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Anotace
Diplomová práce se věnuje inkluzivnímu vzdělávání na alternativních základních
školách Montessori a Waldorf typu. Alternativní školství zažívá značný rozvoj, postupně
vzrůstá počet škol a žáků vzdělávaných v netradičních směrech a formách. Zároveň bylo
v roce 2016 nově institucionalizováno inkluzivní vzdělávání, které si klade za cíl zahrnout
děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do běžného vzdělávacího procesu.
Cílem této práce je zjistit, zda montessoriovská a waldorfská pedagogika nepředstavují
vhodné učební prostředí pro děti se SVP. Dále práce identifikuje, jaké jsou vztahy mezi
alternativními základními školami a státním sektorem, respektive jak jsou reflektovány
v očích tvůrců vzdělávacích politik. Dalším cílem práce je popsat a vysvětlit vztahy mezi
školskými vzdělávacími zařízeními, které mají důležitou roli v inkluzivním vzdělávání
a základními školami. Metodologickým přístupem je kvantitativní výzkum a výzkumný
design práce je případová studie. Sběr dat je postaven na třech expertních
polostrukturovaných rozhovorech s řediteli škol a sekundárních datech získaných skrze
různé dokumenty, studie či zprávy. Zjištěná data byla analyzována technikou tematického
kódování. Alternativní, a především Montessori školy se ukázaly jako velmi vhodné
prostředí pro inkluzi většiny dětí se SVP. Existují specifické případy, kdy alternativní
školy nemusí nutně představovat lepší prostředí než školy hlavního vzdělávacího proudu.
Vzdělávací politika České republiky nereflektuje alternativní školy a nevnímá jejich
inkluzivní potenciál.

Annotation
This diploma thesis focuses on inclusive education at alternative elementary
schools such as Montessori and Waldorf. Alternative education is experiencing great
boom and the number of schools and pupils educated in non-traditional ways has risen.
In 2016 has been also newly institutionalized policy about inclusive education that has
the aim to include children with special educational needs into standard educational
process. Aim of this thesis is to find out whether Montessori and Waldorf are more
suitable for these children. This thesis also identifies relationships between alternative
elementary schools and the public sector, or more precisely how are these relationships
perceived by education policy makers. Lastly, this paper describes and explains
relationships between parties playing important part in inclusive education and
elementary schools. Methodology used in this thesis is qualitative research
and research design is represented by single-case study. Used data are collected from
three half-structured interviews with elementary school principals. Secondary data were
obtained through various documents, cases and reports. analyzed using technique called
thematic coding. Alternative (and above all Montessori) schools showed as very suitable
for children with special educational needs. But there are specific cases where alternative
schools didn’t necessary meant better environment than traditional schools. Educational
policy in Czech Republic doesn’t reflect alternative schools and isn’t aware of their
potential in inclusion.
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Úvod
„Vzdělání má hořké kořínky, ale sladké ovoce“
Démokritos

Dávání a přijímání vzdělání je jedna z nejdůležitějších činností v životě člověka
a společnosti. Díky němu se předávají minulé znalosti, vytváří se současné vědění a tvoří
se budoucí hodnoty. Znakem vyspělé kultury a společnosti je zajištění kvalitního vzdělání
všem jejím členům. Ačkoliv žijeme v 21. století, ve století informací, kvalitní vzdělání
není zcela samozřejmé a pro všechny dostupné. Stále existují skupiny obyvatelstva, které
k němu mají ztížený přístup. Naštěstí existují možnosti, jak to napravit.

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 obsahuje tři priority. Jednou z nich je
snížení nerovností ve všech úrovních vzdělávání. „Prioritním cílem vzdělávací politiky
je dosáhnout v následujících letech výrazného snížení nerovností ve vzdělávání
komplexním posilováním kvality celé vzdělávací soustavy.“ (MŠMT, 2014: 12) Tato
strategie se nezaměřuje pouze na formální rovnost k přístupu ke vzdělávání, ale i na
schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky a účinné postupy pro prevenci
a kompenzaci zdravotních, sociálních, kulturních a jiných znevýhodnění, což povede ke
stavu, kdy všichni žáci a studenti dosáhnout alespoň základní společné úrovně znalostí
a dovedností (MŠMT, 2015a). Tato základní úroveň je definována kurikulárními
dokumenty jako jsou rámcové vzdělávací plány pro jednotlivé úrovně vzdělávání
(předškolní, základní, střední).

Inkluze ve vzdělávání povede k situaci, kdy Česká republika: „…musí směřovat
k systému, který nebude žáky rozdělovat na základě kognitivních schopností do tříd a škol
s náročnějším, respektive méně náročným kurikulem, ale umožní každému plně rozvíjet
svůj potenciál v systému kvalitního a inkluzivně orientovaného veřejného vzdělávání.“
(MŠMT, 2014: 15) Inkluzivní vzdělávání je tedy jednou z priorit české vzdělávací
politiky, přičemž základní legislativní dokumenty jsou již vytvořeny a byly
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implementovány v roce 2016 (novelizovaný školský zákon č. 561/2004 Sb., a k tomu
příslušné vyhlášky MŠMT). V současné době jsme tedy na počátku této nově vzniklé
politiky, ale již v tomto období je potřebná její zevrubná evaluace in medias res, jelikož
se jedná o politiku mimořádné důležitosti a se značným přesahem do dalších oblastí.

Zároveň s nově vzniklou inkluzí (respektive nově institucionalizovanou inkluzí ve
vzdělávání) existují alternativní vzdělávