnění rovných příležitostí žáků je zavedení ve školském zařízení pozice školního 
asistenta – asistenta, který pracuje se sociálně znevýhodněnými žáky.

Školní asistent

Školní asistent není spojen s konkrétním žákem, působí v celé škole. Není podpůrným opatřením „asistent 
pedagoga“ ve smyslu školského zákona. 

Není doporučován jako podpůrné opatření ze strany školského poradenského zařízení a jeho působení ve 
škole není schvalováno ze strany krajského úřadu ani MŠMT. 

Podmínkou výkonu činnosti školního asistenta je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způ-
sobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 
563/2004 Sb. v platném znění.

Školní asistent není pedagogickým pracovníkem. Pozici školního asistenta však může zastávat i pedagogický 
pracovník (viz níže). Školní asistent vykonává např. níže uvedené činnosti.

Pracovní náplň školního asistenta
a)  Poskytuje základní nepedagogickou podporu přímo v rodině při spolupráci s rodiči. Tyto činnosti provádí 

školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců žáka. 

b)  Zprostředkovává komunikaci s komunitou, rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k za-
jištění pravidelné školní docházky dětí, porozumění rodinnému prostředí dětí a zajištění přenosu infor-
mací mezi školou a rodinou. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat 
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z odlišných životních podmínek dítěte nebo odlišného kulturního prostředí. Činnosti v rodině provádí 
školní asistent pouze se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců dítěte. 

c)  Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a s organizační podporou pedagogických pra-
covníků při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 

d)  Poskytuje přímou nepedagogickou podporu dětí v předškolním vzdělávání spočívající např. v nácviku jed-
noduchých činností při příchodu a pobytu ve škole či školském zařízení nebo při akcích školy či školského 
zařízení, pomoci při oblékání. Dále např. organizační činnosti při zajištění školního stravování pro děti 
(komunikace se školní jídelnou a rodiči při organizaci vhodné doby ke stravování apod.), podpora dětí při 
manipulaci s pomůckami, při podpoře soběstačnosti a motivaci ke vzdělávání. Podporu dětem poskytuje 
vždy za přítomnosti pedagogického pracovníka. 

e)  Poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti pedagoga ve vyučování i mimo 
vyučování: podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační čin-
nosti. Tyto podpůrné činnosti nejsou hlavní pracovní náplní asistenta. Účelem asistentovy podpory v ob-
lasti administrativních a organizačních úkonů je, aby pedagog získal více času na vlastní individuální 
práci s dětmi. 

Odborná kvalifikace školního asistenta

Pozice školního asistenta není uvedena v zákoně o pedagogických pracovnících.

Pro činnosti uvedené v bodech a) a b) předchozí části (Pracovní náplň školního asistenta) je odborná kvalifi-
kace získaná: 

a) středním vzděláním s maturitou nebo vyšším odborným nebo vysokoškolským a studiem pedagogiky, 
nebo studiem pro asistenty pedagoga

b) středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání 
a studiem pedagogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga 

c) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání 
zaměřeném na přípravu asistentů pedagoga

d) středním vzděláním získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání a studiem peda-
gogiky, nebo studiem pro asistenty pedagoga 

e) základním vzděláním a studiem pro asistenty pedagoga. 

Pro činnosti uvedené v bodě c) je odborná způsobilost shodná jako pro činnosti uvedené v bodech a) a b). 

Kromě toho je pro činnosti uvedené v bodě c) odborná způsobilost daná také následujícími možnostmi 
vzdělání: 

a) střední vzdělání s maturitou a absolvování akreditovaného kurzu zaměřeného na práci s dětmi a mládeží.

b) absolvování akreditovaného kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního práv-
ního předpisu způsobilost k výkonu práce: 

pedagoga volného času (§ 16 zákona o pedagogických pracovnících), vychovatele (§ 17 zákona o pedagogic-
kých pracovnících), zaměstnance, který je výkonným umělcem, výtvarným umělcem nebo který má odbornou 
kvalifikaci podle § 10 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících, (Učitel uměleckých odborných předmětů 
v základní umělecké škole, střední škole a konzervatoři) nebo § 21 zákona o pedagogických pracovnících 
(Trenér). 
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Pro činnosti uvedené v bodě d) je odborná způsobilost shodná jako pro činnosti uvedené v bodech a) a b). 

Na pozici školního asistenta může být zaměstnána i osoba s kvalifikací pedagogického pracovníka podle zá-
kona o pedagogických pracovnících, pokud obě strany souhlasí s tím, že bude zaměstnán na pozici nepedago-
gického pracovníka a věnovat se pouze vymezeným činnostem. 

Víte, proč se školní asistenti věnují zrovna té profesi? Proč je důležité, aby školní asis-
tent měl zájem o rodinné zázemí žáka?

Velmi se v posledních měsících zlepšila komunikace s rodiči. Potkáváme různé typy dětí a rodin. Např. 
Jana, žije s rodiči a sedmi sourozenci ve dvoupokojovém bytě. Opakovala již první třídu, byla pomalá, 
lehala si v hodinách na zem, protože se jí prostě nechtělo nic dělat, chyběla motivace, cíle… Když však 
začala opakovat ročník s jinými dětmi s jinou paní učitelkou, jakoby v sobě probudila svou ukrytou 
sílu a začala se snažit. Dnes s mým doučováním a její vůlí má jedničky a dvojky a já mohu s klidem říct, 
že jsem poznala žákyni, která toho ještě v životě hodně dokáže. Nejen proto, že se zlepšila ve škole, ale 
i proto, že jí je teprve 8 let a už ví, o čem je vlastně život. Dokáže vám z ničeho nic začít vyprávět svůj 
příběh – jejich chudobu, to, že někdy nemají na svačinu, na nové boty, na výlet. A to, že víme já i paní 
učitelka, jak moc je její rodina chudá, nám pak i ve škole pomáhá lépe porozumět jí i jejímu chování. 
Jana nám ale dokáže i vylíčit, čeho by v životě chtěla dosáhnout – nechce být princeznou ani králov-
nou. Chce být paní, která bude mít dobrou práci a postará se o své mladší sourozence tak, aby mohl 
mít Petr nové kolo, Ester nový kočárek … 

Na závěr paní asistentka sdělila, že tyto „happy endy“ ji motivují k další práci a ukazují, že její práce 
má smysl!!!

Spolupráce školního asistenta s učitelem

Konzultace školního asistenta s učitelem by měly být významnou součástí nepřímé pedagogické práce obou 
profesí.

Tématy takových konzultací nejčastěji bývají:

a) konkrétní žáci, zejména žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (s postižením nebo znevýhodněním);

b) problémové chování vybraných žáků a možnosti řešení takového chování;

c) rodinné zázemí žáků a jeho dopady na vzdělávání žáků, nejčastěji se objevuje

d) u žáků sociálně znevýhodněných;

e) chybějící pomůcky žáků a možnosti jejich zajištění.

Společné konzultace jsou také důležitým prostorem pro sdělování informací, které je nutné vyřídit v rodinách 
žáků – zdrojem těchto informací je učitel, rodině žáka ale informace předává častěji asistent. Proto je třeba, 
aby si učitel vyhradil na konzultaci s asistentem dostatek času a asistentovi podrobně a přesně sdělil, co kon-
krétního je potřeba v rodinách vyřídit. (Pokud by učitel předal informaci asistentovi jen v rychlosti, ve zjedno-
dušené podobě, riskuje, že asistent bude zprávu reprodukovat rodičům žáka po svém a někdy i nepřesně.)

Smyslem konzultací není jen předání informace od učitele asistentovi, v mnoha případech to může být nao-
pak – prostřednictvím konzultací může asistent fungovat pro učitele jako cenný zdroj informací o domácím 



Statutární město Ostrava 
Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

 29

prostředí žáků… Dobří učitelé vědí, že aby mohli dítě efektivně učit, musí mu i rozumět, což bez základní 
znalosti domácího zázemí žáka často nejde. Právě asistenti mnohdy mají poměrně podrobné informace o tom, 
z jaké rodiny žák přichází a jaké starosti daná rodina zrovna řeší.

Příklad z praxe školní asistentky: 

Pracuji s žákem, který navštěvuje 5. třídu. Znalosti tohoto žáka jsou velmi malé. Tomu, co se v hodi-
nách probírá, často nerozumí. Oba rodiče jsou nezaměstnaní a v rodině jsou ještě další děti. Žák ne-
nosí potřebné pomůcky na vyučování, ve škole se při výuce nezapojuje. Rodiče se do školy nedostavují 
ani na zvláštní žádosti.

Jednou maminka žáka sama přišla do školy stěžovat si, že jsem na chlapce přísná a že po něm při 
doučování pořád něco chci. Společně s paní učitelkou se nám maminku chlapce podařilo uklidnit, že 
nechceme jejímu chlapci ublížit a ukázaly jsme jí, co už všechno chlapec při doučování udělal. Když 
jsme matku požádali o to, aby synovi zajistila základní školní vybavení, sdělila nám, že na to nemá 
peníze a odešla. Druhý den dopoledne jsem se sociální pedagožkou rodinu navštívila v jejich bydlišti. 
Doma byli oba rodiče. Nabídly jsme jim, že je doprovodím na sociální úřad, abychom zjistili, jestli mají 
všechny dávky, na které mají nárok a jestli není ještě nějaká možnost, jak by získali peníze na školní 
vybavení syna. Nakonec to nebylo potřeba, ale bylo vidět, že jsou rádi, že jim chci pomoct. Domluvili 
jsme se, že budou syna kontrolovat.

Druhý den před doučováním mě už chlapec vyhlížel a neschovával se tak jako obvykle. Když jsem se 
ho zeptala, co se děje, odpověděl: „Máma chce, abych sem chodil, že to mám lehčí.“ Motivovat ho ale 
musím pořád. Občas stále nenosí sešity, ale já jeho mamince zavolám a pak je třeba týden zase nosí. 
Pokaždé jí následně poděkuji prostřednictvím SMS zprávy.“

Příklady z praxe jsou sdíleny mezi školními asistenty v rámci metodických setkání (krásný příklad sp 
olupráce se sociálním pedagogem, komunitou, rodinou i žákem). 

Prostor pro konzultace asistenta a učitelem vzniká zpravidla v odpoledních hodinách. Často se ukazuje 
jako vhodné, když mají oba na konzultace v rozvrhu pevně stanovený čas (např. dvakrát týdně po 15 – 20 
minutách).



 Statutární město Ostrava
 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

30 

Společné přípravy na vyučování

V praxi je možné setkat se s celou řadou učitelů a asistentů, kteří se domnívají, že společné přípravy na hodinu 
nejsou nutné. Tito učitelé a asistenti pak v hodině více improvizují, spoléhají na intuici a v řadě případů pak 
doplňují to, co předem nepřipravili, během hodiny, výuka tím trpí, v hodině se toho stihne méně. Z toho vy-
plývá, že společné přípravy nejsou nezbytné pro to, aby byla výuka realizována; jsou ale rozhodně nezbytné 
pro to, aby byla výuka realizována efektivně. Různé přípravy vyžadují různé načasování, někdy stačí jen pár 
minut před vyučovací hodinou nebo po hodině.

Někdy ale plánované vyučování vyžaduje více systematickou, podrobnější a časově náročnější přípravu zahr-
nující plánování cílů, rozvržení práce, přípravu pomůcek. Takové přípravy je potřeba uskutečnit mimo dobu 
vyučování a prostor pro jejich realizaci by měl být zahrnut do nepřímé pedagogické činnosti asistentů.

Zároveň ale ani v této oblasti neplatí žádné dogma – společné přípravy jsou v mnoha případech žádoucí, roz-
hodně ale nejsou potřeba na každou vyučovací hodinu. Ke společným přípravám lze použít vlastní improvi-
zovaný záznam, může ale pomoci i formulář pro společnou přípravu. Součástí formuláře může být plánování 
aktivit učitele a asistenta, pro přehlednost je ale vhodné doplnit i místo pro plán aktivit žáků.

Potřeba společně plánovat výuku, složitost příprav a podíl školního asistenta na přípravách také může grado-
vat podle toho, jak s dosaženou praxí roste úroveň schopností a kompetencí asistenta.

Společné přípravy na doučování

Vedle příprav na vyučovací hodinu může spolupráce asistenta s učitelem zahrnovat i společné přípravy na do-
učování – v rámci takové přípravy by učitel měl vybrat látku pro doučování a materiály, podle kterých se bude 
při doučování pracovat; samotné doučování pak realizuje sám asistent anebo tandem asistenta s učitelem.

Doučování s asistentem je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami důležité mimo jiné také proto, že 
mnohdy v hodině nestihnou projít všechnu potřebnou látku. Zejména u žáků se sociálním znevýhodněním 
totiž v řadě případů nelze spoléhat na to, že by si s žáky doplnil látku někdo z rodičů. Doučování s asistentkou 
je pak jednou z mála možností jak zajistit, aby žáci nezůstali pozadu. Aby ale takové doučování mělo smysl, je 
potřeba, aby si asistent látku na doučování připravil pod dohledem učitele.

Přesné zadání látky a témat formulovaných učitelem pro doučování zajišťované asistentem je důležité zejména 
proto, že asistent sám není adekvátně kvalifikovaný (vysokoškolsky vzdělaný) a neměl by tedy sám vybírat, co 
se budou žáci učit a jak přesně s nimi bude již osvojenou látku opakovat.

V rámci společně připravovaného doučování může učitel asistentovi také zadat, aby se slabšími žáky předem 
prošel část látky, kterou teprve budou probírat v další hodině. Podmínkou ale je, že asistent nebude žákům 
vykládat novou látku. To by mělo být výhradně v kompetenci učitele. Je ale například možné, aby si asistent 
společně s učitelem připravil text, který se týká plánovaných výukových témat, a následně ho během doučo-
vání s žáky přečetl, případně ověřil porozumění jednotlivým výrazům v textu.
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Doučování ZŠ V. Košaře

Školní asistenti v pilotních ZŠ 

Víte, že…

1. Školní asistent je nová profese, se kterou se setkáváme v českých mateřských a základních školách až v po-
sledních letech? Cílem práce školních asistentů je podpořit vzdělávání žáků více ohrožených školní neúspě-
chem (zejména žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí). Školní asistenti pomáhají učitelům ve školách, 
docházejí do rodin žáků, podporují doučování žáků i zapojení žáků do volnočasových aktivit. Zaměstnavate-
lem školního asistentem bývá škola, může jím být ale i nezisková organizace, která se školou spolupracuje. Na 
rozdíl od asistentů pedagoga nejsou školní asistenti financováni výhradně ze státního rozpočtu, většina jejich 
mezd je naopak placena z prostředků Evropské unie (konkrétně z projektů hrazených z Evropského sociálního 
fondu.)

2. Školní asistenti, nebo častěji školní asistentky (většinou se jedná o ženy), si svou profesi rozhodně nevy-
bírají pro peníze. Nevalně placená, ale náročná práce školního asistenta láká především lidi, kteří tuto práci 
vnímají jako poslání, chtějí vytvářet smysluplné hodnoty, pomáhat ke vzdělání dětem, které jejich pomoc 
potřebují, a podpořit tak šanci těchto dětí na lepší budoucnost. Také proto, že šance na lepší budoucnost zne-
výhodněných dětí znamená i šanci na lepší budoucnost náš všech.

3. Školní asistenti velmi často pracují s žáky se sociálním znevýhodněním, s žáky z rodin ze sociálně vylouče-
ných lokalit. Těmto rodinám je často vytýkáno, že nejeví dostatečný zájem o vzdělávání svých dětí, faktem ale 
je, že mnoho z těchto rodin řeší poměrně zásadní existenční otázky – nemají jisté bydlení, nemají dost peněz 
na oblečení a stravu apod. – a požadavky školy zde nejsou vnímány jako prvořadé. Pokud ale školní asistent 
projeví pochopení pro celkovou situaci rodiny a třeba i nabídne podporu při řešení existenčních problémů, 
získá si důvěru rodiny a rodiče žáka jsou s ním pak i více ochotni spolupracovat na plnění požadavků školy.

4. Sociálně znevýhodnění žáci často pocházejí z rodinného prostředí, které jim pro nedostatek finančních 
prostředků nemůže zajistit docházku do kroužků mimo školu.
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Kroužek, který realizuje školní asistent v odpoledních hodinách ve škole, tak:

o je bezplatný, tedy dostupný i pro žáky ze socioekonomicky slabých rodin

o nabízí smysluplné trávení volného času a slouží tak i jako prevence sociálně patologických jevů (předchází 
„poflakování se“ dětí po okolních lokalitách)

o posiluje pozitivní vazbu žáka ke škole (ve škole se děje něco, co ho baví)

o lze využít k motivaci žáků (např. tak, že na kroužek smí jen ti žáci, kteří ráno přišli do školy včas a už mají 
hotové domácí úkoly).

5. Laická veřejnost se někdy mylně domnívá, že pomoc školního asistenta je hlavně pro romské žáky, tak tomu 
ale není (nejen proto, že řada romských žáků zvládá výuky bez potřeby další podpory). Práce školního asis-
tenta je zaměřena na podporu všech žáků, kteří pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí a jsou více 
ohroženi školním neúspěchem – mezi takové žáky mohou patřit někteří žáci z etnických menšin, ale i třeba 
žáci z rodin cizinců a spadá sem i řada žáků etnicky českých, vyrůstajících třeba v pěstounské péči nebo v péči 
rodičů samoživitelů, kteří svým dětem z objektivních důvodů nemohou poskytnout dostatečnou podporu ve 
vzdělávání. 
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ŠKOlní PORAdEnSKé 
PRAcOviŠTě

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) je součástí každé základní a střední školy. Mezi pracovníky zá-
vazně patří metodik prevence a výchovný poradce. Dalšími možnými pracovníky ŠPP jsou především školní 
psycholog, školní speciální pedagog a školní sociální pedagog, jeho součástí může být i školní asistent.

ŠPP je vzájemně propojený celek výchovné a preventivní oblasti školy. Jeho hlavním cílem je poskytování 
poradenských služeb dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních. Veškeré standardní poradenské služby jsou poskytovány zdarma pro všechny žáky 
školy i jejich zákonné zástupce. 

Hlavním cílem ŠPP je pomoc škole, učitelům, žákům a rodičům, posílení péče o žáky nadané i o žáky ohro-
žené školním neúspěchem, vytváření předpokladů pro jeho snižování a zvýšení efektivity spolupráce školy 
a rodiny.  
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Účel poradenských služeb

§2 vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních:

Účelem poradenských služeb je přispívat zejména k

a) vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný a psychický vývoj žáků, pro jejich sociální vývoj, pro 
rozvoj jejich osobnosti před zahájením vzdělávání a v průběhu vzdělávání,

b) naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů před zahájením a v průběhu 
vzdělávání,

c) zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných 
podpůrných opatření a vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělá-
vacími potřebami a žákům mimořádně nadaným,

d) prevenci a řešení vzdělávacích a výchovných obtíží, prevenci různých forem rizikového chování a dalších 
problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací,

e) vytváření vhodných podmínek pro vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona,

f) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky jiných kultur nebo 
žijí v odlišných životních podmínkách,

g) vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky nadané a mimořádně nadané,

h) vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšího profesního uplatnění,

i) rozvíjení pedagogicko‑psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních dovedností peda-
gogických pracovníků ve školách a školských zařízeních,

j) podpoře vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve školách a školských 
zařízeních, jakož i zmírňování důsledků znevýhodnění a prevenci jeho prohlubování,

k) metodické podpoře pedagogů, kteří se podílejí na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných,

l) metodické podpoře výchovných poradců a školních metodiků prevence, asistentů pedagoga a dalších pe-
dagogických i nepedagogických pracovníků, kteří se podílejí na zajišťování podpůrných opatření ve vzdě-
lávání žáků,

m) posílení kvality poskytovaných poradenských služeb zejména prostřednictvím součinnosti školských po-
radenských zařízení a školních poradenských pracovišť,

n) součinnosti s orgány veřejné moci a s právnickou osobou uvedenou v § 16b odst. 1 školského zákona.

§ 2a

Pravidla poskytování poradenských služeb

a) dodržují účel poradenských služeb,

b) dodržují etické zásady poskytování poradenských služeb,

c) vycházejí z individuálních potřeb žáka, podporují jeho samostatnost a přispívají k jeho sociálnímu 
začleňování,

d) poskytují zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka zprávu a doporučení, které jsou výsledkem 
psychologické nebo speciálně pedagogické diagnostiky,

e) spolupracují s jinými školami a školskými zařízeními,
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f) sledují a vyhodnocují poskytování navržených podpůrných opatření žáka,

g) informují žáka a zákonného zástupce žáka o poradenských službách poskytovaných školou nebo školským 
poradenským zařízením,

h) poskytují žákovi a zákonnému zástupci žáka podrobné a srozumitelné seznámení s průběhem a výsled-
kem poskytování poradenských služeb.
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nAŠE cESTA 
K inKluzivní ŠKOlE

ZáklaDNí škOla OSTRaVa, NáDRaŽNí 117,
příspěvková organizace
Nádražní 1217/117, Ostrava PSČ 702 00

Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace je školou v městském obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, přičemž leží na rozhraní Moravské Ostravy a Přívozu. Z demografického hlediska je oblast Moravské 
Ostravy městským centrem s větší koncentrací majoritní populace a v blízkosti naší školy jsou umístěny školy 
ZŠ Ostrčilova a ZŠ Matiční, které mají velmi dobrou pověst (fakultní školy, jazykové zaměření, bilingvální 
výuka atd.). V oblasti Přívozu naopak roste počet obyvatel z minoritní skupiny a dokonce se v dané oblasti 
nachází i sociálně vyloučené lokality. V dané oblasti se nacházejí i školy s pověstí „romských“ škol. Situaci naší 
školy i výše uvedeným školám v oblasti Přívozu neulehčilo ani slučování praktické školy na ul. Ibsenově se 
základní školou ZŠ Gebauerova v roce 2016.

Z výše uvedeného vyplývá i velký problém naší školy. Vzděláváme děti z majoritní populace i z minoritní popu-
lace. Vzděláváme děti ze sociálně vyloučeného prostředí, děti z prostředí sociálně ‑ekonomického znevýhod-
nění, děti z běžného prostředí, nadané děti. Jsme školou, která se nebrání inkluzi, ale tento otevřený přístup 
k dětem ze sociálně slabšího prostředí je důvodem pozvolného úbytku dětí z majoritní populace. Tento trend 
se projevuje především u zápisů dětí k základnímu vzdělávání a příchodem (přestupy) žáků z vyšších ročníků 
ze škol, jejichž přístup je zcela odlišný od přístupu naší školy. Setkáváme s problémy s častou migrací rodin 
mezi sociálně vyloučenými lokalitami a nemožnosti dlouhodobého působení na děti i zákonné zástupce. 

Z výše uvedených informací plyne i důvod zapojení naší školy do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdě-
lávání ve městě Ostrava, reg. číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212, a to:

• Vytvoření optimálních podmínek pro vzdělávání každého žáka

• Motivace žáků pro vzdělávání

• Personální podpora pro pedagogické zaměstnance a zákonné zástupce žáků – vytvoření školního pora-
denského pracoviště

Další motivací pro zapojení do projektu byly informace ze strany Agentury pro sociální začleňování při úřadu 
vlády o tom, že se jedná o pilotní projekt s cílem nastavení a ověření funkčností personálních pozic školního 
poradenského pracoviště s vizí začlenění a financování těchto pozic do normativů škol.

Žák s potřebou podpůrných opatření

Základními zákonnými předpisy, které upravují školní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami, jsou:

• Zákon č.561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění
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• Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní do-
cházky, v platném znění

• Vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v plat-
ném znění 

• Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zaříze-
ních, v platném znění

školní poradenské pracoviště

Při zapojení do projektu RRP OV může na škole působit koordinátor inkluze s maximálním úvazkem 0,5. 
Vzhledem k tomu, že kumulovaný úvazek zaměstnance školy nesmí přesáhnout úvazek 1,2, je funkce koordi-
nátora inkluze vykonávána více stávajícími zaměstnanci. Důvodem k delegování pozice koordinátora inkluze 
na zaměstnance školy je dána tím, že jsme hledali zaměstnance se znalostmi ze školního prostředí, se zna-
lostmi specifických podmínek naší školy, což by nový zaměstnanec na této pozici nesplňoval. V raných fázích 
projektu byla pozice koordinátora inkluze rozčleněna mezi tři pedagogické zaměstnance školy, přičemž měl 
každý přidělené různé oblasti své působnosti:

• Koordinace aktivit související s dětmi s potřebou podpůrných opatření 1. – 5. stupně (0,2 úvazek)

• Koordinace volnočasových aktivit (0,1 úvazek)

• Koordinace školního poradenského pracoviště, kariérové poradenství, administrativa (0,2 úvazek)

Po ukončení pracovního poměru koordinátora inkluze v oblasti koordinace školního poradenského pracoviště 
a administrativy byl úvazek koordinátora inkluze rozdělen 2 zaměstnancům následovně:

• Koordinace aktivit související s dětmi s potřebou podpůrných opatření 1. – 5. stupně (0,2 úvazek)

• Koordinace volnočasových aktivit (0,1 úvazek)

• Koordinace školního poradenského pracoviště, administrativa (0,1 úvazek)

• Kariérové poradenství (0,1 úvazek)

Za funkčnost systému koordinátorů zodpovídá ředitel školy. Jednou týdně probíhala porada koordinátorů 
spolu s dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště. Cílem bylo koordinovat činnost školního po-
radenského pracoviště při realizaci podpůrných opatření, při nastavování postupů diagnostiky jednotlivých 
žáků resp. tříd či preventivních programů, nastavit či korigovat doučování žáků, volnočasové aktivity, spolu-
práci se školskými poradenskými pracovišti, spolupráci se zákonnými zástupci, plánování práce do dalších 
dnů pro jednotlivé pracovníky. Koordinátoři inkluze i ostatní pracovníci školního poradenského pracoviště 
se pravidelně zúčastňovali porad pracovníků školy, pedagogických rad i porad metodických sdružení, kde 
docházelo ke sdílení dobré praxe, vzájemnému informování a konzultování možných postupů při inkluzi jed-
notlivých žáků. Při narůstajícím množství dětí, kterým jsou školským poradenským zařízením doporučena 
podpůrná opatření druhého stupně, se koordinace inkluzivních postupů rozšiřovala na:

• Přípravu a metodiku podpůrných opatření, a to především na poskytování podpůrných opatření perso-
nálního charakteru: pedagogickou intervenci, předmět speciální pedagogické péče, asistenta pedagoga

• Realizace uvedených podpůrných opatření: 

	v současnosti pedagogickou intervenci poskytujeme žákům prvního i druhého stupně základní školy, a to v 5 
skupinách s průměrným počtem čtyř žáků ve skupině

	předmět speciální pedagogické péče (PSPP) na naší základní škole realizuje:



 Statutární město Ostrava
 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

40 

	Speciální pedagog (financován MMO a zřizovatelem školy), který je zaměstnán na dohodu o pracovní čin-
nosti s 50% úvazkem. Předmět speciální pedagogické péče realizuje speciální pedagog nad rámec běžné 
výuky.

	Pedagožka školy s rozšiřujícím studiem v oblasti speciální pedagogiky, a to u žákyně, u níž je předmět 
speciální pedagogické péče integrován do vzdělávacího plánu. V tomto případě dochází i k hodnocení 
uvedené žákyně formou slovního hodnocení tohoto předmětu, který je zaměřen na rozvoj českého jazyka 
a matematiky

	Asistenti pedagoga – na začátku projektu byli poradenským pracovištěm doporučení tři asistenti pedagoga, 
v současné době pracujeme se sedmi asistenty pedagoga. Ačkoliv asistenti pedagoga mají nastavenou jed-
notnou pracovní náplň viz. níže, je koordinace jejich postupů v součinnosti s pedagogy velmi důležitá 
z důvodů individuálního přístupu k jednotlivým žákům, na základě doporučení školního poradenského 
pracoviště.

Při realizací uvedených podpůrných opatření 1. – 5. stupně spolupracuje s pedagogy naše školní poradenské 
pracoviště, které tvoří:

• Vedení školy (současně i koordinátoři inkluze)

• Výchovný poradce (současně koordinátor inkluze pro oblast kariérového poradenství)

• Metodik primární prevence

• Školní psycholog

• Speciální pedagog

• Sociální pedagog

• Školní asistentky

Náplně práce jednotlivých pozic školního 
poradenského pracoviště

Školní psycholog

• realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště, jako např.: diagnostika při výuko-
vých a výchovných problémech, depistáž a podrobný rozbor problémů vedoucích ke školnímu neúspěchu, 
předběžné poradenství a diagnostika překážek ve vzdělání, spolupráce s PPP a SPC při identifikaci potíží 
(anamnéza rodinného prostředí, motivace rodičů), práce se závěry vyšetření PPP při rozvíjení specific-
kých kognitivních dovedností, koordinace spolupráce s dalšími diagnostickými či lékařskými zařízeními, 
spolupráce s pedagogy při stanovování, plánování a realizaci individuálních vzdělávacích potřeb selháva-
jícího žáka, spolupráce s rodiči v rámci individuální podpory žáka, případně se školními asistenty či pra-
covníky neziskových organizací, podpora motivace rodičů a jejich větší zapojení do práce školy a procesu 
vzdělávání, řešení specifických problémů v oblasti chování (šikana, projevy nesnášenlivosti a rasismu, 
narušování výuky) s jednotlivci i třídními kolektivy, podpora pedagogů při řešení specifických problémů 
v oblasti chování, spolupráce s pedagogy, žáky, asistenty a rodiči při řešení problémů záškoláctví a skry-
tého záškoláctví, participace na poradenství žákovi, které povede k jeho udržení ve vzdělávacím systému, 
individuální vedení, skupinová práce se žáky, podpora spolupráce třídy a učitele, příprava metodických 
činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

• účast na poradách školy

• informační činnost o práci školního poradenského pracoviště
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• příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování 
účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

Speciální pedagog

• realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště, jako např.: depistáž specifických 
poruch učení u žáků ZŠ, úzká spolupráce s psychologem v rámci depistáže

• individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických 
poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu, úzká spolupráce s PPP při realizaci jejich doporu-
čení, speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčení hlavních 
problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory, speciálně pedagogické intervence a služby pro 
žáky a konzultace

• příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

• účast na poradách školy

• informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

• příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování 
účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

Sociální pedagog

• realizace odborných aktivit v rámci školního poradenského pracoviště, jako např. analýza sociálních 
vztahů u žáků ohrožených školních neúspěchem a jejich vlivu na výuku, návrhy modelových řešení pro 
pedagogy a školní asistenty, metodika spolupráce s institucemi a organizacemi sociální pomoci a pre-
vence rizikového chování, koordinace práce spolupráce s rodinami výrazně ohroženými sociálním vylou-
čením, supervize činnosti školních asistentů, vzdělávání školních asistentů, zjišťování sociálního klimatu 
ve třídě, ankety, dotazníky ve škole, mediace konfliktů se žáky a rodiči, iniciace spolupráce s dalšími 
výchovně‑vzdělávacími institucemi a organizace volnočasových aktivit

• příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

• účast na poradách školy

• informační činnost o práci školního poradenského pracoviště

• příprava a vyhodnocování výsledků individuální a skupinové práce se žáky, průběžné vyhodnocování 
účinnosti podpůrných opatření, příprava návrhů na úpravy

Školní asistent

• individuální či skupinová podpora žáků prostřednictvím např.: poskytování základní nepedagogické pod-
pory přímo v rodině při spolupráci s rodiči, podpora přípravy na vyučování, zprostředkování komunikace 
s komunitou, rodinou a školu spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní do-
cházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků, pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových 
aktivit, úzká spolupráce se sociálním pedagogem

• podpora učitele při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování a účast 
na poradách školy

Školní koordinátor inkluze

• vytváření podkladů k individuálním vzdělávacím plánům pro děti s potřebou podpůrných opatření, spo-
lupráce při jejich sestavování a koordinaci

• komunikační podpora pedagogům i rodičům, účast na poradách školy 
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• tvorba politiky školy směrem k inkluzi, sdílení a rozvoj nových přístupů ke vzdělávání

• metodika inkluzivních nástrojů

• vzdělávání kolegů v oblasti inkluzivních nástrojů a přístupů

• sdílení příkladů dobré praxe a jejich přenos směrem do školy, kde působí a následně i směrem k ostatním 
školám

• úzký kontakt s metodiky systémových projektů v rámci systému KLIMA

Výchovný poradce

• Informační činnost – poskytuje žákům, rodičům a učitelům informace o otázkách významných pro pre-
venci problémů, které se mohou ve výchově a vzdělávání vyskytnout; poskytuje informace o studiu na SŠ 
a OU vycházejícím žákům; metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim při 
tom obsahovou a metodickou pomoc; poskytuje rodičům informace o otázkách školní zralosti; poskytuje 
informace o nabídkách vzdělávacích akcí

• Spolupráce s PPP – projednává s třídními učiteli návrhy na vyšetření žáků; vede přehlednou evidenci žáků  
s podpůrným opatřením 1. stupně; vede přehlednou evidenci žáků s podpůrným opatřením 2. – 5. stupně 
s doporučením školského poradenského zařízení (dále jen ŠPZ); zajišťuje kompenzační pomůcky pro žáky  
dle doporučení ŠPZ; zajišťuje reedukační péči na škole; sleduje realizaci závěrů vyšetření u jednotlivých 
žáků; sleduje termíny kontrolních vyšetření; sleduje a eviduje účast pedagogických pracovníků na akcích 
PPP

• Organizace přechodu žáků na SŠ a OU – spolupracuje s náboráři OU; předává žákům poznatky, požadavky 
a nabídky SŠ a OU; je zodpovědný za odeslání přihlášek na SŠ a OU; sleduje termíny přijímacích zkoušek 
na SŠ; pomáhá rodičům a žákům při výběru SŠ (dle schopností a předpokladů)

• Prevence negativních jevů u dětí – zajišťuje metodické vedení pedagogických pracovníků; vede evidenci 
dětí ohrožených negativními jevy; organizuje a zajišťuje besedy s Policií ČR, KHS atd.; spolupracuje s ro-
diči ohrožených žáků, s policií ČR; spolupracuje s Úřadem práce

• Vedení dokumentace o žákovi – sleduje věcnou správnost; odesílá nebo vyžaduje dokumentaci o žákovi 
(školy, PPP, soudy); dbá o dodržování ochrany informací o žákovi dle zákona

• Výchovně vzdělávací oblast – eviduje a sleduje mimořádně nadané žáky a práci s nimi; eviduje žáky z mi-
mořádně nepodnětných rodin a péči o ně; sleduje absenci žáků, eviduje a projednává neomluvenou ab-
senci; kontroluje individuální plány výuky reedukační péče; sleduje úroveň a kvalitu reedukační péče; 
úzce spolupracuje s třídními učiteli, poskytuje odbornou pomoc a metodické vedení

Asistent pedagoga

• provádí výklad textu, pomáhá v orientaci v textu, případně učební látky, pomáhá při psaní zápisů, opisů, 
slovíček apod., podporuje a pomáhá při psaní, pomáhá s orientací v pracovních sešitech a dalších grafic-
kých, výtvarných a pracovních činnostech, pomáhá při přípravě pomůcek a manipulaci s nimi

• pracuje podle stanoveného individuálního plánu a doporučení speciálně pedagogického centra (dále jen 
SPC) či pedagogicko‑psychologické poradny (dále jen PPP) a pokynů vyučujících

• zprostředkovává výchovné a vzdělávací činnosti dětem se speciálními poruchami učení (dále jen SPU) 
v době vyučování na základě pokynů pedagoga

• je ve třídě přítomen při výuce v době určené vedením školy či pedagogem, vykonává dohled

• vykonává činnosti, které žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) umožňují účast na 
vzdělávacím procesu ve škole a na akcích organizovaných a zabezpečovaných školou
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• v případě potřeby zajišťuje opakovaný výklad učiva, po konzultaci s pedagogem pracuje s žákem v menších 
časových úsecích i o přestávkách

• koordinuje s učitelem domácí úkoly, pomáhá při komunikace s vyučujícími v hodinách a při skupinové 
práci či projektech i v komunikace s ostatními žáky

• účastní se porad, třídních schůzek a konzultací s rodiči

Cesta k inkluzi

Na základě uvedených předpisů škola provádí:

Diagnostika

identifikaci žáků, kterým je vhodné nastavit individuální přístup, případně navrhnout podpůrná opatření. 
Diagnostika probíhá:

• pozorováním chování a jednání žáka ve školním kolektivu v průběhu výuky i v době mimo výuku (pře-
stávky, volnočasové aktivity školy…) třídním učitelem, vyučujícími, dohledy i pracovníky ŠPP v rámci pre-
ventivních programů

• sledováním školních výsledků

• individuálním jednáním s psychologem školy příp. se speciálním pedagogem

Realizace podpůrných opatření 1. stupně 

• za poskytování a zpracování podpůrného opatření (dále jen PO) 1. stupně zodpovídá třídní učitel. Návrh 
podpůrných opatření konzultuje s pracovníky školního poradenského pracoviště (školní psycholog, soci-
ální pedagog, speciální pedagog, výchovný poradce) případně s vedením školy a se zákonnými zástupci. 
Projednání plánu pedagogické podpory se zákonnými zástupci považujeme za prioritní, souhlas zákon-
ných zástupců s podpůrným opatřením a vzájemná dohoda mezi školou a zákonnými zástupci o vzájem-
ném postupu, o spolupráci na domácí přípravě žáka je nezbytná (Příloha č. 1 PLPP)

V průběhu poskytování PO 1. stupně dochází k pozorování žáka ze strany pedagogických pracovníků, ale 
i zaměstnanců ŠPP tak, aby se nejpozději do 3 měsíců mohlo provést vyhodnocení plánů PLPP. Dle výsledků 
vyhodnocení mohou nastat tři další postupy:

• PLPP je dostačující a navrhne se jeho pokračování, případně mírná modifikace

• PLPP je nedostačující a zákonným zástupcům se vysvětlí důvody pro podání návrhu na vyšetření ve škol-
ském poradenském zařízení

• PLPP je nedostačující a u důvodů odmítání spolupráce žáka a zákonných zástupců se školou a se zákon-
nými zástupci se projedná, zda je vhodné v PLPP pokračovat nebo PLPP ukončit

Realizace podpůrných opatření 2. až 3. stupně 

• podpůrná opatření, vyplývající z Doporučení školského poradenského zařízení, škola začíná poskytovat 
po vyjádření informovaného souhlasu zákonného zástupce s poskytováním navržených doporučených 
podpůrných opatření, která vyplývají z uvedeného doporučení. Zákonný zástupce má právo zažádat o po-
volení individuálního vzdělávacího plánu. Projednávání výše uvedeného se zúčastní třídní učitel ve spolu-
práce s ŠPP



 Statutární město Ostrava
 Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

44 

• po projednání doporučení škola zahajuje poskytování podpůrných opatření, která ve většině případů spo-
čívají v poskytování pedagogické intervence, předmětu speciální pedagogické péče, případně poskytování 
asistenta pedagoga

• zpracovaný individuální vzdělávací plán je opět odsouhlasen a projednán se zákonnými zástupci žáka, 
pracovníky ŠPP a třídním učitelem

• v průběhu poskytování PO 2. – 5. stupně dochází k pozorování žáka ze strany pedagogických pracovníků, 
ale i zaměstnanců ŠPP, s cílem objektivního vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu nejpozději ke 
konci školního roku

Vize inkluzivní školy

Ve výchovně‑vzdělávací oblasti se společně s pedagogickým sborem zaměřujeme na:

• vedení žáků k získávání klíčových kompetencí a dovedností, které žáci uplatní v reálném životě (např. ja-
zykové znalosti, finanční gramotnost, apod.)

• výuka cizích jazyků, jejichž znalost bude nezbytná pro život nejen v EU 

• využívání počítačové techniky a na zavádění informačních technologií do všech předmětů s cílem rozvíjet 
počítačovou gramotnost žáků

• vedení žáků k dodržování stanovených pravidel, zejména školního řádu

• péči o nadané žáky i žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a žáky se specifickými poruchami učení

• prevenci sociálně patologických jevů

• péči o zdravotně postižené žáky

Již před zapojením do projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava probíhala inkluze 
na naší škole nezávisle na zavádění „nových“ přístupů k inkluzivnímu vzdělávání. Mezi úspěšné absolventy 
naší školy lze započíst množství dětí jak ze sociálně znevýhodněných lokalit (i romských dětí), tak i dětí s těž-
kým zdravotním postižením. Škola (ač s obtížemi) vytvářela podmínky pro úspěšné vzdělávání všech dětí. 
Mezi příklady dobré praxe lze uvést začlenění žáka se svalovou dystrofií. Chlapci i přes problémy s bariérovým 
přístupem na 1. stupni základní školy bylo umožněno realizovat vzdělávání v třídním kolektivu v bezbariérové 
části školy. Ve spolupráci s Magistrátem města Ostravy a Kontem bariéry došlo k rekonstrukci výtahu s cílem 
rozšířit bezbariérovost školy. Jeho aktivní přístup ke vzdělávání a zapojení i do mimoškolních aktivit bylo 
odměnou pro všechny pedagogy školy.

K získávání zkušeností a předávání příkladů dobré praxe nás oslovila společnost Open Society Found a nabídla 
neformální spolupráci se zahraniční školou Babington a jejich pilotní základní školou v Trmicích. V rámci této 
spolupráce došlo k prezentaci – výukové hodině pro naše pedagogy pod vedením britského pedagoga – ko-
ordinátora inkluze. Posléze proběhl studijní pobyt na uvedené škole v britském Leicesteru i krátký studijní 
pobyt na Základní škole Trmice. Přínosem pro naše pedagogy bylo:

• seznámení se s filozofií pozitivního přístupu k práci s dětmi, které jsou právě ve třídě (neklást nereálné 
nároky a požadavky)

• seznámení se s jiným vzdělávacím systémem, s jiným přístupem ke vzdělání

• vzájemná inspirace, nápady a příklady dobré praxe

• osobnostní rozvoj pedagogů (schopnost respektovat a přijmout i různé pohledy na vzdělání, přijmout kri-
tiku, schopnost diskutovat)
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Snaha o vytvoření inkluzivní školy vyvrcholila zapojením do projektu Magistrátu města Ostravy – Rozvoj 
rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava.

Nezastupitelnou roli v poskytování podpůrných opatření mají školní asistentky a sociální pedagožka. Jejich 
činnosti při komunikaci se zákonnými zástupci, při samotné práci s žáky (příprava na vyučování, konzultace, 
realizace volnočasových aktivit…) je nezastupitelná především u rodin ze sociálně vyloučeného prostředí, při 
vytváření pozitivního pohledu na vzdělání a na školu. Školní asistentky ve spolupráci se sociální pedagožkou 
se snažily rodinám z tohoto prostředí vše trpělivě vysvětlovat a zároveň pomáhat s řešením jejich situace. So-
ciální pedagožka byla schopna se zákonnými zástupci probrat konkrétní možnosti pomoci.
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Příklady dobré praxe

Chlapec, 1. třída:

Drobný chlapec nastoupil ve školním roce 2016/2017 do 1. třídy ZŠ, avšak po měsíci školní docházky 
byl vzhledem k sociální nezralosti doporučen dodatečný odklad. Ve školním roce 2017/2018 je opět 
žákem 1. třídy. Chlapec pochází ze sociálně znevýhodněné a disfunkční rodiny, kromě něj mají rodiče 
ještě jednoho mladšího syna. Matka chlapce je závislá na alkoholu, otec dle slov chlapce užívá alkoho-
lické nápoje občas. Rodina žije v ubytovně v žalostných podmínkách a je v péči OSPOD. 

Matka nastoupila protialkoholní léčbu cca před dvěma lety, tuto však nedokončila. Otec v té době s ro-
dinou nežil a chlapec i se svým mladším bratrem byli po dobu léčení matky umístěni do dětského cen-
tra Čtyřlístek. Po návratu z neúspěšného léčení matka chlapců často střídala partnery, se kterými se 
stěhovala v rámci blízkých ostravských ubytoven. Chlapci byli v září 2017 svěřeni zpět do péče matky 
a otec se vrátil k rodině. V důsledku požívání alkoholu matka chlapců vážně onemocněla. Chlapec měl 
velmi časté absence, do školy chodil nepřipravený, špinavý, byl agresivní a vulgární. Situace byla 
natolik závažná, že hrozilo odebrání dětí z péče rodičů. 

Z důvodu častých absencí a neprospěchu ve škole byla zahájena intervence ze strany ŠPP. Sociální pe-
dagožka navštívila rodinu přímo v ubytovně, navázala s matkou spolupráci a domluvila další setkání na 
půdě školy i s třídní učitelkou a školní psycholožkou. Matce byla vysvětlena pravidla ohledně docházky 
do školy a přípravy na vyučování, i způsob omlouvání absence. Kontakty s matkou se staly pravidelné 
(ve škole i v místě bydliště), chlapci jsme zařídili dotované obědy a rodičům jsme zprostředkovali pomoc 
prostřednictvím potravinové banky. S chlapcem pracovala rovněž školní psycholožka. Školní asistentky 
intenzivně chlapce doučovaly – po vyučování ve škole, v době nemoci, za ním docházely domů a dopl-
ňovaly s ním zameškané učivo. Vzhledem k tomu, že chlapec neprospíval, pracovala s ním individuálně 
na upevnění základů učiva speciální pedagožka. Na konci školního roku byl chlapec hodnocen pouze 
jednou nedostatečnou – z Čj., ale celkově došlo k výraznému posunu ve znalostech.

Sociální pedagožka navázala spolupráci s pracovníkem OSPOD a s terénní sociální pracovnicí ne-
ziskové organizace, která v rodině posiluje rodičovské kompetence. Pravidelně probíhají setkání na 
pracovišti ŠPP ve škole i s třídní učitelkou (1–2x měsíčně), na kterých se hodnotí posun, a hledáme 
další možnosti pomoci rodině.

V červnu 2018 byla matka dlouhodobě hospitalizovaná v nemocnici. O chlapce se staral jejich otec, 
který ve spolupráci se školou pokračoval. Absence chlapce se snížily, chlapec je lépe motivovaný, 
i z malých školních úspěchů má radost. Ve škole odebírá dotované obědy, což se kladně projevuje i na 
jeho chování. Do školy chodí upravenější a čistější. Prozatím se nepodařilo odbourat velmi vulgární 
mluvu, spolupráce se všemi podpůrnými složkami však nadále pokračuje. 

(sociální pedagog)
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Sourozenci ze sociálně znevýhodněné rodiny:

Chlapec, žák třetí třídy a dívka, žákyně druhé třídy, navštěvují naší školu od samého začátku jejich 
vzdělávání. Z důvodu špatných sociálních podmínek, které doma mají, jim bylo a stále je poskytováno 
doučování. Doma nemají podmínky k tomu, aby si napsali úkoly, nikdo se s nimi neučí, nepomáhá jim, 
nevysvětluje učivo, které nepochopí ve škole. Doučování je přesně na tuto problematiku zaměřeno. 
Starší chlapec je velmi bystrý a inteligentní a na první pohled nejeví známky zanedbanosti, naopak 
jsou oba sourozenci velmi pohlední. V doučování si pravidelně dodělává úkoly nebo dopisuje zameš-
kanou látku. Chlapec velmi pěkně čte a taktéž mu jde i matematika. Při problémech v jazyce českém 
spolu trénujeme pravopis a na konci doučování si vždy vyplní nějakou křížovku nebo osmisměrku 
pro malé, ale bystré hlavičky. Dívka má velké mezery v počtech, takže velká část našeho doučování 
se skládá právě z procvičování této látky. Má malou představivost, a proto si na doučování s počty 
pomáhá počítadlem, aby pochopila princip a rozvíjela se tak i její fantazie. Ve čtení má taktéž velký 
problém, jehož příčinou bude pravděpodobně obrovská neomluvená absence, kterou dívka má. Takže 
jsme neustále ve skluzu a doháníme zpětně probranou látku. Stejný problém má s absencí i starší 
chlapec, ale neštěstí mu dohánění učiva nedělá takové problémy, jako jeho sestře. 

Při pravidelném docházení do rodiny jsem zjistila, že matka má celkem děti tři, nejstaršího syna, 
prostřední dceru a pak ještě jednu dceru, ta je nejmladší. Matka péči o tři děti moc nezvládá a tak ji 
pomáhám aspoň tím, že dětem nosím domů úkoly a učím se tam s nimi. Chlapec chodí do doučování 
již třetím rokem a velmi mu to prospívá. Taktéž doufám, že i u dívky, která do doučování chodí teprve 
dva roky, budou posuny již brzy viditelné. 

(Školní asistentka)

Doučování chlapce – cizince

Od začátku školního roku intenzivně pracuji na doučování chlapce z 5. třídy. Žák je čínského původu. 
V doučování si rozšiřuje a opakuje svou slovní zásobu. Snažím se mu učení zpříjemnit hlavně obrázky 
a vybarvováním, neboť je pro něj už samo o sobě těžké být ve třídě jediný, kdo nikomu nerozumí 
a spolužáci zase nerozumí jemu. Nyní už je ve fázi, kdy se domluví. Rozumí základním pokynům uči-
tele. Je schopen si jednoduše popovídat se spolužáky. Je velmi inteligentní a bystrý a hrozně se snaží. 
Díky tomu dělá obrovské pokroky. Mám k dispozici učebnice pro cizince, kde jsou cvičení, která jsou 
speciálně vytvořená pro děti jako je on. Nemusím mít tedy strach, že ho něco naučím a něco naopak 
opomenu. Zároveň se s ním snažím co nevíce komunikovat a pomáhat mu v osobní rovině. Zjišťuji, 
jaké má vztahy se spolužáky, s učiteli a doma a při problémech a jazykových bariérách se mu snažím 
pomoci. 

(Školní asistentka)
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Zájmová činnost v rámci šPP

V rámci školního poradenského pracoviště nabízíme již druhým rokem pro žáky pestrou nabídku zájmových 
útvarů pod vedením školních asistentek. Zájmové útvary jsou bezplatné. Cílem těchto kroužků je smysluplné 
trávení volného času, prevence sociálně ‑patologických jevů a rozšiřování vzdělávání dětí z jiného kulturního 
prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním. Ve školním roce 2018/2019 máme kroužek gymnastický, vý-
tvarný, taneční a ruční práce. Probíhají 1x týdně, vždy jednu vyučovací hodinu, a navštěvují je převážně děti 
z prvního stupně. V gymnastice zlepšují své koordinační a pohybové dovednosti, v tanečním kroužku zase cit 
pro rytmus a vnímání hudby, ve výtvarném rozvíjí představivost a vnímání relaxace a v ruční práci se zamě-
řují na přesnost a jemnou motoriku. Velkým přínosem těchto aktivit je i to, že se dětí učí pravidelnosti v rámci 
režimu dne, resp. týdne a nabývají nové zkušenosti, se kterými by možná nikdy nepřišly do kontaktu. Za 
vhodného počasí je žákům školy po vyučování do 15.30 pod dohledem školních asistentek k dispozici školní 
hřiště.

Dále ŠPP zajišťuje bezplatné poskytování doučování pro děti se vzdělávacími obtížemi jako prevenci školní ne-
úspěšnosti. Doučování probíhá přímo ve škole po vyučování a školní asistentky nabízí také pomoc při přípravě 
na výuku. Každá asistentka má v daný den malou skupinku žáků, ve které se vždy přihlíží k individuálním 
potřebám každého žáka. Doučování je plánované a asistentky úzce spolupracují s pedagogy při plánování této 
činnosti.

Inkluze a kariérové poradenství

Na druhém stupni máme 11 žáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby, z toho je 7 žáků, kteří mají 2. stupeň 
podpůrných opatření. Také v rámci těchto opatření a osobnostního rozvoje se snažíme o to, aby se uplatnili 
v budoucnosti. Nemáme žáky mimořádně nadané.

Nemalé procento našich žáků pochází z nepodnětného rodinného prostředí, ze sociálně slabých rodin (řada 
z nich bydlí na ubytovnách), či až ze sociálně vyloučených lokalit. (ul. Cihelní, Jílová, Palackého atd.) Tito žáci 
neumí diskutovat, neumí popsat své potřeby, své pocity, neumí říct, co je baví, co by chtěli, jak si představují 
svoji budoucnost. Nemají pozitivní vztah k práci, povinnostem, nejsou ochotni překonávat překážky.

Ve výuce se zaměřujeme na osobnost žáka a její rozvoj, zejména v předmětu Volba povolání, který je zařazen 
již v 8. ročníku vzhledem k faktu, že někteří žáci vycházejí ze základního vzdělávání již v 8. ročníku. V před-
mětu Volba povolání se zaměřujeme na sebepoznávání, sebehodnocení, mapování stylu učení, žáci si vyzkouší 
celou řadu testů osobnostních, kariérových testů. Někteří žáci mají velkou absenci ve škole – daří se nám ji 
pomalinku zmenšovat – aktualizací pravidel, jejich dodržováním a důsledným vymáháním. Školní asistentky 
a sociální pedagožka dochází do problémových rodin, zjišťují, proč děti nechodí do školy, mluví s rodiči o nut-
nosti docházet do školy. 

Všem vycházejícím žákům pomáháme vybrat to pravé další vzdělávání, diskutujeme s nimi o vhodnosti vy-
brané školy vzhledem k osobnostním vlastnostem a předpokladům. Pomáháme vyplnit přihlášky na střední 
školy (rodiče některých žáků toto nezvládnou). Školní psycholog pomáhá žákům při analýze osobnosti, před-
pokladů. I v rámci preventivních programů (šk. psycholog, soc. pedagog) se snažíme o to, aby zejména po 
lidské stránce byli dobře připraveni na další život a stali se z nich dobří lidé.
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I přes veškerou snahu učitelů a podporu ŠPP se nám nedaří spoustu žáků namotivovat k práci na vlastním 
rozvoji (domácí prostředí rozhodně motivační není), neboť téměř vždy jsou přijati k dalšímu stupni vzdělávání. 
Ztrácí pak motivaci k učení. Nezřídka se pak stává, že z prvního ročníku odcházejí. Někteří z žáků si ani nepo-
dají přihlášku ke střednímu vzdělávání.

Závěr

Cíle našeho vstupu do projektu Rozvoj rovných příležitostí ve městě Ostrava byly naplněny pouze částečně:

• Splněna byla realizace doplnění školního poradenského pracoviště o nové, doposud nevyzkoušené pra-
covní pozice koordinátora inkluze, sociálního pedagoga a školních asistentů. 

• Nesplněný byl cíl pilotního testování těchto pozic pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tak, 
aby tyto pozice mohly být zahrnuty do normativů škol a tím pádem bylo zabezpečeno i jejich financování 
ze státního rozpočtu. Velkou nevýhodou nesplnění tohoto cíle je možná nestabilita v naplňování nastave-
ných inkluzivních přístupů školy z důvodů zabezpečení financování uvedených pozic. V současnosti lze 
dané pozice udržet financováním formou projektů, které jsou vyhlašovány MŠMT nebo MPSV v oblasti 
inkluze, formou projektů MŠMT v tzv. projektech se zjednodušeným vykazováním (šablony) nebo za pod-
pory zřizovatele školy.

Proces tvorby inkluzivní školy je velmi náročný a zdlouhavý. Je nutné překonat předsudky pedagogů, zákon-
ných zástupců i široké veřejnosti. Věřím, že tento proces jsme zahájili správným směrem a že se nám bude da-
řit udržet nastavený kurz. Nesmíme ovšem při tom zapomenout na hlavní cíl výchovně vzdělávacího procesu, 
a to na děti. Na děti ze širokého spektra své rozmanitosti, které tím, že dochází na naši školu, spolu vytvářejí 
školní klima a obohacují i své pedagogy. 
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ZáklaDNí škOla SlEZSká OSTRaVa, cHRUSTOVa 24,

příspěvková organizace
chrustova 1418/24, Ostrava – Slezská Ostrava PSČ 710 00

Podstatou inkluzivního vzdělávání je snaha poskytnout všem dětem kvalitní vzdělání nezávisle na jejich 
schopnostech, individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Cílem školní inkluze je nabízet za-
členění děti s jakýmkoliv znevýhodněním v běžném školním kolektivu.

V inkluzivní škole se s odlišností počítá, je přijímána, respektována a dokonce vítána jako dobrá zkušenost a pří-
nos pro všechny. Dětem přináší setkání s odlišností důležité vybavení do budoucího života v podobě získání re-
spektu k sobě i ostatním, schopnosti empatie, tolerance, ohleduplnosti a zodpovědnosti. Děti se učí komunikovat, 
spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Učí se také o pomoc požádat, uvědomit si a pojmenovat své potřeby.

Inkluzivní přístup ke vzdělávání představuje rovněž významný přínos pro učitele. Dává mu zažít různorodost, 
umožňuje poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky, na nichž se dá stavět, nutí ho zamýšlet se nad pe-
dagogickými postupy a strategií výuky a hledat nové cesty, dává prostor tvořivosti a kreativitě a nezbytností 
dalšího vzdělávání podporuje jeho profesionální růst.

Inkluzivní je přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou 
vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky. Je jim přitom poskytována 
podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň naplňuje a respektuje 
jejich individuální potřeby a rozvíjí jejich silné stránky.

Umožnit všem dětem získat kvalitní vzdělání je velice pozitivní trend v naší společnosti. Když naší škole na-
bídli zástupci Magistrátu města Ostravy možnost stát se pilotní školou projektu „Rozvoj rovného přístupu ke 
vzdělávání ve městě Ostrava“, příliš jsme neváhali a spolupráci jsme zahájili na začátku školního roku 2016/17. 
Zkušenosti jsme získávali za pochodu, ale díky výborné komunikaci se drobné nedostatky brzy odstranily 
a spolupráce probíhala hladce. Jediným větším problémem je nedostatek pracovníků na odborné pozice, což 
je zřejmě dáno zvýšenou poptávkou po obsazení těchto míst ve společnosti.

Výchovně vzdělávací strategie inkluzivní školy

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevírá se nám svět“ a podle 
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. ŠVP „Otevírá se nám svět“ je zpracován dle plat-
ných norem, jedná se o velmi precizně a konkrétně zpracovaný dokument, který působí celistvě, jednotlivé 
kapitoly na sebe plynule navazují a obsahují základní a upřesňující informace. ŠVP je přístupný k nahlédnutí 
na webových stránkách školy, u vedení školy, v kanceláři školy nebo u třídních učitelů. Identifikační údaje jsou 
úplné a platné. Ve školním roce 2018/2019 školní koordinátoři ŠVP doplňují jednotlivé údaje v předmětech 
v souvislosti s minimálními výstupy pro žáky a dané učivo. Toto doplnění nijak nezasahuje do plynulosti vý-
uky a všichni vyučující jsou s tímto podrobně seznámeni.

Charakteristika školy obsahuje informace o velikosti školy, o materiálním, technickém a prostorovém vyba-
vení a hygienických a organizačních podmínkách školy. ŠVP si klade za cíl nejen předávání poznatků žákům, 
ale hlavně jejich aktivní získávání. V kapitole jsou srozumitelně popsány výchovné a vzdělávací strategie a klí-
čové kompetence žáků. Program zahrnuje podrobný výčet průřezových témat a tematických okruhů a jejich 
začlenění na prvním a druhém stupni. Učební plán pro první a druhý stupeň je zřetelně oddělen. Je zde 
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zpracována kapitola výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných. Pravi-
dla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou podrobně popsány ve školním řádu školy. Obsahuje pravidla 
a zásady hodnocení žáků. Dále určuje stupně a kritéria hodnocení a hodnocení chování. Popisuje principy 
obecných zásad a způsobů hodnocení. Není zde opomenut i způsob hodnocení žáků s IVP. Školní řád je do-
stupný na webových stránkách naší školy.

Autoevaluace školy je hodnocením dosažených cílů dle předem stanovených kritérií, prováděným pracovníky 
školy. Je mechanismem vlastní pedagogické práce školy. Poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě úrovni dosažených 
cílů, záměrů, kterých chceme v jistém časovém intervalu dosáhnout. Je také měřitelná. Se stanovenými cíli by 
měli všichni zúčastněni souhlasit. Cíle musí být dosažitelné, to znamená reálně stanovené. Musí odpovídat re-
alitě. Nemůže být úspěšná evaluace cílů, které jsou nejasně a velmi obecně stanoveny a ti, co je mají realizovat, 
nevědí, co se od nich očekává, anebo nejsou přesvědčeni o účelnosti těchto cílů. Škola zajišťuje, že získaná data 
budou použita k dalšímu rozvoji školy a učitelé se nebudou cítit ohroženi sebe‑evaluací. Na základě výsledků 
je zpracována autoevaluační zpráva. Autoevaluaci školy provádíme ve 2letém cyklu.

Vize inkluzivního vzdělávání

„Vzdělávací politika České republiky směřuje k rozvoji vzdělávacího systému, v němž: 

vzdělávání se nachází v popředí zájmu společnosti i jednotlivců a je považováno za významnou hodnotu, lidé 
využívají rozmanité příležitosti k učení v průběhu celého života, kvalitní vzdělávání je přístupné pro každého, 
funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci, žáci vědí, co se od nich na každé úrovni a v každé 
oblasti vzdělávání očekává a co mohou oni očekávat od něj, žáci se rádi učí a jsou motivováni k celoživotnímu 
učení, pedagogičtí pracovníci jsou dobře připraveni na výkon své profese, všestranně motivováni pomáhat 
dětem, žákům a studentům k dosažení maxima jejich možností a cíleně se rozvíjejí, školy jsou otevřeny pro 
soustavnou spolupráci s vnějším světem, vzdělávání se opírá o aktuální výsledky lidského poznání, podporuje 
tvořivost a vychází vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce, úpravy v organizaci, struktuře 
a obsahu vzdělávání se opírají o empiricky podložené poznatky.“ 

Vzdělávání žáků se specifickými poruchami 
učení (SPU) a chování (SPcH)

Na doporučení třídního učitele a ostatních vyučujících a se souhlasem zákonných zástupců posíláme žáky, 
u kterých se projevují některé symptomy SPU, na vyšetření do pedagogicko‑psychologické poradny (PPP), 
popř. na kontrolní vyšetření do SPC. Na základě vyšetření a doporučení jsou pak tito žáci zařazováni do ho-
din předmětu Speciální pedagogické péče nebo využívají hodin pedagogické intervence. Jestliže PPP dopo-
ručí žáka k integraci, je žákovi, po předchozí písemné žádosti zákonných zástupců žáka, povoleno vzdělávání 
podle individuálního vzdělávacího plánu. Individuální vzdělávací plán (IVP), způsoby reedukace, pomůcky, 
které se budou v případě potřeby používat při nápravě, způsob hodnocení, podmínky vzájemné spolupráce se 
zákonnými zástupci při nápravě. Na vypracování IVP se pak podílí školské poradenské zařízení, zákonný zá-
stupce žáka, třídní učitel, učitel předmětu Speciální pedagogické péče nebo pedagogické intervence a vyuču-
jící učitelé „problémových“ předmětů žáka. Pomocníkem bude výchovná poradkyně. IVP může být doplňován 
a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. S obsahem IVP je seznámen zákonný zástupce 
žáka, který jej odsouhlasí svým podpisem. Při klasifikaci pak přihlížíme ke stupni a druhu specifické poruchy, 
což je také uvedeno v daném IVP.
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Příklady dobré praxe

V závislosti na uplatňování rovného přístupu ve vzdělání je základní škola Chrustova zapojena do inkluziv-
ního vzdělávání. Kromě žáků hlavního proudu tak do školy docházejí i žáci s potřebou podpůrných opatření, 
ale i děti cizinců a děti ze sociálně vyloučených lokalit (nejčastěji se jedná o děti romských rodičů). Základní 
škola je uzpůsobena i pro vzdělávání žáků s problémy s pohybovým aparátem. Kromě bezbariérové plošiny 
u vchodu přibyl i bezbariérový výtah, který dopomáhá, aby se tito žáci dostali do všech částí budovy. V sou-
časné době se však v základní škole Chrustova žádný žák s problémy s pohybovým aparátem nevyskytuje.

Zkušenosti školní asistentky:

Já osobně jsem do základní školy Chrustova nastoupila na místo asistenta pedagoga. Můj první školní 
rok jsem byla umístěna do první třídy k chlapci s lehkým mentálním postižením a na něj navazujícími 
problémy s řečí (špatná srozumitelnost i pochopení), oslabeným sluchovým vnímáním, i problémy s mo-
torikou a problémy s udržením pozornosti. Chlapec první třídu opakoval a zpočátku jsem narážela na 
problémy s hodně špatným porozuměním jeho řeči a jeho celkovou nevyzrálostí prakticky ve všech před-
mětech. I z toho důvodu jsem s ním zůstávala i pátou vyučovací hodinu, kde jsem se mu individuálně věno-
vala, než si ho vyzvedla starší sestra. V těchto hodinách jsme procvičovali pomocí učebnic, které využíval 
v hodině s dopomocí speciálních pomůcek, konkrétních předmětů, obrázků, zvuků apod., oblasti, které 
mu dělaly největší potíže. Protože jeho domácí příprava nebyla dostačující, zavedly jsme s třídní učitelkou 
sešit, kde jsme psaly rodičům vzkazy – od zadání domácích úkolů po různá další sdělení školy. Kromě toho 
jsme o prospěchu a dalších věcech informovaly i jeho starší sestru, která byla takovou pomyslnou „pojist-
kou“, když bratr vzkazy doma nepředal. Toto všechno velice napomohlo posunu žáka a jeho podstatnému 
zlepšení ve všech předmětech, které mu činily potíže. Bohužel nás trochu brzdila chlapcova vysoká absence, 
která znamenala nutnost zopakovat i základy, protože s ním doma náležitě nepracovali.

Protože chlapec příští školní rok přestoupil na jinou školu, stala jsem se sdíleným asistentem pro 
dívku z páté třídy a chlapce a dívku ze sedmé třídy. Kromě nich jsou ve třídách i další žáci s potře-
bou podpůrných opatření a vypracovaným individuálním vzdělávacím plánem, kterým také asistuji 
ve výuce. Práce je to trochu problematičtější, protože v případě sdíleného úvazku pro dvě třídy, ne-
mohu být v každé vyučovací hodině všech tří žáků, kterým asistuji. Po domluvě s vyučujícími, i na 
základě momentální potřeby, se však snažím být u každého z nich hlavně v předmětech, které jim 
činí největší obtíže – převážně jde o matematiku, český jazyk, fyziku a cizí jazyk. Hodně odlišná je 
i práce s dívkami, které jsou hodně tiché a jako by se bály upozornit na fakt, že něčemu neporozu-
měly, přesto se snaží nějakým způsobem zadanou práci dokončit. Chlapec mi naopak přijde trochu 
„línější“ a i přes své obtíže, které velmi výrazně ovlivňují jeho vzdělávací proces (především vývojová 
dysfázie, špatná srozumitelnost a pochopení řeči, silně narušené sluchové vnímání) se škole, podle 
mého názoru, nevěnuje tolik, kolik je potřeba. Pokud jde o předměty, které mu zrovna jdou (jako 
např. matematika, hlavně technické rýsování), dává mi zřetelně najevo, že pomoc nepotřebuje. Po-
kud se naskytne problematický předmět (např. cizí jazyk), pomoc přímo vyhledává a někdy mi při-
jde, že se podstatnou část práce snaží přenést na mě, aby nemusel ukázat, že mu zrovna něco nejde.

Ke všem z nich se však snažím vytvořit si „kamarádský“ vztah založený na důvěře v to, že já tam opravdu 
nejsem pro to, abych jim škodila, ale pomohla. Z doby strávené s nimi mohu soudit, že se dívky postupně 
otevřely a přestávají se bát zeptat se, když si zrovna s něčím neví rady. Bohužel ani tato snaha jim někdy
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nepomůže vyhnout se nějaké špatné známce, i když nejsou až tak časté jako zpočátku. Chlapec zase 
pochopil, že moje práce nespočívá pouze v tom, že mu něco „nadiktuju“, ale že se musí více začít snažit 
a spíše se mnou spolupracovat, než se nechat vést. Poslední dobou (po delší absenci) se však trochu 
vrátil ke své „lenosti“, tak tomu odpovídají jeho známky v některých předmětech. Společně s učiteli se 
ho však snažíme „vrátit na správnou kolej“ a pomoci mu zlepšit si známky.

Co se týče komunikace s rodiči, je ve všech třech případech velice odlišná. Pokud jde o dívku z páté 
třídy, je v péči poručnice (vlastní babička), která se snaží angažovat do všech oblastí, které se týkají 
její vnučky. Ta si píše na pokyn třídní učitelky svůj „úkolníček“, takže není problém v tom, že by úkoly 
neměla, spíše jsou někdy problémy se správností nebo dostatečnou domácí přípravou (např. mate-
matika, vlastivěda, přírodověda, cizí jazyk). Babička dívku do školy denně doprovází a vyzvedává ji, 
často také komunikuje s třídní učitelkou nebo se mnou o dívčině prospěchu a chování. Její zájem a za-
pálení je veliké, ale podle vlastní zkušenosti nemohu soudit, jestli ve všech směrech prospěšné, protože 
dívka je hodně závislá na podpoře dospělých a často pracuje výhradně na pokyny. Toto se po domluvě 
s babičkou, školním psychologem a výchovným poradcem snažíme odbourat. Oproti tomu rodiče žáků 
(v dívčině případě vychovatelé z domova, kde dívka žije) v sedmé třídě komunikují výhradně s třídní 
učitelkou, která mě pak o důležitých věcech informuje. 

Chlapci jsem rovněž založila sešit, kam si zpočátku zapisoval domácí úkoly a termíny písemek, přijde mi 
však, že postupem času na něj začal zapomínat. Stejně tak se snížila jeho docházka do předmětu speciálně 
pedagogické péče, kam také dochází. V tomhle ohledu budu muset být i já trochu důraznější a dohlížet, aby 
se více doma připravoval, ale pevně věřím, že všechny obtíže za vzájemné spolupráce zdárně překonáme.

Díky tomu, že mám vystudovanou speciální pedagogiku, vedu na základní škole Chrustova i před-
mět speciálně pedagogické péče, do kterých jsou zařazování žáci s potřebou podpůrných opatření na 
základě doporučení školského poradenského zařízení. V závislosti na doporučení školského poraden-
ského zařízení vybírám pomůcky pro konkrétní žáky, se kterými pak učitelé mohou pracovat ve vyu-
čovacích hodinách, ve větší míře s nimi pracuji já v předmětu speciálně pedagogické péče. V současné 
době v předmětu speciálně pedagogické péče pracuji s 22 žáky od druhé po devátou třídu. Žáci na 
předmět docházejí mimo vyučování – před nebo po vyučování – a jsou rozděleni do skupin na základě 
ročníku a konkrétního postižení. Jejich počet je maximálně 4 žáci, jak je stanoveno v příloze č. 1 vy-
hlášky č. 27/2016 Sb. V těchto hodinách se snažím žáky přimět i k tomu, aby oni sami přišli s náměty 
práce, např. to, co jim zrovna nejde, nebo potřebují procvičit, případně se na mě s prosbou o procvi-
čení určitého typu učiva obracejí samotní učitelé. Většinou však přípravu na hodinu provádím sama, 
žáci jsou někdy až příliš pasivní, nebo dokonce odmítaví (zejména ti starší vidí předmět jako ztrátu 
času). Do hodin se snažím zapojovat práce s pracovními listy, speciálními učebnicemi a pomůckami 
a spoustu her a soutěží, aby hodiny neměly pouze studijní charakter, ale aby žáky i bavily.

Protože se počet žáků s potřebou podpůrných opatření nadále zvyšuje, vede předmět speciálně peda-
gogické péče ještě jedna kolegyně. Kromě předmětu speciálně pedagogické péče docházejí žáci i na ho-
diny pedagogické intervence, případně na hodiny doučování konkrétních předmětů, které obstarávají 
jednotliví vyučující.

(Školní asistentka)
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Chlapec 6. tř. – vývojová dysfázie:

Osobně jsem na tuto školu nastoupila na pozici školního asistenta v rámci projektu Magistrátu města 
Ostrava, pod názvem „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“. Momentálně jsem 
na pozici asistenta pedagoga a zároveň vedu hodiny pedagogické intervence.

Asistuji v 6. třídě žákovi, kterému byla diagnostikována vývojová dysfázie, má problémy v oblasti 
krátkodobé sluchové paměti, porozumění slovním pokynům, má narušený jazykový cit. Dvakrát 
týdně dochází na hodiny předmětu speciálně pedagogické péče, což vyplývá z doporučení speciálně 
pedagogického centra. Spolupráce s rodiči žáka je velice dobrá, komunikují jak s třídním učitelem, tak 
s asistentem. Byl zřízen deníček na vzkazy mezi asistentem a rodiči a vždy nový vzkaz podepisují obě 
strany. Matka chodí pravidelně na třídní schůzky. Mým úkolem v hodinách je, abych chlapce v pří-
padě potřeby navedla k činnosti tak, že mu zadání práce znovu zopakuji, předvedu, apod.

V případě, že již pracuje sám, sleduji, zda ostatní žáci se speciálními vzdělávacími problémy ve třídě ne-
potřebují pomoc, nebo jakkoli jinak jsem k dispozici vyučujícímu pedagogovi. Stává se, že pracuji s dětmi 
se vzdělávacími problémy dle pokynů vyučujícího, aby pedagog mohl pracovat s ostatními žáky.

Také pomáhám dětem s přípravou na vyučování, dohlížím, aby si zapisovaly, kdy budou psát písemky, 
jaký mají domácí úkol, co si mají přinést do hodiny výtvarné výchovy apod.

Doprovázím žáky na akce konané mimo školní zařízení (divadelní představení, Den dětí…).

(Školní asistentka)

Chlapec 1. tř. – výrazné výchovné problémy:

Žák první třídy neustále narušuje vyučovací hodinu. Je velmi agresivní, kouše, štípe, kope kolem 
sebe, bije se s ostatními dětmi, ničí věci kolem sebe i svým spolužákům, nespolupracuje s učitelem. 
Nemá vědomosti dítěte, které nastoupilo do první třídy. První třídu již opakoval. Vyžaduje neustálou 
pozornost. Vyrůstá v sociálně nepřizpůsobeném prostředí. Tímto vším chlapec velmi trpí. Školu bere 
jako negativní místo, ve kterém se jen po něm něco chce. Poté, když jsem začala pracovat s chlapcem 
individuálně, se mu škola více líbí, začal dělat i malé pokroky ve vzdělávání. Velký problém je to, že má 
velkou absenci a velké množství neomluvených hodin.

Realizace a vyhodnocování podpůrných opatření

Realizace podpůrných opatření (dále též PO) je vnímána jako krok k celkové proměně školy, která nereaguje 
pouze na zvýšené potřeby některých žáků, ale zahrnuje efektivní práci učitele s důrazem na podpůrný přístup 
pro všechny žáky. Cílem je zlepšení kvality školy, jejího prostředí a prevence nežádoucích jevů. Zavedení vybra-
ných opatření představuje pro učitele velkou časovou i intelektuální investici, ovšem první stupeň je zároveň 
pojat jako prevence. Aplikace 1. stupně může zamezit rozvoji patologických jevů a nutnosti použít podpůrná 
opatření ve vyšším stupni, která jsou náročnější personálně, finančně nebo vyžadují vyšší učitelovu invenci.
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PO – kooperativní učení žáků je obecným principem, který promění strategii řízení celé třídy a těžit z něj bu-
dou všichni žáci. Ve třídě se v ideálním případě zlepší klima, a zamezí se tak výskytu nežádoucích jevů.

Zdravotní postižení ani sociální status dítěte není zpravidla stabilní. S proměnou míry postižení nebo znevý-
hodnění, s proměnou sociokulturního prostředí žáka je nutné upravit stupeň podpůrného opatření. Lze před-
pokládat, že v průběhu realizace a vyhodnocování PO bude učitel nucen dělat časté kontroly užitého stupně 
opatření a variovat míru zvolených stupňů podle potřeby žáka.

Uplatňování stupňů podpůrných opatření u žáka je tedy dynamický proces. Díky realizaci a vyhodnocení PO 
se změní strategie řízení třídy, která může žákovi napomoci – učitel zařadí nové formy hodnocení, i míra žá-
kova znevýhodnění. Škola a rodina spolupracuje.

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí, žáků 
a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací 
plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné školy a je závazným dokumentem pro za-
jištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka. Na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) 
a žádosti zletilého žáka, nebo zákonného zástupce, jej škola zpracovává pro žáka od druhého stupně podpůr-
ných opatření. Od IVP jako podpůrného opatření podle § 16 odst. 2 písm. f) školského zákona je třeba odlišit 
individuální vzdělávací plán podle § 18 školského zákona, na základě kterého může vzdělávání podle individu-
álního vzdělávacího plánu povolit ředitel školy s písemným doporučením školského poradenského zařízení.

Individuální vzdělávací plán je součástí žákovy dokumentace ve školní matrice a je specifický tím, že je 
podpůrným opatřením a zároveň vymezuje další podpůrná opatření žáka. Obsahuje tedy mimo jiné údaje 
o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem, identifikační 
údaje žáka a údaje o pedagogických pracovnících a dalších subjektech, kteří se podílejí na jeho vzdělávání. 
Obsahuje také informace o spolupráci se zákonnými zástupci žáka. Zahrnuje informace o cílech vzdělávání 
žáka, výčet předmětů, jejichž výuka je podle něj realizována, časové a obsahové rozvržení učiva a úpravu ob-
sahu a výstupů vzdělávání, volbu pedagogických postupů, způsob zadávání a plnění úkolů, způsob ověřování 
vědomostí a dovedností a hodnocení žáka. Nezbytnou součástí individuálního vzdělávacího plánu je seznam 
pomůcek a učebních materiálů, například kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních 
učebnic a didaktických materiálů pro výuku žáka nebo pro konání zkoušek.

Zkušenosti z praxe 

Kevin opakuje první třídu, v minulosti měl velkou absenci, nezvládal učivo první třídy. U Kevina 
vznikla nechuť a odpor ke škole. Po vyšetření PPP a zpracování individuálního vzdělávacího plánu 
Kevin zvládá s pomocí asistenta učivo první třídy. Velmi rád se učí a chodí do školy. Vyžaduje větší 
pozornost, více chválení a podpory pří zvládání jednotlivých úkolů.
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Doučování

Základní myšlenka doučování je individuální a skupinové doučování dětí ze sociálně a kulturně znevýhodně-
ného prostředí a vznikla z potřeby motivovat děti ke vzdělávání, zejména ze sociálně slabých rodin, především 
rodin romských, aby samy usilovaly o to, zapojit se aktivně do vzdělávacího procesu. Cílem doučování je po-
moci dětem zvládat učební osnovy daného ročníku. Snížit riziko propadnutí a následného opakování ročníku. 
Motivovat tyto děti k dalšímu vzdělávání. Často se poukazuje na nízkou připravenost dětí s kulturním a soci-
álním znevýhodněním na školu. Ve skutečnosti je částečně v jejich možnostech podstatně snížit bariéry, které 
brání těmto dětem úspěšně školní docházku zahájit.

Zkušenosti z praxe 

Většina těchto dětí není připravena proto, že prostředí, ve kterém dosud vyrůstaly, jim neposkytlo 
dostatečné bohatství podnětů pro jejich rozvoj – podnětů, jimž jsou běžně vystaveny děti neznevýhod-
něné. Čím víc se budou setkávat s metodou doučování, tím více budou prospívat ve škole.

Zapojení jednotlivých aktérů do vzdělávacího 
a výchovného procesu

Přímá forma spolupráce rodičů může probíhat zapojením rodičů do činností ve třídě, společnými konzulta-
cemi pedagoga s rodiči, návštěvami pedagoga v domácím prostředí dítěte, dohodami mezi rodinou a školou, 
tvorbou individuálních plánů pro děti.

Zapojení rodičů do vzdělávání lze rozdělit do tří rovin:

1. Zapojení behaviorální, kdy se rodiče účastní aktivit ve škole jako dobrovolníci, účastní se školních akcí.

2. Zapojení kognitivní, kdy rodiče aktivně rozvíjejí děti pomocí knih a návštěv muzeí, divadel a výstav.

3. Zapojení osobní, kdy rodiče s dětmi komunikují o školních záležitostech pozitivním způsobem.

Obecně je vliv rodičovského zapojení pozitivní. Zapojení rodičů má větší vliv u žáků na základní škole než 
u středoškoláků. Rodič z menšinové populace má větší vliv než zapojení rodičů z majority. Zapojení rodičů 
z nižších sociálně ekonomických skupin má větší vliv než u rodičů s vyšším sociálně ekonomickým statusem.

aktivizace rodičů

Jedná se o sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Aktivizační činnosti jsou založeny na spolupráci 
rodiny a instituce. Prioritou je zajištění co největší podpory rodin, u kterých je jejich vývoj ohrožen kvůli dlou-
hodobě nepříznivé sociální situaci, špatným bytovým podmínkám, nezaměstnanosti, dluhům apod.

Služby jsou určeny pro rodiny s dětmi, které jsou sociálně vyloučeny nebo jsou sociálním vyloučením ohro-
ženy. Klienti z této cílové skupiny zpravidla „nedosáhnou“ na běžně dostupné služby. A to především proto, že 
o nich neví, nebo je nedokážou využít. Někteří navíc splňují i další kritéria sociálního vyloučení, mezi jehož 
hlavní znaky patří nezaměstnanost, nízký nebo žádný příjem, závislost na dávkách, malá sociální mobilita 
a obtíže při kontaktu s institucemi. Tato neschopnost ovlivňuje rodiče v jejich péči o děti a ohrožuje jejich 
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vývoj. Rodina není schopna tyto situace sama překonat. Služby nejsou určeny rodinám bez dětí nebo s dětmi 
staršími 18 let.

Závěr

Díky projektu Magistrátu města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“ se nám 
podařilo aktivně zapojit do vzdělávání mnohem větší spektrum dětí. Děti, které do této chvíle do školy „jen“ 
docházely, začaly ve škole aktivněji pracovat. Byli zapojeni i rodiče, kteří museli být nápomocni při vzdělávání 
svých dětí. V co největší míře jsme využili všech nabízených pozic – školní asistent, sociální pedagog, školní 
psycholog i speciální pedagog. Všechny pozice se na začátku projektu utvářely podle potřeb školy. V této chvíli 
dochází k maximálnímu možnému využití všech pozic pro dobro dětí. V budoucnu budeme velice rádi v tomto 
projektu pokračovat.

Použitá literatura: 
1. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020, usnesení vlády č. 583/2014

2. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, č. 
10/2010 Sb.m.s. Obsah Úmluvy viz: http://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf

3. Evropská agentura pro speciální a inkluzivní vzdělávání, 2014. Pět klíčových poselství pro inkluzivní 
vzdělávání. Uvedení teorie do praxe. Odense, Dánsko

4. Šojdrová, Michaela, Zonna Bařinková, Irena Borkovcová a Radek Dlouhý. Rovný přístup ke vzdělávání 
v České republice: situace a doporučení. Praha: Česká školní inspekce, 2014
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ZáklaDNí škOla a maTEřSká škOla 
OSTRaVa-DUBINa, V. kOšařE 6, 
příspěvková organizace
V. košaře 121/6, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

Pilotní ověření pozice koordinátora inkluzivního vzdělávání (dále IV, KIV) a školního asistenta (dále ŠA) pro-
bíhá ve škole třetím rokem. Jsme škola ve specifické lokalitě – velké sídliště s mnoha obecními byty určeným 
pro sociálně slabé nebo neúplné rodiny, které se nachází v těsné blízkosti školy. Naším cílem bylo nejpozději 
do dvou let od zahájení stanovit podrobnou metodiku IV v rámci školního poradenského pracoviště (dále ŠPP), 
náplň práce KIV a ŠA tak, aby se podpora poskytla dětem rychle, adresně a přesně podle jejich potřeb. Vzhle-
dem ke specifickým odborným požadavkům a nárokům na pozici KIV se do pilotního projektu zapojilo vedení 
školy, speciální pedagogové a výchovní poradci. 

Žák s potřebou podpůrných opatření

Od 1. 9. 2016 vešla v platnost novela školského zákona, která upravuje pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů 
se speciálními potřebami (dále SVP), vzdělávání žáků uvedených v § 16 odst. 9 a vzdělávání žáků nadaných.

K úspěšné implementaci do prostředí školy bylo potřeba:

• detailně seznámit s novou vyhláškou, metodami a strategiemi všechny pedagogické 
 pracovníky

• zpracovat vzorové podrobné plány PLPP a IVP se zaměřením na snížení rizika školního neúspěchu a za-
členění ohrožených žáků do systému IV

•  vypracovat metodiku spolupráce mezi vedením školy a ŠPP (výchovný poradce, psycholog, speciální pe-
dagog, sociální pedagog, školní asistent a KIV) 

Základní schéma kompetencí:Základní schéma kompetencí: 

VEDENÍ ŠKOLY   VÝCHOVNÝ PORADCE    SPECIÁLNÍ PEDAGOG 

         SOCIÁLNÍ PEDAGOG 

         KLINICKÝ PSYCHOLOG 

                (ve funkci školního psychologa) 

          ŠKOLNÍ ASISTENT 

         ASISTENT PEDAGOGA 

           ŠKOLNÍ PREVENTISTA 
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Ve škole je v současnosti 375 žáků v 18 třídách. Do systému inkluzivního vzdělávání je zařazeno 42 žáků s 1. – 
3. stupněm podpůrných opatření, 12 žáků s PLPP z důvodu ohrožení školním neúspěchem a 9 žáků s výchov-
nými problémy. 

Struktura žák

bez PO, PLPP

PO 1 . 3. st.

soc. znevýhodn ní

výchovné problémy

Ve škole je v sou asnosti 375 žák  v 18 t ídách. Do systému inkluzivního vzd lávání je 
za azeno 42 žák  s 1. – 3. stupn m podp rných opat ení, 12 žák  s PLPP z d vodu ohrožení 
školním neúsp chem a 9 žák  s výchovnými problémy.  

 

 

 

Cesta k inkluzi – mapování reality 

Na konci t íletého  

cesta k inkluzi – mapování reality

Na konci tříletého období očekáváme ověření metodiky IV na naší škole a úplnou analýzu výsledků práce 
celého ŠPP se zaměřením na:

• rovný přístup ke vzdělání

• sociální soudržnost

• překonávání předsudků a překážek vycházejících z odlišností a specifik menšin (kulturní, jazykové, nábo-
ženské atd.)

• zvýšení úspěšnosti selhávajících žáků

• snížit absenci žáků ve škole (záškoláctví, zahálka)

• zvýšení počtu pracovníků na odborných pozicích

• aktivní spolupráci rodiny a školy

• zlepšení informovanosti všech zaměstnanců školy o odlišnostech a specificích menšin

• vzdělávání pedagogických pracovníků (zvládání stresu, psychohygiena, asertivita)

• spolupráce s poradenskými zařízeními, Policií ČR, městskou policií, odborem sociálně právní ochrany 
dětí, volnočasovými organizacemi, lékaři atd.

Vize inkluzivní školy

Inkluzivní škola, jako jeden z nástrojů sociální a vzdělanostní úspěšnosti dětí, má za úkol rozvíjet, kompenzo-
vat a posilovat schopnosti a možnosti dítěte s ohledem na prostředí, ve kterém vyrůstá.

Pro školní rok 2018/2019 máme ve strategickém plánu stanoveny 3 oblasti:
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1. Pracovní pozice sociálního pedagoga  
(náplň práce, kompetence materiální zajištění)

V rámci projektu RRPOV máme od podzimu obsazenou pozici sociálního pedagoga, který ve spolupráci s ŠPP 
2‑3 měsíce monitoroval:

• klima ve škole

• nepřizpůsobivé a dysfunkční rodiny

• školní úspěšnost žáků

• chování žáků 

• možnosti sociálně‑pedagogické práce

• odborné znalosti a dovednosti pedagogických pracovníků

Zpracovaným výstupem je:

souhrn kompetencí

• výchovně‑vzdělávací (prevence, odborné znalosti a dovednosti, mimoškolní aktivity, 
mezigenerační, multikulturní)

• pracovní (diagnostika, tvorba klimatu, podpora pedagogickým pracovníkům)

• společenská (rozvoj sociálních kontaktů, práce na sociálních sítích, integrace, socializace)

• osobnostní (chování a osobnost, postoje, empatie, zaujetí, autorita) 

náplň práce

• depistáž a diagnostika žáků

• komunikace a práce s ohroženými žáky (individuální, skupinová)

• komunikace se zákonnými zástupci

• spolupráce s rodinami (podle zájmu a možností přímo doma)

• neustálá aplikace sociálně ‑pedagogických metod, vlastní příklad 

Jako jasná výhoda se jeví, že náš sociální pedagog pochází z romské komunity. Nejen díky svému vysokoškol-
skému vzdělání, ale zejména znalosti prostředí a etnických specifik dokáže s rodinami i dětmi lépe a efek-
tivněji komunikovat, v rámci školních skupinových aktivit zacílit programy a témata přesně podle potřeb 
(věk – pohlaví – rodinné zázemí – příčiny neúspěchu – lokalita bydliště).

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 
v oblasti inkluzivního vzdělávání

Při výběru se cíleně zaměřit na organizace, které pracují s rodinami a dětmi ohroženými školním 
neúspěchem:

• OSPOD

• neziskové, nízkoprahové a charitní organizace

• grantové projekty 
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3. řešení záškoláctví a zahálky

V souvislosti s nárůstem tohoto problému jsme v úzkém kontaktu s pediatry (vytipovaných ohrožených dětí), 
se kterými jsme „sjednotili“ způsob omlouvání a prokazování absence ve škole. Sociální pedagog spolupracuje 
s kurátory dětí (pro stanovení optimálního plánu podpory), vyhledává vhodné volnočasové aktivity (dohlíží 
na jejich účast), ve spolupráci se školním asistentem a pedagogy stanovuje plán doučování.

Chtěli bychom realizovat 

Rozšíření a posílení školního poradenské pracoviště o pozici etopeda.

Výchovně vzdělávací strategie inkluzivní školy

Strategie navazuje na předešlou vizi. Podrobná strategie bude zpracována na konci tříletého období a zákla-
dem budou materiály, které nyní průběžně zpracováváme. Jedná se o oblasti:

• dlouhodobé personální zajištění ŠPP odborníky (sociální a speciální pedagog, psycholog, školní asistent, 
nová pozice etopeda)

• materiální zabezpečení (prostory, výpočetní technika, učební materiály, školní potřeby) 

• finanční zajištění (mzdy a odměny pro odborníky, zdroje pro zajištění mimoškolních aktivit, sponzorské, 
projektové a grantové aktivity)

• podpora profesního a osobního rozvoje KIV (zásadní vliv na kvalitu ŠPP a IV)

• doplnění odborné pozice v rámci ŠPP o kariérového poradce

• SWOT analýza a návrhy na změny v ŠVP (organizace výuky, doplnění a specializace pedagogických metod, 
vhodné učební pomůcky, doplnění témat exkurzí, přednášek, workshopů, otevření školního klubu, volba 
volitelných předmětů, rozšíření kompetencí žáků, specifika volby povolání), efektivitu preventivních opat-
ření, zpětná vazba (žáci, rodiny, OSPOD, pedagogové atd.), druhy a příčiny ohrožení, meziroční analýzy 
změn školní úspěšnosti žáků, hodnocení a názory žáků, jejich očekávání, souvislost školního neúspěchu 
s patologickými jevy (návykové látky, agrese, šikana, rasismus, vandalismus, zneužívání technologií).

klima školy 

Klima školy se po zavedení inkluzivního vzdělávání (dále též IV) zásadně „náhle“ nemění – vždy byl a je kla-
den důraz na základní společenské a lidské hodnoty jako solidarita, vzájemná pomoc a podpora, respektování 
jiných jedinců i skupin, tolerance, slušnost, ohleduplnost, odsouzení rasismu, netolerance k porušování zá-
kona, význam zdravého životního stylu, potřeba vzdělání atd. 

K tomu, jak se žáci ve škole a třídě cítí, jak vnímají pedagogy, spolužáky, jak dodržují vlastní pravidla, jak vní-
mají možnost pomoci atd., zjišťujeme např. dotazníkovým šetřením (příloha č. 2)

Hodnocení v inkluzivní škole

V letošním roce jsme zavedli u žáků ohrožených školním neúspěchem dvojí způsob hodnocení. Současně 
se standartním hodnocením stupněm 1–5 učitelky hodnotí žáky v závěru měsíce doplňujícím slovním 
hodnocením. Na konci školního roku porovnáme oba způsoby hodnocení v závislosti na přijetí výsledků 
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samotnými žáky a rodiči a další možné motivaci. Hodnocení se porovnává s výstupy učiva pro 1. třídu v ŠVP. 
Vzor doplňujícího hodnocení:

Josef Novák (příklad)

Září

JĆ M PrV

správný úchop tužky chybuje vpravo-vlevo orientuje se ve třídě

průprava psaní – nedrží linku pozná zákl. geom. tvary nenachystá si pomůcky

potíže s hledáním rozdílů tvarů zvládá více‑méně nezná roční období

říJeN

ČJ M PrV

konflikty v inkluzivním vzdělávání

Na zvládání a řešení konfliktů, ve kterých se nejčastěji ocitají žáci ohrožení školním neúspěchem, má vliv 
zejména:

• osobnost a odbornost pedagoga

• možnost rychlé intervence (ŠPP)

• prostředí konfliktu (veřejné místo, soukromí)

• nastavení třídních (školních) pravidel

• klima školy

• věk a pohlaví žáka

Oblasti, na které se pro úspěšné řešení konfliktů zaměřujeme, jsou:

• vzdělávání pedagogů (asertivita, krizové situace, psychologie, sociologie)

• prohlubující vzdělávání pracovníků ŠPP v rámci jejich odbornosti

• „zážitkové“ vzdělávání žáků (PPP, SPC, neziskové organizace, krizová centra, VŠ)

Specifika konfliktů sledované skupiny žáků:

• kulturní tradice

• životní styl

• finanční situace

• jazykový handicap

• hromadné konflikty

• agresivita a vulgarita
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Spolupráce s rodinou, komunitou a dalšími subjekty

Pozice
Počet kontaktů 
se zákonnými 

zástupci

OSPOD, vých. 
zaříz., úřady

Policie ČR, 
MěP

Jiné

Výchovný 
poradce

25
20

12 29 – PPP, SPC SŠ, IPS

Psycholog 19 7 2
Jiný psycholog, kriz. 

centrum

Speciální 
pedagog

10
2 1 24 – PPP, SPC

Sociální 
pedagog 49 3 0

6 – neziskové 
organizace

Školní 
asistent

18
1

0 10 – exekuční úřad, SŠ

Příklady dobré praxe

Dívka s jazykovou bariérou:

Rodina se po mnohaletém pobytu ve VB vrátila domů a dívka se díky jazykové bariéře i velkým ne-
dostatkům ve vědomostech nedokázala sama začlenit do školního prostředí. Motivací pro změnu byla 
návštěva Burzy škol, kde si uvědomila, že pro své budoucí studium bude nezbytné zvládnutí učiva 
a zlepšení jazykových dovedností. Víc jak rok dochází ke školní asistentce na individuální konzultace 
a pomoc s domácí přípravou. Prospěch se podařilo zlepšit natolik, že se připravuje na jednotné při-
jímací zkoušky na SŠ (obor Hotelnictví a turismus). Díky školní úspěšnosti si výrazně zvedla sebevě-
domí a se spolužáky má výborné vztahy. 

(Školní asistentka)

Chlapec – cizinec:

Do ČR se přistěhovala rodina z Vietnamu, ve které nikdo česky nemluvil. Chlapec nastoupil do nižšího 
ročníku (4. třídy), aby měl před přechodem na II. stupeň více času na zvládnutí českého jazyka. Speci-
ální pedagožka mu pravidelně pomáhala s novým způsobem a metodami učení, psycholožka se zvlád-
nutím počáteční osamělosti (neverbální terapie) a školní asistentka s jazykovými dovednostmi. Nyní 
je v 7. třídě, učí se s vyznamenáním a jeho inkluze je vzorovým příkladem zvládnuté inkluze v praxi.

(Školní asistentka)
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Chlapec ze sociálně znevýhodněné rodiny:

7letý chlapec, žijící s matkou a 3 sourozenci v panelovém sociálním bytě, po odkladu školní docházky 
v první třídě zcela selhával v základních dovednostech a sociálních návycích (odmítavé postoje spolu-
žáků), zcela mu chyběla podpora při domácí přípravě, nenosil si školní pomůcky a potřeby. Sociální 
pedagožka při několika osobních návštěvách pracovala s matkou i chlapcem (individuálně i společně), 
několik týdnů důsledně kontrolovala a dohlížela na přípravu, matce také telefonicky připomínala, že 
synovi je potřeba pomáhat pravidelně a dlouhodobě. I přes zlepšenou přípravu matce bylo doporu-
čeno navštívit se synem poradenské zařízení, což zpočátku důrazně odmítala. Po dohodě jí byl domlu-
ven termín na PPP a v doprovodu soc. pedagožky matka s chlapcem vyšetření absolvovala. Byla mu 
přiznána podpůrná opatření, která ve spolupráci sociální a speciální pedagožky pomáhají chlapci 
kompenzovat znevýhodnění a zvládat školní docházku.

(Sociální pedagog)

Záškoláctví a výchovné problémy:

Žákyně 7. třídy, bez motivace k učení, opakuje ročník, velká absence, výchovné problémy, nerespek-
tuje autority (matku – samoživitelku, pedagogy), žije se 3 sourozenci. Po rozhovoru a diagnostice 
psycholožkou byla doporučena další schůzka s pracovníky ŠPP, kde byla vyhodnocena situace, do-
poručena žádost o pobyt ve středisku výchovné péče (vysvětlení důvodu, seznámení s chodem zaří-
zení, průběhem pobytu, očekávanými výstupy, způsobu úhrady, pomoc s podáním žádosti atd.) Pobyt 
absolvovala během školního roku. Individuální charakter výuky ve SVP jí pomohl zlepšit prospěch, 
terapie pomohla zlepšit vztah s matkou, pokračuje ambulantní péče v etopedické poradně.

(Školní psycholog)
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ZáklaDNí škOla DĚTSká 2
příspěvková organizace
Dětská 2/915, Ostrava-Dubina, PSČ 700 30

Cílem koordinátora inkluze bylo zpočátku začlenění odborných pozic do školní praxe, vybudování spolupráce 
těchto odborníků se stávajícím pedagogickým sborem. Důležitým úkolem bylo zajistit takovou míru přijetí 
odborníků pedagogy, aby ŠPP bylo opravdovým přínosem. Proto byli na naší škole koordinátory inkluze ředi-
telka a pedagogický pracovník, kteří mají k oběma stranám blízko a jsou schopni efektivně koordinovat spolu-
práci všech aktérů. V září 2016 byli pedagogové seznámeni s organizační strukturou a postupy při komunikaci 
se ŠPP (Příloha č. 4 spp_plan)

Velmi se osvědčily pravidelné schůzky členů ŠPP s vedením školy a koordinátory inkluze. 1x týdně si všichni 
zúčastnění předávali své poznatky z uplynulého období, radili se, jak v jednotlivých případech postupovat, kdo 
bude zodpovídat za splnění jednotlivých úkolů, kontaktovat rodiče, OSPOD apod. O důležitých věcech tak byli 
informováni všichni a byla možná vzájemná zastupitelnost při jednáních s rodiči, OSPOD, příp. PČR. Kromě 
těchto schůzek pak probíhala formální i neformální setkávání školních asistentů a asistentů pedagoga.

Podpůrná opatření v kontextu legislativních norem, 
identifikace, realizace a vyhodnocování se zaměřením na 
PO 1. a 2. st. a na PO u žáků z různého socioekonomického 
prostředí, plán pedagogické podpory, IVP, doučování

V této oblasti spočíval největší díl zodpovědnosti na speciálním pedagogovi. Jeho úkoly spočívaly zejména 
v následujících činnostech: 

• Prováděl depistáže ve třídách, kde pedagog diagnostikoval problém u žáka, příp. žáků

• Na základě zjištění navrhoval plán pedagogické podpory (dále též PLPP), který konzultoval s pedagogem 
a zapracovával jeho připomínky. Zajišťoval administraci PLPP, tzn., komunikoval s rodiči, koordinoval 
termíny podpisu ze strany rodičů a pedagogů. Poskytoval podporu žákům tak, aby je nebylo nutné ihned 
posílat na vyšetření do školského poradenského pracoviště (dále též ŠPZ). Opatření ve spolupráci s peda-
gogy a rodiči vyhodnocoval a v odůvodněných případech pak doporučil odeslání žádosti o vyšetření do 
ŠPZ. Zajistil vyplnění žádosti a její odeslání.

• Na základě doporučení ŠPZ sestavoval individuální vzdělávací plán (dále též IVP) a postupoval ve stejném 
režimu, jako při PLPP.

• Realizoval podpůrná opatření (dále též PO) 2. a vyššího stupně (PSPP) a pomáhal pedagogům uplatňovat 
PO ve výuce. 

Důležitá byla také koordinace spolupráce se školními asistenty, kteří měli na starosti doučování. Zde se osvěd-
čilo ustanovení vedoucího školních asistentů a asistentů pedagoga, kterému vyučující předávali své požadavky 
na doučování. Vyhovovalo nám rovněž přidělení školního asistenta (dále též ŠP) a asistenta pedagoga (dále 
též AP) pro jednotlivé ročníky, takže systém byl velmi přehledný. Vedoucí ŠA a AP pak již věděl, komu dát na 
doučování konkrétního žáka. Asistenti se scházeli samostatně také 1x týdně, aby si předávali poznatky a zku-
šenosti z práce v jednotlivých třídách.

Podpůrná opatření byla poskytována také žákům se sociokulturním znevýhodněním. 
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Podpora odborníků ŠPP nebyla zaměřena jen na žáky. U pedagogů vedla ke snížení jejich administrativní 
zátěže, umožnila pedagogům více se věnovat pedagogické činnosti. Zároveň si učitelé pod vedením těchto 
odborníků upevnili své znalosti a dovednosti v oblastech speciální pedagogiky a psychologie.

cesta k inkluzi – mapování reality

Naše škola byla vždy schopna integrovat žáky se speciálně vzdělávacími potřebami (dále též SVP). Vyhláška 
27/2016 však zkomplikovala již zaběhnutou praxi a zvýšila administrativní zátěž pro všechny zúčastněné. Na-
rostl počet žáků se SVP 2. a vyššího stupně (viz počty žáků se SVP níže). Vzrostla potřeba vyšší míry zapo-
jení odborníků do škol. I když jsme měli od roku 2010 k dispozici speciálního pedagoga, bylo to vždy jen na 
částečný úvazek. Speciální pedagog pokrýval z části reedukační péči o žáky ze SVP, kterou měli doporučenu 
z PPP a SPC. Velká část této péče však spočívala na pedagozích, kteří prošli školeními a semináři. Odborníky 
v této oblasti však nebyli a ani být nemohli. Proto jsme si stanovili prioritu tuto oblast posílit a zaměstnat spe-
ciálního pedagoga na celý úvazek. Zde jsme naráželi na nedostatečné finanční prostředky a už vůbec jsme ne-
mohli uvažovat o zaměstnání dalších odborníků. Proto jsme se zapojili do projektu a získali plně organizované 
ŠPP. Výsledky jeho fungování na naší škole jsme průběžně vyhodnocovali a vznikly některé dokumenty, např. 
Metodická podpora školních psychologů. Za práci odborníků rovněž hovoří čísla, která uvádím níže, a která 
svědčí o snižování počtu žáků s PO 2 a vyšším.

   Počet žáků se SVP

2010/2011 22 

2011/2012 22

2012/2013 34

2013/2014 38 Jen pro zajímavost uvádím vývoj počtu žáků

2014/2015 46 od září 2010.

2015/2016 4

2016/2017 56 = 45 (posudek vydaný do srpna 2016) + 11 (posudek vydaný od srpna 2016) 

2017/2018 45 = 6 + 39

2018/2019 45

Vize inkluzivní školy

Jako škola jsme si dali následující cíle, které jsme v průběhu projektu splnili:

1. Maximálně využít odborníky ze ŠPP a naučit pedagogy jejich služeb využívat. 

2. Vytvořit přehlednou organizační strukturu a povědomí pedagogů o tom, na koho se obrátit s různými 
problémy žáků. 

3. Začlenit odborníky do pracovního kolektivu a nastolit důvěru mezi nimi a pedagogy. 

4. Minimalizovat časovou prodlevu mezi zjištěním problémů u žáka a poskytováním podpůrných opatření – 
zde se nám podařilo velmi pružně reagovat na potřeby žáků. Od prvotního zjištění problémů k poskyto-
vání PO není delší doba než 2 týdny. Což je oproti čekacím dobám na vyšetření v ŠPZ velmi pozitivní.
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Výchovně vzdělávací strategie inkluzivní školy

Školní vzdělávací program počítá se začleňováním žáků se SVP do naší školy a obsahuje povinné informace 
o postupech při práci se žáky se SVP. Toto formální vzdělávání se děje zejména na základě doporučení ŠPZ 
u žáků s potřebou PO 2. a vyššího stupně, ale také na základě doporučení odborníků ŠPP u žáků s 1. stupněm 
PO. Pedagogové aktivně pracují s IVP a PLPP a dodržují doporučené postupy. 

Toto formální vzdělávání je doplňováno dalšími vzdělávacími programy, které jsou zacíleny na vztahy mezi 
žáky, klima třídy i školy. Vzhledem k tomu, že pracovníci ŠPP jsou součástí pedagogického kolektivu, využí-
váme zejména jejich znalostí a dovedností při práci se žáky i kolektivy tříd. Jde zejména o to, že znají školu, její 
fungování i osobnosti pedagogů, takže mohou lépe přizpůsobit obsah programů a „ušít“ je na míru. Některé 
programy jsou zajišťovány externisty, jde zejména o prevenci kriminality, kde spolupracujeme s PČR.

Pro rodiče byly uspořádány besedy s psychologem, speciálním pedagogem z Ostravské univerzity i fyziotera-
peutem. Rodiče se měli možnost dozvědět něco o učebních stylech, možných problémech při nástupu do školy 
nebo o tom, jaké jsou projevy dítěte, které by mohly ukazovat na případné SVP. Rovněž si mohli vyzkoušet 
různé cviky pro relaxaci a správné držení těla.

Samozřejmostí je také další vzdělávání pedagogických pracovníků. V uplynulém období šlo především o semi-
náře a školení zaměřené na práci se třídou, heterogenní skupinou a na osobnostní rozvoj pedagogů.

Ve škole vzděláváme také žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí, kterým chybí podnětné rodinné zázemí 
a motivace k učení. Naším cílem je, aby tito žáci v rámci svých schopností úspěšně dokončili devítiletou školní 
docházku, aby předčasně neopouštěli základní vzdělávání. Zde se nám osvědčilo zapojování těchto dětí do 
mimoškolní činnosti, ale zejména jejich pravidelné doučování, které mají na starosti nejen pedagogové, ale 
jak už bylo zmíněno, školní asistenti. Dětem umožňujeme kromě toho pod jejich vedením také psaní domácích 
úkolů a přípravu na vyučování. Nevynecháváme však z této oblasti rodiče – vše výše zmíněné poskytujeme 
jen na základě dobré spolupráce s rodinou (dobrá docházka do školy, zakoupené pomůcky, účast na školních 
akcích, apod.)

klima školy

Klima školy se snažíme budovat soustavně a za nejdůležitější považujeme všichni to, aby žáci měli ke své škole 
kladný vztah a mohli zažít úspěch. V tom nám pomáhají celoškolní projekty, které pravidelně realizujeme 
od roku 2013. Zapojujeme do nich všechny žáky školy tak, aby mohli ukázat svůj specifický talent. Jde nám 
o žáky, kteří mohou selhávat ve výuce, ale v jiné oblasti vynikají. A zde je prostor pro specifické aktivity, ve 
kterých se může najít každý z nich. Na podobném principu fungují i ostatní projekty, liší se jen zaměřením 
a obsahem. Vždy jsou však zacíleny na spolupráci žáků napříč ročníky a snažíme se také o to, pomáhat po-
třebným. Zde bych zmínila projekt Děti pro Afriku, kde jsme výtěžek z benefičního představení věnovali na 
pomoc africkým dětem. 

Níže je uveden další z projektů, který jsme realizovali, s jeho podrobnějším popisem.

Projekt Silní bez násilí

Celoroční projekt Silní bez násilí je určen pro děti celé školy. Jeho cílem je spojit mladší a starší žáky, naučit 
je spolupráci a vzájemné pomoci. K tomu jsou určeny aktivity rozplánované na celý rok. Během nich mají děti 
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možnost ukázat své silné stránky prostřednictvím sportovních soutěží, tance, zpěvu, divadla a filmu. Mají 
možnost zamyslet se nad svou budoucností, nad tím, co chtějí dělat, dokázat. Výrazným prvkem, který se 
v projektu také objeví, je upozornění na nebezpečí sociálních sítí. 

Plánované moduly: *

1.  Já jsem silný, spolu jsme silnější – sportovně‑vědomostní soutěž v lesoparku u VŠB zaměřená na koopera-
tivní aktivity.

2.  Moje budoucnost – besedy s našimi absolventy, kteří se proslavili např. v oblasti sportu a s lidmi vykoná-
vající zajímavé profese a mohli by být dětem vzorem.

3.  Film – žáci připravují film z prostředí školy, důležitou roli v něm hrají sociální sítě. Filmu bude natočena 
jen část, konec budou dotáčet jednotlivé třídy v projektových dnech podle toho, jak by zápletku vyřešily. 

4.  Muzikál – opět připravují naší žáci, základní myšlenka je stejná jako u filmu – sociální sítě, složité vztahy 
mezi dětmi, vítězství dobra nad zlem. Muzikálu budou předcházet projektové dny, děti budou dle svých 
možností a schopností rozděleny do workshopů (např. taneční, výtvarný, technicky atd.) a pomohou tak 
dotvořit celý muzikál. Zde využijeme pomoci také externích pracovníků.

V běžném životě školy se nám osvědčilo zavedení pravidel, která jsou obdobná od 1. do 9. třídy, ale jsou při-
způsobená věkovým zvláštnostem dětí. Tato pravidla jsou ve třídách vyvěšená a průběžně mohou být i do-
plňována na základě potřeb jednotlivých tříd. S pravidly aktivně pracují třídní učitelé a vyhodnocují jejich 
dodržování v rámci třídnických hodin. Ty probíhají pravidelně 1x měsíčně, v případě potřeby i častěji a za 
přítomnosti např. psychologa nebo sociálního pedagoga.

V případě žáků, kteří nerespektují daná pravidla a nepomáhá upozorňování ze strany pedagogů či intervence 
odborníků ŠPP, jsou rodiče zváni na výchovné komise. Většinou se jich účastní i žák. Na těchto VK se stanovují 
nejen individuální pravidla, která by měl žák dodržovat, ale také to, co bude následovat při jejich nedodržo-
vání. Na rodičích pak je volit i pozitivní motivaci, protože oni znají své dítě nejlépe.

(* Jednotlivé moduly a jejich témata je možné přizpůsobit možnostem a potřebám školy)

Hodnocení v inkluzivní škole, práce s chybou

Základním stavebním kamenem bezpečného prostředí ve škole je vzájemná důvěra a respekt mezi všemi ak-
téry výchovně vzdělávacího procesu. Nezastupitelnou roli zde hrají pedagogové, kteří svým jednáním a vy-
stupováním ovlivňují žáky v největší míře. Na naší škole je důležitým fenoménem výchovný poradce, který 
má u dětí opravdovou důvěru. Mnoho problémů se nám podařilo vyřešit hned v zárodku jen díky tomu, že se 
na něj žáci obracejí a svěřují se mu nejen se svými negativními zkušenostmi, ale také upozorňují na nešvary, 
které by mohly vést ke vzniku vážnějších problémů. Máme vytvořenu elektronickou schránku důvěry, kterou 
mohou využít všichni, kdo si netroufnou z nějakého důvodu přijít osobně.

Cílem našeho snažení je to, aby každý žák zažil ve škole úspěch, a v tom nám pomáhají již zmíněné projekty. 
Ale i v každodenní práci usilujeme o to, aby žáci za sebou viděli dobře odvedenou práci, samozřejmě v rámci 
svých schopností. Stále více využíváme formativního hodnocení, zejména pak aplikaci Mapy učebního po-
kroku společnosti SCIO. Ta pedagogům i žákům ukazuje, zda ve vyučovacích předmětech došlo ke zlepšení. 
Vizuálně je to znázorněno praporkem, který se blíží k vrcholku hory, žáci si však mohou také přečíst slovní 
zhodnocení své práce (kde se zlepšili, co už umí, co jim ještě tolik nejde). 
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Formativní hodnocení je součástí většiny vyučovacích hodin. Pedagogové se však stále musí v takovýchto 
formách hodnocení zdokonalovat, proto věnujeme pozornost dalšímu vzdělávání v této oblasti. Chybu nepo-
važujeme za neúspěch, ale za část cesty k cíli, žáky vedeme k tomu, aby si chybu uvědomili a dokázali najít 
správné řešení či cestu. Za úspěšného nepovažujeme žáka se samými jedničkami, ale toho, který je schopen 
bezproblémového soužití se svými vrstevníky i dospělými, dokáže řešit problémy a po absolvování ZŠ se zapojí 
do běžného života, se kterým je spokojený. 

Přístup žáků ke školní práci se snažíme pozitivně ovlivňovat také tím, že je učíme sebehodnocení. Abychom 
mohli žáky k takové formě hodnocení vést, musíme si jako pedagogové uvědomovat, jak je to těžké sami sebe 
hodnotit. Proto každý rok pravidelně svou práci evaluujeme a hodnotíme, v tomto případě písemnou formou. 
Dostatek času na rozmyšlení, uvědomění si kladů i záporů ve své práci a možnost se vracet ke svým myšlen-
kám, v tom se nám písemné zpracování sebehodnocení velmi osvědčilo. K takovému uvědomělému sebehod-
nocení vedeme i žáky. Každý pedagog si volí svou vlastní formu, jak k němu žáky vést.

konflikty v inkluzivním prostředí

Krizová komunikace, strategie zvládání konfliktů, asertivita, nebezpečí šikany, stres, syndrom vyhoření…

Co je důležité v rámci strategie zvládání konfliktů:

1)  Vzájemná důvěra pedagog – pedagog, pedagog – vedení, žák – pedagog, rodič – pedagog

2) Podpora pedagogů ze strany vedení

3)  Osobní jednání, klidný přístup

4)  Řešení problému v co nejkratší době, nezavírat před ním oči

5)  Dobré klima školy (spokojený učitel=spokojený žák=spokojený rodič)

Inkluze v praxi znamenala začleňování žáků se SVP s vyšším stupněm podpory. U nás se jednalo především 
o žáky s autismem a LMP. Tito žáci od nás dostávali a dostávají veškerou dostupnou podporu, takže se cítí ve 
třídách dobře. Problém nastává v některých případech na opačné straně, kdy si rodiče ostatních žáků stěžují 
na chování dětí se SVP, na to, že ve vyučování někdy vyrušují. Tady velmi pomáhá intervence odborníků, kteří 
pracují s kolektivem v rámci třídnických hodin (např. psycholog). S rodiči v rámci setkávání na třídních schůz-
kách hovoří většinou třídní učitel, v případě, kdy dochází k vyhrocenější situaci, vstupuje do jednání také 
vedení školy. To vede také osobní jednání s rodiči, kteří mají zásadnější výhrady k začleňování žáků se SVP do 
běžné třídy. Pro rodiče jsou pořádány přednášky a semináře, kde se mají možnost seznámit s podstatou jed-
notlivých postižení. Osvědčilo se nám také umožnit rodičům navštívit vyučování, aby si dokázali představit, 
jak děti se SVP v kolektivu fungují. 

Jedním z milníků, který prověřil naši schopnost řešit krizové situace, bylo září 2017. Po zrušení 1. – 4. ročníku 
na ZŠ Ľ. Štúra, přešlo cca 40 žáků této školy k nám. Jednalo se většinou o žáky se sociálně znevýhodněnými 
prostředími, pocházejících z málo podnětného rodinného zázemí. 

Bylo to pro nás období velké nejistoty, jak na tuto situaci budou reagovat učitelé, žáci a jejich rodiče. U peda-
gogů velmi dobře fungovala vzájemná důvěra a pocit, že na případné problémy nebudou sami. Nejvíce jsme 
se obávali toho, že rodiče žáků z majoritní společnosti budou chtít své děti dát na jinou školu. Zde se nám 
osvědčilo osobní jednání vedení školy s rodiči, pozitivní přístup pedagogů a všech pracovníků školy. Situaci 
se nám podařilo zvládnout zejména díky vzájemné úzké spolupráci a velkou úlohu zde sehrálo opět zapojení 
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odborníků ŠPP při řešení problémů. Pro všechny to znamenalo zvýšenou zátěž, protože jsme ještě důsledněji 
museli přistupovat k řešení problémů např. se zvýšenou či neomluvenou absencí.

Všechny výše zmíněné okolnosti zvyšují psychickou zátěž pedagogických pracovníků. Aby jí mohli lépe čelit, 
musí být vybaveni kompetencemi v práci s heterogenní skupinou, umět řešit konflikty, vést jednání s rodiči. 
To vše získávají na seminářích a kurzech, které jsou zaměřeny na tuto problematiku. Každý pedagog si vybírá 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále též DVPP) podle toho, v čem cítí větší nejistotu. Vedení školy 
jim toto vzdělávání umožňuje i za cenu nutnosti suplování a zvýšené finanční zátěže. Důležitým faktorem 
jsou z našeho pohledu akce, na kterých se pedagogové mohou neformálně sejít, vzájemně si pomáhat řešit 
problémy, které je trápí. Takovýchto setkání organizujeme několik do roka. S velkým ohlasem se setkávají 
třídenní kulturně vzdělávací výjezdy před začátkem školního roku. Účastní se jich většina pedagogů a jako 
největší přínos uvádějí možnost neformálně se setkat s kolegy, probrat možnosti vzájemné spolupráce (tan-
dem, mimoškolní aktivity apod.) pro příští rok a také se seznámit s případnými novými kolegy.

Spolupráce s rodinou, komunitou a externími subjekty

Pracovníci ŠPP se stali nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole. Do celého procesu 
vstupoval také sociální pedagog. Ten ve spolupráci se školním psychologem prováděl šetření klimatu tříd, po-
máhal třídním učitelům se začleněním těchto žáků do kolektivu. Velice se nám osvědčilo zapojení sociálního 
pedagoga do těchto činností:

• Vyhodnocování nadměrné absence žáků v jednotlivých třídách (práce s vytvořeným programem), infor-
mování třídních učitelů. 

• V případě podezření na záškoláctví návštěva v rodině, pokud se nedalo se zákonným zástupcem spojit 
telefonicky.

• Komunikace se zákonnými zástupci v případě neplnění povinností z jejich či žákovy strany (pozdní omlou-
vání žákovy nepřítomnosti, nepřipravenost na výuku apod.). V těchto případech rovněž nabízel pomoc 
a možnost konzultace. 

• Komunikace s pracovníky OSPOD, příp. PČR v rámci daných kompetencí.

• Zajištění obědů pro děti ve spolupráci s organizací Women for women.

• Účast a pomoc pedagogům ve vyučování.

V rámci práce s dětmi nejen se SVP se nám osvědčila pozice školního psychologa. Jeho prvotním úkolem bylo 
interpretovat zprávy ze ŠPZ nebo klinického psychologa pro pedagogy, pomoci jim orientovat se v doporuče-
ních. V případě potřeby dále pracoval s dětmi i s rodiči, kteří si časem již dokázali o intervenci říci sami. Zde se 
opět osvědčily pravidelné schůzky všech zainteresovaných, na kterých psycholog podával informace o usku-
tečněné podpoře z jeho strany. Velmi často jsme využívali školního psychologa v akutních případech, kdy žák 
narušoval výuku, případně došlo k nějakému konfliktu.

Profesní rozvoj

Jak již bylo výše zmíněno, důležitou roli hraje spolupráce všech, které spojuje práce ve škole. Osvědčila se zde 
funkce koordinátora inkluze, který byl k dispozici všem pracovníkům, vedl je metodicky a pomáhal jim řešit 
problémy. Kromě pedagogických pracovníků jeho činnost směřovala částečně také k nepedagogům. I oni se 
setkávají s problémovými žáky a rodiči, proto přivítali podporu, které se jim dostávalo. 1x měsíčně se usku-
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tečňovaly schůzky s koordinátorem inkluze. Ten je učil určitým dovednostem, jak zvládat konflikty, jednat 
s problémovými žáky i rodiči. Byl jim nápomocen v akutních případech vždy, kdy si nevěděli rady.

Pedagogům se osvědčilo také formální sdílení a tandemová výuka. Své zkušenosti, nové poznatky a příklady 
dobré praxe spolu sdílejí v rámci Předmětových komisí a Metodických sdružení. Setkávají se 1x měsíčně 
a kromě sdílení se domlouvají také na vzájemných hospitacích, které se velmi osvědčily. Novým prvkem se 
stala tandemová výuka, kterou někteří pedagogové hojně využívají. Ve svých volných hodinách pomáhají re-
alizovat náročnější témata výuky, která si s kolegou společně připravili. Výhodou je, že v takovýchto hodinách 
je možné využívat metody a formy práce, které byly v početných třídách zastoupeny v mnohem menší míře.
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ZáklaDNí škOla OSTRaVa – ZáBřEH, chrjukinova 12,
příspěvková organizace
chrjukinova 1801/12, Ostrava – Zábřeh PSČ 730 00

Na naší škole jsme vytvořili školské poradenské pracoviště ve složení: ředitel, zástupce ředitele, výchovný 
poradce, školní psycholog, speciální pedagog (pozice pouze do 31. 8. 2018), sociální pedagog. Cílem je posky-
tování kompletního poradenského servisu pro žáky, zákonné zástupce žáků a pracovníky školy, pořádáme 
pravidelné porady (1x týdně), kde se zabýváme aktuálními problémy žáků (řešíme stanovení PO1, odesílání 
žáků na PPP, SPC, kontrolní vyšetření, vyhotovení IVP, vyhodnocování IVP, nákup speciálních pomůcek, plá-
nujeme a uskutečňujeme pohovory s učiteli, žáky, zákonnými zástupci, komunikujeme se speciálními ped. 
pracovišti, sdělujeme si informace týkající se žáků, jejich prospěchu, chování apod.). Koordinátoři inkluze se 
domlouvají na předávání informací jak kolegům, tak zákonným zástupcům.

Žák s potřebou podpůrných opatření

Novela školského zákona s platností od 1. září 2016 zavádí nový pojem PODPŮRNÁ OPATŘENÍ určená dě-
tem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (dále též SVP), které definuje jako „nezbytné 
úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným 
životním podmínkám žáků“. Podpůrná opatření (dále též PO) jsou definována jako soubor opatření – organi-
začních, personálních, vzdělávacích, která školy poskytují těm žákům, kteří tato opatření ze zákonem rámcově 
vymezených důvodů potřebují.

PO 1. STUPNĚ – při identifikaci potíží učitelem a po konzultaci se ŠPP stanoví učitel PO1, kontaktuje zákonné 
zástupce, informuje o obtížích a navrhne, jakým způsobem by chtěl se žákem nadále pracovat, poučí rodiče, 
jakým způsobem by se měli se žákem připravovat doma a vytvoří Plán pedagogické podpory (sepíše podrobně 
obtíže a vymezí, jakým způsobem bude se žákem pracovat, aby došlo ke zlepšení jeho obtíží – volí jiný způsob 
práce, metodu výuky, zapojí do výuky asistenta, podpoří žáka vhodnými pomůckami, poskytne mu dostatek 
času na práci, zajistí doučování apod. 

Po určité době učitel vyhodnotí PLPP (pokud funguje, žák se zlepší, pokračuje v takto nastavené práci, pokud 
nefunguje, je žák se souhlasem zákonných zástupců odeslán na vyšetření na PPP). 

Po vyšetření v odborném pracovišti je stanoven příslušný stupeň PO a dále je škole doručeno doporučení, jak 
s žákem dále pracovat, zda je nutno vypracovat IVP apod. Do měsíce od doručení doporučení vypracují učitelé 
pod vedením koordinátorů IVP (pokud bylo doporučeno), seznámí s jeho obsahem zák. zástupce a ti jej po-
depíší (pokud s ním souhlasí). V průběhu roku k nám dochází pracovnice PPP, se kterými jsou jednotlivá PO 
a IVP konzultovány. Na konci každého pololetí provádí učitel vyhodnocení IVP.

cesta k inkluzi – mapování reality

Problematika inkluzivního vzdělávání je v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat na poli vzdě-
lávací politiky i pedagogické praxe. Prosazování tohoto moderního přístupu odpovídá na reálnou proměnu 
společenských potřeb a důležitost naplnění požadavků na rovný přístup ke vzdělávání, posilování sociální 
soudržnosti a integraci ve společnosti.
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Pro školu je nezbytné nejen své vize, situaci a strategie v této oblasti formulovat, ale hlavně je sdílet a diskuto-
vat jak na úrovni vedení školy, tak zejména napříč pedagogickým sborem, potažmo celou školou. Tento princip 
je jedním ze základních prvků kvalitního managementu školy, a proto i předkládaná autoevaluace školy počítá 
s efektivním zapojením zaměstnanců školy do tohoto procesu. 

Pro úspěšný a hladký průběh autoevaluace pomocí předkládaného nástroje je stěžejní najít ve škole facilitá-
tora, který bude mít od začátku do konce všechny fáze procesu na starosti. Facilitační funkce by se neměl ují-
mat nikdo z vedení školy. V ideálním případě si facilitátora zvolí zaměstnanci školy pomocí hlasování či jiného 
schvalovacího mechanismu. Facilitátor koordinuje celý proces. 

V první fázi je třeba každému účastníkovi (všichni učitelé, vedení školy, případně další zaměstnanci školy) 
dát vytištěný „dotazník pro jednotlivce“, který si sám před společným setkáním vyplní. Čas vyplňování je 
individuální a trvá zpravidla cca 20 minut. První fáze slouží k uvědomění individuálních postojů a pohledů na 
vybrané ukazatele školní inkluze. 

Další fází je společné setkání, na které si každý přinese svůj vyplněný „dotazník pro jednotlivce“. Scénář spo-
lečného setkání, se kterým facilitátor všechny seznámí dopředu, je třeba navrhnout a přizpůsobit počtu účast-
níků a specifikům školy. 

V poslední fázi práce se diskutují, hledají a nakonec označují konečné odpovědi na jednotlivé položky „archu 
pro záznam výsledků“. Odpovědi zaznamenává facilitátor či někdo jím určený do jednoho kusu „archu pro 
záznam výsledků“. Mnoho položek v obou částech nástroje (dotazník + arch) vychází ze stejných ukazatelů, 
proto dotazník slouží jako podkladový materiál pro arch. Jako výchozí body, podklady a zároveň „důkazy“ 
označených odpovědí slouží výsledky skupinových diskuzí, příp. samostatné úvahy jednotlivců. 

Nakonec facilitátor zaznamená všechny odpovědi do „archu souhrnných výsledků“. Konečným produktem autoev-
aluace je tedy vyplněný (1) „arch pro záznam výsledků“ a (2) „arch souhrnných výsledků“. Každá položka nástroje 
je důležitá sama o sobě, podává informaci o jednom dílčím aspektu inkluze a rovných příležitostech ve škole. 

VIZE INKLUZIVNÍ ŠKOLY – SWOT ANALÝZA

Text vize či dílčí části strukturované vize

Text dílčí části vize inkluzivní školy či textu komplexní vize

Analýza vnitřního prostředí

Silné stránky Slabé stránky

Analýza vnějšího prostředí

Příležitosti Ohrožení

Další případné poznámky: 
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Vize inkluzivní školy

Cílem pro nastávající období je zavádění opatření vedoucí ke kvalitní inkluzivní škole. Vytvoření personální 
materiálně technické podmínky pro tento proces s cílem nabídnout základní vzdělání všem žákům, kteří pro-
jevují zájem se vzdělávat v naší škole. 

Srpen: 

• kontrola dokumentace žáků se SVP, které již na škole máme

• plán odesílání těchto žáků na kontrolní vyšetření (dle doby skončení platnosti doporučení)

• příprava a tvorba IVP u žáků, kteří mají platná doporučení a pokračují ve výuce s IVP

• kontrola pomůcek, plánovaný nákup učebnic, pomůcek

Září:

• proškolení ped. sboru o novinkách v oblasti inkluze

• seznámení ped. sboru s dokumentací žáků s SVP (s IVP, způsobem chování, práce s těmito žáky, jejich 
asistenty apod.)

• komunikace se zákonnými zástupci (podpisy IVP), způsoby výuky, domácí přípravy

• konec září – hospitace v 1., 2. ročníku – pohovor s třídními učiteli o žácích, jejich výsledcích, adaptaci na 
školu, problémech

Říjen:

• stanovení PLPP (pokud se již projevují nějaké obtíže)

Listopad–prosinec:

• sledování žáků s IVP, PLPP

• vyhodnocení účinnosti PLPP 

• pokud je potřeba, odesílání žáků na PPP 

Leden:

• vyhodnocení IVP ke konci pololetí

• zapracovávání případných změn do IVP (pokud jsou potřeba)

Únor:

• komunikace s okolními MŠ (návštěva v MŠ – sdělování informací o budoucích prvňáčcích, jejich obtíže, 
komunikace s rodiči apod.)

Březen:

• příprava na zápis do 1. tříd

Duben:

• zápis do 1. tříd

• komunikace s PPP – řešení odkladů povinné školní docházky

Květen:

• termín odkladů: 31. 5.
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Červen:

• vyhodnocení IVP za 2. pololetí

• komunikace se zákonnými zástupci o práci přes prázdniny

Září–červen:

• hospitace ve třídách (sledování žáků, jejich pokroků, obtíží)

• poskytování poradenství kolegům, zákonným zástupcům

• rozhovory žáků se školním psychologem (pravidelné, nebo jen jednorázové)

• třídnické hodiny (pravidelně 1x za měsíc)

• preventivní programy (stmelování kolektivu, snášenlivost, šikana, apod.)

• vyhledávání DVPP pro pedagogy z oblasti inkluze

• využívání moderních technických pomůcek, např. tablety s vhodnými výukovými programy

• vybavení učeben pro reedukaci žáků a realizaci podpůrných opatření mimo vyučování vhodným variabil-
ním nábytkem a pomůckami (pokud je to potřeba dle doporučení z PPP, SPC) 

Výchovně vzdělávací strategie inkluzivní školy

Nárůst rizikového chování včetně zneužívání návykových látek se týká i populace mládeže a dětí školního 
věku. Děti, které navštěvují ZŠ, patří k nejohroženější skupině. Je tedy důležité zahájit primární prevenci 
právě v době základní školní docházky a poskytnout žákům potřebné informace formou, která je přiměřená 
jejich věku. Z tohoto důvodu i naše škola připravuje a realizuje komplexní program primární prevence riziko-
vého chování včetně primární prevence užívání návykových látek, do kterého je zahrnuto co nejvíce spolupra-
cujících subjektů. Minimální preventivní program vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže č. j. 20 006/2007‑51.

Ve škole se na primární prevenci podílí zejména ředitel (pověřuje jednotlivé pracovníky dílčími úkoly), dále 
školní metodik prevence a výchovný poradce, ale také ostatní pracovníci ŠPP a členové pedagogického sboru. 

Metodik prevence 

Zpracovává vždy v srpnu Školní preventivní strategii na následující školní rok. Obsahuje preventivní pro-
gramy (část realizujeme svépomocí – školní psycholožka a sociální pedagožka, koordinátoři inkluze, část re-
alizujeme prostřednictvím jiných organizací – např. Pavučina, Renarkon apod.). 

Nabízíme žákům velké množství mimoškolních aktivit (buď pravidelného charakteru, např. kluby, kroužky, 
většinou 1x týdně nebo jednorázového charakteru např. zábavná odpoledne, exkurze, výlety, soutěže apod.). 
Součástí ŠVP máme také kulturní vyžití – žáci chodí do kina, divadel, rukodělné a výtvarné dílny apod. 

Dále poskytuje metodické vedení ostatním kolegům ve škole. Popřípadě kontaktujeme odpovídající odborné 
pracoviště a participujeme na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování 
(okresní metodik prevence, zákonní zástupci, PČR apod.).

Výchovný poradce 

Vyhledává žáky s projevy rizikového chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným 
zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště. Spolupracuje s třídními učiteli při 
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zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd. 
Participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj rizikového chování ve 
škole.

Primární prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy je zaměřena na: 

• záškoláctví

• šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus 

• kriminalita, delikvence

• užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky (OPL) a onemocnění HIV/AIDS 
a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek

• závislost na politickém a náboženském extremismu

• netholismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

• domácí násilí

• týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání

• ohrožování mravní výchovy mládeže 

• poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie)

Hlavní cílovou skupinu tvoří:

• Žáci 1.–9. třídy základní školy se zvláštním přihlédnutím k dětem ze sociálně slabšího a málo podnětného 
rodinného prostředí, dětem jiných národností, dětem s nedostatečným prospěchem a s některými typy 
specifických vývojových poruch chování.

•	 Pedagogové jako jeden tým, se zvláštním přihlédnutím k začínajícím pedagogům a pedagogům bez odborné 
kvalifikace. 

•	 Rodiče dětí navštěvujících naši školu. Zvláštní pozornost je věnována skupinám rodičů tříd, kde se vyskytly ne-
gativní jevy jako šikana, nebo výskyt drog. Individuální pozornost je pak věnována rodičům žáků, u kterých byl 
zjištěn výskyt návykových látek, konzumace alkoholu a kouření, rodičům žáků – agresorů v případech šikany. 

klima školy

Jsme základní školou sídlištního typu v těsné blízkosti Bělského lesa. Naše škola patřila dlouhá léta k velmi 
vyhledávaným jazykovým školám v Ostravě, v současné době se skladba našich žáků jeví jako velmi pestrá. 
A to od velmi nadaných žáků, na jejichž vzdělání zákonným zástupcům velmi záleží, až po podprůměrné žáky, 
kteří neberou vzdělání jako svou prioritu. V naší škole se v důsledku zřízení sociálních ubytoven v nedalekém 
okolí školy zvýšilo procento žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Tito žáci mají mnohdy složitější ro-
dinné zázemí, jež představuje riziko pro jejich výchovu a vzdělávání. Na druhou stranu chceme věnovat i péči 
dětem se zvýšeným zájmem o výsledky vzdělávání. Abychom poskytli možnost rozvoje oběma těmto skupi-
nám, které tvoří jakési protipóly, nabízíme široké spektrum kroužků a volnočasových aktivit, představujících 
potenciál k osobnímu růstu všech žáků.

Fungují u nás tyto zájmové útvary: doučování Čj., Aj, Ma, F, dále doučování žáků prvních tříd, Čtenářský 
kroužek, Školní klub, Dramatický klub, Novinářský kroužek, Jazykový kroužek, Technické tvoření, Robotika, 
Kruhový trénink, Matematický hobík, Matematické deskové hry, Florbal, Sportovní hry, AJ – příprava na 
mezinárodní uznávané jazykové zkoušky, Chemický kroužek a další.
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Díky činnosti novinářského kroužku vzniká školní časopis Áčko, který má na půdě naši školy dlouholetou 
tradici. Velmi úspěšná je činnost školního divadelního souboru Disodor, jenž vznikl na počátku minulého 
školního roku. Členové tohoto uskupení (žáci 7. třídy) ztvárnili několik divadelních představení, která zdárně 
prezentovali nejen ve škole, ale také na veřejnosti. Hráli v domově pro seniory, několika mateřských školách 
či kulturním domě Akord – toto představení zhlédlo nejen několik set žáků základních škol v Ostravě‑Jih, ale 
také široká veřejnost. Velkým úspěchem byla rovněž účast jejich v okresním kole soutěže dětských divadelních 
souborů „Dětská scéna 2019“, k zhlédnutí na webových stránkách https://polar.cz/porady/expres‑ostrava‑jih/
expres‑ostrava‑jih‑26‑03‑2019‑16‑44. Divadelní klub nabízí žákům zcela novou možnost využití volného času 
a osobního rozvoje. V neposlední řadě plní rovněž významnou propagační funkci školy na veřejnosti.

Naše škola je také zapojena do mnoha projektů, kterými získáváme finance na zlepšení podmínek výuky, 
pomůcky, výlety a exkurze, ale také například na obědy pro děti, jejichž rodiny nemají dostatek financí – 
Grammy, Nechceme si jen hrát, Ostraváček, eTwinning, Women for Women, Šablony II, Bilingva, Přátelství, 
Kompetentní pedagog a žák, Operační program potravinové a materiální pomoci.

Projekt Grammy je zaměřen na vyrovnávání nerovností ve vzdělávání a podporu otevřeného prostředí ve 
školách. Bohatou nabídkou volnočasových aktivit přispívá k rozvoji takových klíčových kompetencí a gramot-
ností žáků, které jsou potřebné v životě. Svými aktivitami vytváří podmínky pro kvalitnější podporu žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami.

Nechceme si jen hrát je projekt Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území města Os-
travy. Jeho cílem je vyhledávat talentované žáky a jejich nadání podporovat. Program se zaměřuje na děti, které 
projevují zvláštní zájem v oblasti techniky a přírodních věd. Díky možnosti zkvalitnění podmínek pro vzdělá-
vání, uskutečňování cílených aktivit a mimořádných akcí může být jejich potenciál s úspěchem rozvíjen.

V rámci daného projektu se právě tito žáci zapojují do netradičních programů, navštěvují nejrůznější exkurze, 
workshopy, setkávají se s odborníky přírodovědných i technických oborů. Velkým přínosem je také účast na 
badatelsky orientované výuce, jež žákům umožňuje experimentovat, zkoumat a reflektovat vědecké postupy, 
metody a strategie. Díky všem těmto aktivitám získávají nejen teoretické znalosti, ale také ryze praktické zku-
šenosti. Projekt představuje skvělou přípravu, kterou mohou v životě velmi dobře zúročit.

Škola je pro práci s nadanými dětmi výborně připravena. Disponuje nejen kvalitními pedagogy, ale také zcela 
nadstandardním vybavením, jež poskytuje talentovaným žákům optimální zázemí. Zcela běžné je užívání 
3D tiskárny, moderních laboratorních přístrojů, tabletů s unikátními funkcemi či programovatelných robotů. 
Interní výuka probíhá v multimediálních učebnách, špičkově vybavené laboratoři a dalších specializovaných 
stanovištích. V souvislosti s daným projektem naše škola zcela nově otevírá v nadcházejícím školním roce 
2019/2020 první třídu pro nadané děti, u nichž může jejich potenciál podpořit a rozvinout.

Komunita škol v Evropě eTwinning je zase příležitostí pro všechny mladé Evropany, kteří se mohou během 
studia účastnit vzdělávacího projektu s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi vý-
znamná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multi-
lingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat kdekoliv v Evropě.

Obecně prospěšná společnost WOMEN FOR WOMEN byla založena s cílem pomáhat sólo matkám, které se 
ocitly v akutní tíživé životní situaci, již nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých 
problémů. V naší škole je díky projektu poskytováno kvalitní stravování ve školní jídelně žákům, kteří by v ji-
ném případě tuto možnost neměli.
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Projekt Kompetentní pedagog a žák – kolegiální podpora jako cesta k modernímu a kvalitnímu vzdělávání 
představuje zajímavý způsob sdílení pedagogů různých škol. Při společných setkáních se učitelé nejen školí, 
ale mohou se i vzájemně obohatit o vlastní zkušenosti, dovednosti a metody práce s dětmi. 

Žáci se často účastní celé řady exkurzí a besed nejrůznějšího zaměření. Pravidelně také pořádáme dny ote-
vřených dveří pro veřejnost. Aktivity školy rovněž s vysokou intenzitou propagujeme v lokálních periodicích 
a televizních zpravodajstvích, např. Jižní listy, Ostravská radnice, Polar, Česká televize.

Hodnocení v inkluzivní škole, práce s chybou

Žáci naší školy jsou hodnoceni prostřednictvím kontrolních písemných prací, didaktických testů, výstupů 
z projektů a jejich prezentací, školních prací, doplňování pracovních listů, ústního, grafického a praktického 
projevu. Jednotlivé zkoušky mají různou váhu. 

Při hodnocení a klasifikaci učitel sleduje:

• v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky a dovednosti

• jak dovede žák používat získané vědomosti a dovednosti

• jak žák ovládá základní komunikační prostředky

• jak se u žáka projevují rysy samostatného myšlení

• jak žák ovládá důležité učební postupy a způsoby samostatné práce

• jak žák chápe a s jakým porozuměním přijímá mravní a občanské hodnoty, s nimiž se setkává v průběhu 
svého vzdělávání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě

• jak se žák projevuje a jaké má vlastnosti (spolehlivost, zodpovědnost, snaha, spolupráce, vstřícnost, tole-
rance, zachování pravidel kulturního chování a soužití)

Žáci jsou standardně hodnoceni klasifikační stupnicí 1–5, někdy také slovním hodnocením dané aktivity. Pe-
dagogové rozvíjí v žácích i schopnost jejich sebehodnocení a učení se z vlastních chyb. Tato kompetence je 
důležitá pro jejich další osobní růst a budoucí život. Samotní vyučující jsou nejen hospitováni ze strany vedení 
a dalších kolegů, ale provádí rovněž vlastní hodnocení, tzv. autoevaluaci (Příloha č. 5).

Inkludovaní žáci jsou vzděláváni a hodnoceni v souladu s individuálním vzdělávacím plánem, v němž jsou 
zevrubně popsány vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná opatření (Příloha č. 4). Někteří 
z nich mají také k dispozici asistenta, jenž jim je maximálně nápomocen. 

Ke kontrole výsledků vzdělávání ze strany rodičů slouží jednak fyzická, jednak elektronická žákov-
ská knížka. 

Na 1. stupni je matematika vyučována také metodou prof. Hejného, která mimo jiné učí žáky velmi 
dobře pracovat s chybou. Žáci se přirozeně učí chyby se nebát, odhalit ji a pochopit, proč se stala. 

konflikty v inkluzivním prostředí

Vzhledem k pestrosti nadání a různosti rodinného prostředí našich žáků nemáme ve škole o konflikty nouzi. 
Trpělivě a soustředěně učíme žáky, jak dané konfliktní a stresové situace správně zvládat a řešit. Vedeme žáky 
k aktivnímu ovládání se, ale také k přiměřené asertivitě. Naše škola má vypracovaný tematický plán třídnic-
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kých hodin, přičemž aktuální konflikty a problémové situace mohou být řešeny také v rámci mimořádných 
třídnických hodin (Příloha č. 3).

Složitější případy jsou projednávány prostřednictvím výchovných komisí, a to ve složení – vedení školy, vý-
chovný poradce, třídní učitel, školní psycholog, případně další subjekty. Účelem komisí je zlepšení dané pro-
blémové situace a domluva s rodiči na konkrétních opatřeních, jež k tomuto cíli směřují.

Žáci se v rámci prevence patologických jevů pravidelně účastní besed s policií, školním psychologem a soci-
álním pedagogem. Prospěch a chování žáků je konzultováno prostřednictvím třídních schůzek a osobních 
pohovorů. 

Dalším preventivním opatřením, zamezujícím potenciálním konfliktům, jsou permanentní dohledy pedago-
gických pracovníků na chodbách, v šatnách a ve školní jídelně.

Pedagogové školy se také účastní školení v rámci DVPP seminářů, zaměřených na řešení krizových situací.
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Chlapec 11 let – nezvladatelné chování, afektivní ataka:

Práce s chlapcem byla zahájena na jaře 2017 na podnět třídní učitelky, a to kvůli opakovaným afektiv-
ním záchvatům, zpravidla na základě banálních podnětů. Chlapec v tomto stavu křičel na spolužáky 
i učitelku, velmi vulgárně se vyjadřoval a nebyl schopen se ovládnout. Před zahájením práce s chlap-
cem proběhla schůzka s matkou, která byla v té době nezaměstnaná a pobírala dávky hmotné nouze. 
Sama se léčila na psychiatrii kvůli nezvladatelným afektům a celkové psychické nestabilitě. Tato měla 
negativní vliv na děti, které matka vychovávala sama. Matka byla vůči dětem také velice náročná 
a vyžadovala od nich samostatnost neadekvátní jejich věku. Často používala fyzické tresty. 

S chlapcem jsme se setkávali pravidelně jedenkrát týdně. Zpočátku byl ostýchavý, ale postupně v na-
šich setkáních objevil možnost popovídat si o čemkoliv, co potřebuje. Jako příčinu svých záchvatů 
chlapec popsal strach z matčiných reakcí na běžné školní problémy (zapomenutý úkol, špatná známka 
atd.). Měl strach z fyzického trestu, v důsledku čehož propadal panice a ztrácel nad sebou kontrolu. 
Spouštěcím faktorem byly obecně situace selhání nebo potenciálního selhání. Spolužáci byli při afek-
tivním výbuchu výrazně stresujícím faktorem, neboť měl pocit, že nechápou, že má problémy a zírají 
na něj. Během společné práce se ukázalo, že chlapec je obecně velmi citlivý na reakce a poznámky 
okolí, často má pocit, že mu druzí nerozumí a velmi špatně zvládá narážky, které se týkají jeho osoby 
nebo jeho rodiny. Takové situace jsou zpravidla spouštěčem silných emočních reakcí, ať už pláče nebo 
záchvatů vzteku. 

Prvotní práce se soustředila zejména na rozpoznání momentů, kdy se blíží záchvat, aby mu bylo 
možno včas zamezit nebo jej dobře zvládnout. Chlapec si osvojil techniky, které mu umožnily uzavřít 
se do sebe a odfiltrovat okolní dění, takže k záchvatům postupně docházelo méně často nebo chlapec 
zavčas odešel ze třídy, aby situaci zvládnul beze svědků a mohl se uklidnit v tichém prostředí. 

Chlapec byl v průběhu spolupráce dvakrát hospitalizován v psychiatrické nemocnici, vždy na několik 
týdnů v období letních prázdnin. Ačkoliv to sám nevnímal jednoznačně pozitivně, souhlasil, že mu 
nemocnice nabídla klidné prostředí, kde nemusel řešit nároky každodenního života. Nyní užívá také 
psychiatrickou medikaci, která zvládání obtížných životních situací podpoří. 

Zvládání emocí je pro chlapce nadále velmi náročné a zátěžové, podporu získává právě z pravidelné 
práce s psychologem, kde má vždy možnost hovořit o událostech minulého týdne, ventilovat nashro-
mážděné emoce a případně hledat nové způsoby, jak zátěžové situace zvládat. Díky tomu se výrazně 
redukovaly situace, kdy by chlapec ve škole selhával. 

Obecně bylo chlapci ve škole vytvořeno prostředí, díky kterému se jeho obtíže staly zvladatelnějšími, 
a které mu umožňuje plnohodnotné začlenění do výuky.

Příklady dobré praxe
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Dívka 14 let – úzkost, vyčlenění z dívčího kolektivu:

Spolupráce s dívkou začala na jaře 2017 na podnět její babičky, která ji odmala vychovává. Důvodem 
bylo dívčino výrazně úzkostné ladění, zejména ve vztahu ke škole a školním povinnostem, a problema-
tické vztahy se spolužačkami. Matka se o dceru odmala nezajímá, užívala drogy – i v době těhotenství. 
S otcem se také nestýká. Setkání s rodiči ji vždy na dlouhou dobu rozhodila a příliš o ně nestojí. S ba-
bičkou má dívka velice blízký vztah, sdílí s ní veškeré své starosti a problémy a získává u ní potřebnou 
oporu. 

Dívka je od začátku spolupráce velmi komunikativní a sdílná. Působí mile a přátelsky, avšak na svůj 
věk poněkud dětsky a nevyzrále. Zpočátku se hlavní část spolupráce soustředila na školní záležitosti. 
Ve škole se dívka pohybuje v lepším průměru, do čehož ovšem investuje velmi nadprůměrné úsilí. 
Známky jsou pro ni velmi důležité, neboť myslí na to, aby se jí podařilo vystudovat dobrou střední 
školu a aby byla schopná se o sebe postarat. Učením často tráví dlouhé hodiny, babička ji podporuje 
a pomáhá jí. Ve škole se jí ovšem často nedaří dosahovat takových výsledků, jaké by si představovala, 
mnohdy protože při písemkách a zkoušení podléhá stresu a nedokáže si vybavit, co se naučila.

Další část práce se soustředila na vztahy se spolužačkami, které byly velmi nestabilní. Dívka se sna-
žila začlenit do kolektivu ostatních dívek, ale vztahy se proměňovaly v podstatě ze dne na den, což bylo 
pro ni nesrozumitelné a obtížně zvladatelné. Psychologická práce spočívala obecně v nabytí větší sta-
bility, sebejistoty a pevnosti ve vztazích. V oblasti školních výsledků se práce soustředila na osvojení 
technik zvládání stresu. Pravidelnou součástí sezení byly nácviky relaxačních technik, které později 
dívka dokázala s úspěchem využít i při výuce, což jí pomáhalo k udržení koncentrace a snížení míry 
prožívaného stresu. Následkem bylo snížení pocitu frustrace z toho, že výsledky nebyly adekvátní 
vynaloženému úsilí. 

V oblasti vztahů se dívka naučila porozumět svým vlastním prožitkům a jednání, což jí umožnilo 
být méně závislá na chování ostatních dívek a více jednat v souladu se svými vlastními potřebami 
a názory. 

Spolupráce byla poté vzhledem k naplnění zakázky dívky přerušena. Po nějaké době se znovu obnovila 
za účelem pomoci dívce k opětovnému nabytí rovnováhy po období, kdy se dívka mírně destabilizo-
vala a měla tendence navracet se k původním vzorcům chování a jednání. 

Od té doby probíhá spolupráce v nepravidelných intervalech. Dívka se naučila vyhledat kontakt po-
každé, když má pocit, že potřebuje pomoc. V obdobích klidu spolupráci nevyhledává. 

Pro dívku se v tomto případě ukázalo být velmi užitečné si o problémech promluvit s nezaujatou oso-
bou z vnějšku. Objevila mnoho svých vzorců chování a smýšlení, které jí předtím unikaly. Také se na-
učila říci si o pomoc v situacích, kdy cítí, že pomoc potřebuje. To vše napomáhá k úspěšnému zvládání 
nároků běžného života a vyrovnávání se s novými úkoly, které přicházejí.
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Spolupráce s rodinou, komunitou a externími subjekty

Škola se zákonnými zástupci komunikuje na pravidelných třídních schůzkách, nebo kdykoli, je‑li to potřeba. 
Zákonní zástupci jsou o průběhu vzdělávání informování prostřednictvím webových stránek, kde máme 
umístěn týdenní plán práce pro každou třídu. Vyučující jednotlivých předmětů zde zapisují učivo, výstupy, 
pomůcky, domácí úkoly a také termíny a oblasti testů, referátů apod. Rodiče mají možnost mít dobrý přehled, 
co se jejich dítě ve škole právě učí, co jej čeká apod. 

Zvláštní péče je také věnována setkáním s rodiči budoucích prvňáčků a žáků devátých tříd (s ohledem na 
možnosti jejich budoucího profesního uplatnění a výběr školy poskytující další vzdělávání). Všichni aktéři 
výchovně vzdělávacího procesu (žáci, rodiče, kantoři) se mají možnost sejít rovněž během vánočního či veli-
konočního jarmarku, maškarního plesu, školní akademie, dní otevřených dveří a dalších akcí. 

Škola spolupracuje s Policií ČR, která pořádá besedy pro žáky napříč všemi ročníky. Také intenzivně komuni-
kuje s OSPOD a kurátory žáků s výchovnými problémy. 

Odbor sociálně‑právní ochrany dítěte (OSPOD) zajišťuje jeho právo na život, příznivý vývoj, rodičovskou péči 
a život v rodině, na identitu dítěte, svobodu myšlení, svědomí a náboženství, na vzdělání a zaměstnání. Za-
hrnuje také ochranu dítěte před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím, zanedbáváním, zneužíváním či 
vykořisťováním. Tato problematika je v naší instituci z důvodu vyššího procentuálního zastoupení rizikových 
žáků poměrně aktuální.

Kurátor se zabývá dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností, zaměřuje ochranu zejména 
na:

• děti, které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, 
i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí – spáchaly 
trestný čin nebo, jde‑li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem

• děti, které se opakovaně dopouštějí útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob zodpo-
vědných za výchovu dítěte

Celý proces řešení problémových situací u nás vypadá následovně:

• pohovor se žákem, zápis v žákovské knížce, sepsání Zápisu z jednání s žákem

• kontaktování zákonného zástupce a svolání výchovné komise nebo pohovoru se zákonným zástupcem

• samotná výchovná komise nebo pohovor se zákonným zástupcem a sepsání Zápisu z jednání s rodičem 
(nebo Zápisu z výchovné komise)

• hlášení problému na OSPOD, PČR a přestupkové oddělení příslušného městského úřadu

• komunikace s kurátorem nezletilého

Jednotlivé případy nemusí obsáhnout veškeré výše uvedené body, řešení bývají individuální a odvíjí se od 
závažnosti dané situace.

Profesní rozvoj

Ředitel školy na začátku školního roku zpracovává Plán DVPP. Na naší škole má každý pedagog možnost vy-
hledat a požádat o uvolnění a proplacení jakéhokoli DVPP, které je pro něj prospěšné, které ho zajímá. Pokud 
to možnosti školy umožňují, vedení školy tyto aktivity ze stran pedagogů plně podporuje a umožňuje je.
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Zároveň vedení školy pedagogy na různá školení také s jejich souhlasem vysílá. Myslíme si, že naši pedago-
gové jsou v této oblasti nadprůměrně aktivní. Na školení docházejí aktivně a také provádějí mezi sebou sdílení 
nových poznatků, informací a nápadů.

Příklady dobré praxe 

Docházka:

Po domluvě s vedením školy mi byl zřízen program, kde všichni učitelé zapisují docházku dětí. Tento 
program má tu výhodu, že se zde vypočítávají procenta docházky, je zde možnost dohledat, které děti 
kolik hodin v týdnu chybí a zároveň i které dny. Výborné je to hlavně díky tzv. skryté absenci. Někteří 
rodiče mají tendenci své děti neposílat do školy, a to nejčastěji pondělky a pátky. Díky tomuto pro-
gramu mám docházku zcela pod kontrolou, mohu si přesně zjistit, ve kterých dnech dítě chybí a jak 
často. Většinou koncem každého měsíce si prohlédnu všechny třídy a dle zmeškaných hodin konzultuji 
s třídními učiteli důvody nepřítomnosti dětí. Pokud se nám zdá, že důvody jsou nejasné, je zapotřebí 
obvolat popř. pozvat rodiče do školy a danou situaci s nimi řešit. Je dobré spolupracovat i s praktic-
kými lékaři dítěte. Pokud absence stále přetrvává i přes důkladnou domluvu rodičů, může škola udělat 
i jiná další opatření, například výchovnou komisi a žádat po rodičích vždy omluvenku od lékaře. Po-
kud je absence příliš vysoká, dosahuje okolo 200 omluvených hodin a je známo, že rodiče si dítě doma 
ponechávají bez vážnějšího důvodu, je možné tento případ konzultovat příslušným OSPOD.

Vzhledem k pravidelné kontrole absence došlo k výraznému zlepšení docházky u tzv. „nechodičů“.

  (Sociální pedagog)
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Doučování:

Na začátku minulého školního roku k nám do školy přistoupil nový žák. Přistěhoval se do Ostravy 
z jiného města. Celá Ostrava byla pro něj a jeho babičku, která jej vychovává, jedna velká neznámá. 
Žádní kamarádi ani rodina. Po pár týdnech bylo viditelné, že chlapec tápe v učení a nestíhá vše, jak by 
měl. Zakázka ze strany třídní učitelky byla jasná, „potřebuje doučování, aby vše dohnal“. A tak jsme se 
s chlapcem začali pravidelně doučovat. Bylo zapotřebí zaměřit se především na český jazyk: pravidla, 
interpunkce, vyjmenovaná slova a jejich využití. Na každou hodinu byla potřeba pravidelná příprava, 
ale i nějaké zabavení na konec, aby chlapec pochopil, že i učení může být zábava. Během doučování 
jsme se nejenom učili, ale také povídali, hráli hry. Sem tam přišla i odměna za jeho práci. Musím říci, 
že tento žák byl opravdu snaživý, na každou naši hodinu se vzorně připravoval a jeho výsledky se 
brzy lepšily. Ze čtverek přešel na dvojky, což je opravdu krásný výkon. Po pěti měsících práce se jeho 
zlepšení ustálilo a tak už nebyla potřeba se nadále doučovat. Jenomže, naše doučování jak jsem psala 
výše, nebylo jen doučování. Našli jsme si k sobě cestu. I když po této době měl ve třídě své místo a našel 
si kamarády, neustále měl potřebu si s někým dospělým povídat. Babička měla spoustu práce s jeho 
mladšími sourozenci, čas mu věnovala, ale pro chlapce to nebylo dostačující. A tak se naše doučování 
změnilo spíše na povídání. Chlapec vždy odcházel s nadšením, že jej někdo poslouchá a já byla ráda, 
že je naše práce k něčemu. 

Rodina byla podpořena i po finanční stránce. Bylo zřejmé, že prostředků v rodině není příliš, přičemž 
babička se velmi snažila. Se školou velmi spolupracovala, oba si náležitě plnili všechny povinnosti. 
Chlapec chodil upravený, vždy měl zdravou svačinu, všechny pomůcky a úkoly.

Zapojili jsme rodinu do projektu Women for Women obědy pro děti. Chlapec začal docházet na školní 
obědy, které mu projekt hradil v plné výši. Vzhledem k tomu, že byl ve škole nový, tato skutečnost, že se 
se svými spolužáky potkává i na obědě a v družině mu pomohla najít si kamarády mnohem rychleji. 
Všechny strany byly spokojené.

Na konci školního roku babička přišla s informací, že o prázdninách se nejspíše budou stěhovat zpátky 
za rodinou. V září chlapec nenastoupil. Po pár týdnech jsem kontaktovala babičku i novou školu, jak 
se chlapci daří, jak funguje, co prospěch. Dle jejich informací je vše v pořádku. Tak můžu jen doufat, 
že i v nové škole se najde někdo, kdo bude chlapci naslouchat a vytvoří si s ním pěkný vztah, jaký jsme 
měli my dva.

 (Sociální pedagog)
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Dívka, 11 let – dysortografie, ADHD:

Dívenka, 11 let, kterou jsem měla v péči od školního roku 2016/2017 v předmětu speciální pedagogické 
péče na základě vyšetření a doporučení PPP se specifickou vývojovou poruchou – dysortografie, syn-
drom ADHD. Dívka je mladší ze dvou sourozenců, bratr navštěvuje již střední školu. Rodinné vztahy 
jsou vyrovnané a bezkonfliktní. Matka se školou spolupracuje, v rámci domácí přípravy má nasta-
vený jasný řád.

Dívenka hodiny navštěvovala velmi ráda, vždy se těšila, chodila připravena. Z počátku jsme pra-
covaly ve skupince tří spolužaček, ale praxe ukázala, že dívka potřebuje individuální péči vzhledem 
k syndromu ADHD. Bylo zapotřebí na začátku hodin vždy dívenku zklidnit, tak aby plně koncentro-
vala pozornost na dané činnosti. Zklidnění jsme prováděly formou povídání si, hraní her zaměřených 
na koncentraci pozornosti. Přestože dívka má průměrný intelekt, syndrom ADHD měl za důsledek 
zhoršení prospěchu ve výchovně vzdělávacím procesu. 

V našich společných hodinách jsme se především zaměřovaly na procvičování znělých a neznělých 
hlásek, rozlišování měkkých a tvrdých slabik pomocí speciální pomůcky k tomu určené. Také jsme 
rozvíjely audiomotorickou koordinaci – krátké a dlouhé hlásky pomocí bzučáku. Dalším předmětem 
naši společné práce, bylo procvičování vizuálního rozlišování a grafomotoriky. Dále jsem v hodinách 
zapojila práci s křížovkami a bludiště. Pro svou práci jsem využívala materiálů od Olgy Zelinkové 
a Jany Bednářové. Další mou snahou bylo naučit dívku práci s chybou a naučit se učit se.

Díky individuální péči a přístupem dívky k našim hodinám se podařilo dosáhnout zklidnění a praco-
vat na něm i ve výuce, zlepšit koncentraci pozornosti. Zlepšení zaznamenali i vyučující v dané třídě. 
Po 2,5 letech naši společné práce byla dívka odeslána na speciální pedagogické přešetření na PPP, 
kde byla potvrzena kompenzace dříve diagnostikované SPU – dysortografie. Následkem čehož byla 
dívenka vyřazena z předmětu speciální pedagogické péče s tím, že jí budou poskytovány ve výuce 
doporučované metody výuky a otevřená možnost pro pedagogickou intervenci.

 (Speciální pedagog)
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Chlapec, 1. třída – vývojová dysfázie:

Chlapec s ročním odkladem školní docházky ve školním roce 2016/2017 navštěvoval 1. třídu. Po vyšet-
ření v SPC pro vady řeči byl zařazen mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pro narušený 
vývoj řeči – vývojové dysfázie.

Chlapec pochází z rodiny čtyř sourozenců, kde je druhý nejmladší. Jeho dvěma starším sourozencům 
bylo diagnostikováno SPU. Odklad školní docházky byl následkem jeho zdravotního stavu.

V první třídě přetrvával špatný zdravotní stav, následkem čehož byla i vysoká absence. Rodině se 
nepodařilo dohnat zmeškané učivo, i přesto že školou byla maximálně poskytována podpora. Hnací 
silou rodiny je matka, na které vzdělávání dětí spočívá. Otec je velmi málo trpělivý, nezvládá psychic-
kou náročnost domácí přípravy chlapce. Matka je velmi časově zaneprázdněna pracovními povin-
nosti, domácí přípravu syna přenechávala starším sourozencům. Nebyla důslednost ani v návštěvě 
logopedické péče, čímž chlapci v první třídě nebylo možno vůbec rozumět.

S chlapcem jsem pracovala dle doporučení SPC hodinu 2x týdně. Na základě poskytnutých materiálů 
klinické logopedky jsme fixovali hlásky, které jsme společně procvičovali. Zaměřili jsme se na rozvoj 
sluchové analýzy a syntézy, jazykového citu, posilování verbálně akustické sluchové paměti, rozvoj 
grafomotoriky, vizuomotoriky a rozvíjení mluvní pohotovosti. Posilovali jsme a rozvíjeli čtenářské 
dovednosti s porozuměním čteného textu. Následkem narušené řeči ve vývoji, kdy chlapec neuměl 
správně vyslovovat téměř žádné hlásky, neměl zafixovány ani vizuálně písmena, a proto byl jeho 
písemný projev zhoršen.

Z počátku chlapec do hodin chodil velmi rád. Obrat nastal, kdy pocítil důslednost mé práce, že musí 
pracovat i doma, neboť domácí příprava souvisí se speciálně ‑pedagogickou péčí. I přes opětovné kon-
zultace s matkou ohledně domácí přípravy se stav nelepšil. Změna nastala koncem prvního pololetí 
druhé třídy, kdy se zvažovala zhoršená známka z českého jazyka. Tehdy rodiče se více zaměřili na 
domácí přípravu. Ve třetí třídě došlo ke změně třídní učitelky a společně jsme se domluvili na vypra-
covávání kontrolních hodnotících testů z českého jazyka a matematiky individuálně se mnou, jelikož 
chlapec má neustálé problémy se čtením a porozuměním textu. Tento úkon se nám osvědčil. 

Na konci třetí třídy čte na základě velmi slabého slabikování. Zlepšilo se však porozumění daného 
textu, který ovšem musí být v jednoduchých větách. Jeho výkony bývají proměnlivé díky různé frek-
ventovanosti domácí přípravy. V následném školním roce budeme nadále pokračovat v práci, dodr-
žovat postupy a metody výuky pro žáky s vývojovou dysfázií. Práce s dětmi s vývojovou dysfázií je 
velmi náročná, přináší malé dílčí úspěchy, ale při důsledné a vytrvalé práci a spolupráci s rodinou, 
se dílo podaří.

 (Speciální pedagog)
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Přílohy

Příloha č. 1  Vzor – Plán pedagogické podpory (PLPP)

Jméno a příjmení 
dítěte, žáka nebo 
studenta (dále jen 

„žák“)

Škola Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace

Ročník

Důvod k přistoupení sestavení PLPP Cizinec – 

Datum vyhotovení 18. 5. 2018

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni 30. 6. 2018

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží

(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně  ‑pedagogická diagnostika s cílem sta-
novení úprav  
ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory)

Žák, cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem v ČR, nastoupil do školy 17. 5. 2018. Český jazyk neovládá, 
nerozumí.  
Anglickým jazykem se s ním taky nelze domluvit. 

II. Stanovení cílů PLPP

(cíle rozvoje žáka)

Rozvoj schopnosti vyjadřovat se v jazyce českém v každodenních situacích. Rozšířit slovní zásobu z témat: 
rodina, škola, každodenní situace. 
Bude číst slova, jednoduché věty. 
Zvládne opis a jednoduchý přepis písma.

III. Podpůrná opatření ve škole 

(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.)

a) Metody výuky

(specifikace úprav metod práce se žákem)
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Individuální pracovní listy, individuální přístup. 
Názornost, využití podpory ŠPP. 
Podpora rozvoje českého jazyka individuálním přístupem. 
Práce s jednotlivými a stálými pokyny práce – ukaž, přečti.

b) Organizace výuky

(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni)

Zapojení do kolektivu spolužáků, individuální přístup, využití školní asistentky

c) Hodnocení žáka

 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria)

Bude hodnocen za osvojenou zadanou slovní zásobu. 
Při hodnocení písemného projevu bude zohledněna omezená znalost vyučovacího jazyka.

d) Pomůcky

(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.)

Překladové slovníky, encyklopedie, individuální pracovní listy.

e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů

Příprava pracovních listů. Častější dohled nad žákem. Kontrola porozumění práce. 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy 

(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou) 

Každodenní příprava na školu.

V. Podpůrná opatření jiného druhu 

(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole – vztahové problémy, postavení ve třídě;  
v jakých činnostech, jakým způsobem)

Ve výchovných předmětech využívat k rozvíjení slovní zásoby školní asistentku
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VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP Dne: 30. 6. 2018, 14. 12. 2018

(Naplnění cílů PLPP)

Cíl rozšíření slovní zásoby a adaptace za měsíc nebyl splněn. Škola doporučuje zákonným zástup-
cům žáka návštěvu školského poradenského zařízení, do rozhodnutí pokračovat v PLPP (od 1. 9. 2018) 
Cíl rozšíření slovní zásoby a adaptace splněn. Výrazné pokroky v rozvoji slovní zásoby, žák velmi pěkně 
adaptován v kolektivu, velmi aktivní – výrazný. Žák již nepotřebuje úlevy v jiných předmětech – pouze 
ohled na specifické chyby v českém jazyce. Při pokračující progresi bude zařazen od 2. pololetí do výuky 
cizího jazyka (AJ) do studijní skupiny. Vyšetření na SPC (PPP) není nutné.

Doporučení k odbornému 
vyšetření1 

X Ano ☐ ne 

☐ PPP ☐ SPC ☐ SVP ☐ jiné: jiné

role Jméno a příjmení Podpis a datum

Třídní učitel …………………………………..

Učitel/é předmětu/ů …………………………………..

…………………………………..

Pracovník ŠPP …………………………………..

Zákonný zástupce …………………………………..

ředitel školy …………………………………..

1  Odpovídající zaškrtněte, případně doplňte.
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Příloha č. 2    Dotazník pro žáky (Starý, K. 2017. Autoevaluace školy. Praha: PILOTS)

1. Žáci z naší třídy vkládají do školní práce poměrně dost úsilí, energie. Ano – Ne

2. Žáci se v naší třídě navzájem dobře znají, vědí o sobě dost věcí. Ano – Ne

3. TU s námi málokdy diskutuje o věcech, v nichž bychom potřebovali poradit, pomoci. Ano – Ne

4. V naší třídě věnují žáci více času debatování o mimoškolních věcech než o učivu a učení. Ano – Ne

5. Naše třída je velmi dobře organizovaná. Ano – Ne

6. Naší třídě byla jasně řečena pravidla, která se mají dodržovat během hodiny Ano – Ne

7. Žáci v naší třídě při vyučování rádi sní, přemýšlejí o úplně jiných věcech.  Ano – Ne 

8. Žáci z naší třídy nemají moc chuti se víc zajímat o ty druhé. Ano – Ne 

9. TU se nás snaží poznat hlouběji, než ostatní vyučující. Ano – Ne

10. Žáci z naší třídy se snaží, aby za nimi byl po hodině vidět kus práce. Ano – Ne

11. V naší třídě jsou žáci téměř stále potichu.  Ano – Ne

12. V naší třídě se příliš často mění pravidla hry, a pak nevíme, co se může a nemůže.  Ano – Ne

13. Žáci naší třídy se obvykle nemohou dočkat konce hodiny; to, co se učí, je moc nezajímá.  Ano – Ne

14. V naší třídě se žáci mezi sebou dost kamarádí. Ano – Ne

15. TU se k nám chová víc kamarádsky než autoritativně. Ano – Ne

16. V naší třídě se žáci při vyučování příliš nenamáhají.  Ano – Ne

17. V naší třídě se žáci při vyučování mohou dokonce i flinkat.  Ano – Ne

18. TU nám vysvětlil/a co se stane, když porušíme „pravidla hry“. Ano – Ne

19. Většina třídy dává při vyučování pozor.  Ano – Ne

20. TU dokáže žákům, kteří mají nějaké problémy, skutečně pomoci.  Ano – Ne

21. Naše třída je spíš zábavným prostředím než místem, kde se člověk něčemu naučí. Ano – Ne 

22. Naše třída je při vyučování velmi často hlučná. Ano – Ne

23. TU nám jasně řekl/a, za jakých podmínek s ním (ní) budeme dobře vycházet. Ano – Ne
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Příloha č. 3 

Tematický plán třídnických hodin na 2. stupni Zš
6. třída

… osobní bezpečí

… výběr kamarádů

… tolerance a 
snášenlivost

… xenofobie, rasismus

… sexuální zneužívání

… citové a duševní 
vydírání

… šikana

… pomoc kamarádům

… pomoc spoluobčanům

… dětská kriz. centra, 
linky důvěry

… návykové látky

… význam společenství

… životní prostředí

… ochrana životního 
prostředí

… drogy
OSV, VDO, MUV OSV

7. třída
… sexuální chování

… představa lásky

… šikana a týrání

… společenské konvence

… pravidla chování v 

partě

… návykové látky

… xenofobie, rasismus

… odmítání návykových 

látek

… pomoc kamarádům

… drogy

… významná místa v obci

… významná data

… významné osobnosti

… tolerance a 

snášenlivost
OSV OSV, MUV OSV VDO

8. třída
… konfliktní situace

… řešení konfliktních 

situací

… xenofobie, rasismus

… mimořádné situace

… život v partě

… šikana a týrání

… problematika 
náboženských sekt

… nebezpečí 
náboženských sekt

… návykové látky

… osobnost žáka

… hodnocení vlastních 
dovedností

    a schopností

… tolerance a 
snášenlivost

OSV, MUV OSV OSV, MUV
9. třída

… vztahy mezi lidmi

… profesionální orientace

… xenofobie, rasismus

… osobní bezpečí

… konflikt s deviantní 

osobou

… návyk. látky, 

alkohol, cigarety

… útěky z domova

… řešení konfliktních 

situací

… šikana a týrání

… dealerství a distribuce 

náv. látek

… orientace v novém 

prostředí

… tolerance a 

snášenlivost
MUV OSV OSV OSV
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Příloha č. 4   Individuální vzdělávací plán

Jméno a příjmení žáka

Datum narození

Bydliště

Škola Základní škola Ostrava‑Zábřeh, Chrjukinova 12, příspěvková organizace

Ročník šestý Školní rok 2018/2019

ŠPZ, které vydalo 
doporučení pro IVP

Kontaktní pracovník 
ŠPz

Školská poradenská, 
zdravotnická a jiná 
zařízení, která se 
podílejí na péči o žáka

 

Rozhodnutí o povolení vzdělávání žáka podle IVP ze dne: Datum rozhodnutí ředi-
tele/ky školy.

Zdůvodnění:

Oslabená kapacita kognitivních schopností

Priority vzdělávání 
a dalšího rozvoje 
žáka (cíle IVP):

Rozvoj komunikačních dovedností

Předměty, jejichž 
výuka je realizována 
podle IVP:

Český jazyk, anglický jazyk, matematika, přírodopis, zeměpis, fyzika, dějepis, 
výchova k občanství a zdraví. 

Podpůrná opatření (specifikace stupňů podpůrných opatření)

Metody výuky 
(pedagogické 
postupy)

Individualizace výuky

Úpravy obsahu 
vzdělávání

IVP dle RVP – výstupy pro žáky s LMR
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Úprava očekávaných 
výstupů vzdělávání

Úprava očekávaných výstupů pro jednotlivé předměty dle Minimální doporu-
čené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. 

Organizace výuky V běžné třídě 
Speciálně pedagogická péče 1x týdně 45 minut

Způsob zadávání 
a plnění úkolů

Kontrola porozumění zadaného úkolu

Způsob ověřování 
vědomostí 
a dovedností

Jasná a srozumitelná pravidla při ověřování, respektování osobního tempa 
žáka

Hodnocení žáka Klasifikačním stupněm, rozšířené formy hodnocení – neformální hodnocení, 
hodnocení slovní průběžné, sebehodnocení žáka; motivační hodnocení. Znám-
kou hodnotit např. po přípravě, písemné práce ve zkrácené verzi, zbytek času 
ponechejte na kontrolu a opravu. Nešetřit pochvalou

Pomůcky a učební 
materiály

Přehledy učiva, obrázky, tabulky na sčítání a násobení (kalkulačka), PC pro-
gramy pro výuku a upevňování učiva

Personální zajištění 
úprav průběhu 
vzdělávání (asistent 
pedagoga, další 
pedagogický 
pracovník)

Přidělen asistent pedagoga, se kterým žák úzce spolupracuje. Dále spolupráce 
se školním psychologem, speciálním pedagogem (dle možností školy).

Spolupráce se 
zákonnými zástupci 
žáka

Zadávání úkolů písemnou formou do deníčku, webové stránky – týdenní plány.

Dohoda mezi žákem 
a vyučujícím

Nebyla uzavřena 

Podrobný popis pro jednotlivé vyučovací předměty, ve kterých jsou uplatňována podpůrná 
opatření
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Jazyk český Užívat přehledy učiva, obrázky, tabulky s pravopisem, PC programy pro výuku 
a upevňování učiva českého jazyka. 
Menší rozsah písemných prací. 
Komunikuje v běžných situacích, ovládá koncepci a úpravu běžných písem-
ností, čte plynule s porozuměním, umí reprodukovat text, popíše děj, jev, 
osobu či pracovní postup. 
Zvládá pravopis slov s předponami a předložkami, zná vyjmenovaná slova 
a ovládá jejich pravopis, rozlišuje slovní druhy, skloňuje podstatná jména, určí 
jejich rod, číslo, životnost, zná osobní zájmena a časuje slovesa, určuje osobu, 
číslo, způsob a čas sloves. 
Rozliší literární druhy a žánry, zná významné představitele české a světové li-
teratury pro děti a mládež. Orientuje se v textu a hledá v něm hlavní myšlenku, 
přečtený text reprodukuje. Čte s přirozenou intonací a přízvukem, zvládá uvě-
domělé tiché čtení, orientuje se v ději jednodušších textů.

Jazyk anglický ‑  podpora v osvojování učebních návyků, pomoc a ujištění o postupu zada-
ného úkol

‑ pomalé tempo řeči, kontrola, porozumění
‑  lepená forma slovní zásoby ve slovníčku pro lepší přehled a pro usnadnění 

domácí přípravy, častá kontrola slovíček, doplňování, pomoc asistenta 
pedagoga

‑  tolerance tempa vyjadřovacích schopností
‑  tolerance výslovnosti a psané formy jazyka
‑  omezení hlasitého čtení, krátká doplňovací cvičení
‑  důraz na práci s učebními pomůckami, slovníkem, usnadnění gramatických 

pravidel pouze prací s přehledy (nutný pracovní sešit pro orientaci v učivu)
‑  velmi stručně podá osobní informace, sestaví velmi jednoduché věty o škole, 

rodině, bydlení, zálibách
‑  zorientuje se v časových údajích (dny, měsíce)
‑  stručně popisuje činnosti během dne, sporty, pozná rozdíl mezi svátky
‑  zvládne se zeptat na cestu nebo se s pomocí asistenta, spolužáka apod. zori-

entovat na mapce, plánku

Matematika Píše, čte, porovnává a zaokrouhluje přirozená čísla v oboru do 10 000, písemně 
sčítá, odčítá a násobí přirozená čísla v oboru do 10 000, dělí jednociferným dě-
litelem v oboru přirozených čísel do 100, užívá a ovládá převody jednotek délky, 
hmotnosti, času, obsahu, píše, čte, porovnává a zaokrouhluje desetinná čísla do 
řádu setin a provádí s nimi základní početní operace (sčítání, odčítání, náso-
bení desetinného čísla přirozeným číslem), odhaduje délku úsečky, určí délku 
lomené čáry, umí zacházet s rýsovacími pomůckami a potřebami, graficky sčítá 
a odčítá úsečky, rozeznává a rýsuje základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, 
trojúhelník), vypočítá obvod, obsah čtverce a obdélníka, sestrojí základní ro-
vinné útvary v osové souměrnosti, samostatně řeší praktické úlohy.
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Přírodopis Dokáže popsat základní druhy řas. Rozpozná naše nejznámější jedlé a jedovaté 
houby. Pozná lišejníky, rozliší základní systematické skupiny rostlin a zná je-
jich zástupce. Popíše stavbu vybraných živočichů a vysvětlí funkci jednotlivých 
orgánů. Uplatňuje bezpečné chování při styku s živočichy. Uvede příklady vý-
skytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi. Rozlišuje populace, 
společenstva, ekosystémy, vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců 
v různých ekosystémech.

Zeměpis Rozumí základní geografické, topografické a kartografické terminologii 
získá osobní představu o prostředí, které nás obklopuje, umí ho popsat a 
určit jednoduché vazby, vyjádří, co mu prospívá a škodí, objasní důsledky po-
hybů Země, uvede příklady působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní 
sféře a jejich vlivu na přírodu a na lidskou společnost, uvede příklady působení 
přírodních vlivů na utváření zemského povrchu, vyhledá na mapách jednotlivé 
světadíly a oceány, rozliší zásadní přírodní a společenské znaky světových re-
gionů, stručně charakterizuje polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, 
politické a hospodářské poměry vybraných světadílů, oceánů a vybraných států 
(Afrika, Austrálie)

Dějepis Má představu o rozdílech způsobu života pravěkých a současných lidí, 
umí popsat pravěká zvířata, způsob lovu, zbraně, předměty denní po-
třeby a kultovní předměty, chápe význam dějin jako sdělení minulosti. 
Umí popsat život v době nejstarších civilizací, zná souvislosti mezi přírodními 
podmínkami a vývojem starověkých států.

Fyzika Rozliší látku a těleso. Rozezná vlastnosti látek. Dokáže převádět jednotky délky, 
objemu, hmotnosti, času. Vypočítá hustotu a hmotnost tělesa. Charakterizuje 
změny délky a objemu pevných a změny objemu kapalných látek. Rozezná sche-
matické značky. 

VOz ‑  podpora v osvojování učebních návyků
‑  pomoc a ujištění o postupu při plnění zadaného úkolu
‑  přiměřeně komunikuje na dané téma, s porozuměním pro potřeby druhých 

a přiměřeně situaci, objasní základní pojmy učiva
‑  aplikuje postoje a způsobilosti, které rozvíjejí mezilidské vztahy
‑  zjednodušeně objasní symboly ČR, vysvětlí základní význam tradic a svátků, 

sestaví jednoduchý rozpočet domácnosti, orientuje se ve své obci, respek-
tuje občanská pravidla a povinnosti ve společnosti, sestaví jednoduchý 
rodokmen

‑  chápe význam komunikace a spolupráce ve třídě

Osoby zodpovědné 
za vzdělávání 
a odbornou péči o žáka

Jméno a příjmení Podpis

Třídní učitel/ka
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Vyučující

Vyučovací 
předmět

Jazyk český

Jazyk 
anglický

Matematika

Přírodopis

Zeměpis

Dějepis

VOz

Fyzika

Školní poradenský 
pracovník 

Pracovník školského 
poradenského zařízení

Zákonný zástupce žáka

Žák
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Příloha č. 5

Výchovně vzdělávací strategie – míra jejich naplňování

Cílem níže uvedených kritérií je posouzení a stanovení, zda jsou při výuce uplatňovány takové formy a me-
tody práce, které vedou k rozvoji žákovy osobnosti.

1. Kompetence k učení

Jak a čím se snažíte podněcovat tvořivost žáků a je-
jich zájem o sebevzdělávání?

Umožňujete jim realizovat jejich vlastní nápady? 
A jak?

Jakým způsobem diferencujete výuku, domácí úkoly 
apod.? U kterých žáků diferenciaci využíváte?

Jakým způsobem vedete žáky k vyhledávání a třídění 
informací?

Které výchovně vzdělávací strategie používáte při 
výuce nejčastěji?

Jaká máte stanovena kritéria pro hodnocení?

Poskytuje hodnocení žákům informaci o tom, jaké 
dělají pokroky?

Jaké formy hodnocení využíváte?

2. Kompetence k řešení problému

Jak a do jaké míry vedete žáky k práci s informacemi 
různého druhu?

Jak vhodně motivujete žáky zadáváním problémových 
úloh z praktického života?

Na jakých výukových projektech vaši žáci pracují?

Jakým způsobem se snažíte získat žáky pro aktivní za-
pojení se do školního života? 

Jakým způsobem poskytujete kvalitní hodnoticí infor-
mace rodičům neprospívajících žáků?

3. Kompetence komunikativní

Jaká máte stanovena pravidla jednání a komunikace? 

Usnadňují tato pravidla plnění zvolených cílů?

Jak řešíte nerespektování těchto pravidel?

Jak vedete žáky k obhajování jejich vlastních názorů 
a postojů vhodnou formou? 
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Jaké další komunikační prvky při výuce využíváte?

4. Kompetence sociální a personální

Jak často a s jakými výsledky využíváte při výuce 
skupinovou práci?

Do jaké míry jsou žáci schopni střídat jednotlivé role 
ve skupině?

Jak dalece jsou žáci schopni respektovat společně 
dohodnutá pravidla?

Jaké aktivity vyvíjíte pro to, abyste lépe poznali své 
žáky a jejich možnosti?

5. Kompetence občanské

Jak dalece vedete žáky dodržovat stanovená pravidla 
chování? 

Jakými způsoby podněcujete žáky k tomu, aby 
respektovali individuální rozdíly mezi ostatními 
lidmi (kulturní, národnostní, náboženské)?

Jak vedete žáky k zodpovědnému vztahu k přírodě?

Jak jsou žáci zapojováni do projektů, jejichž 
prostřednictvím poznávají kulturu jiných zemí?

6. Kompetence pracovní

Do jaké míry připravujete žáky k volbě povolání?

Co děláte pro to, abyste pomohli žákům při jejich 
profesní orientaci?
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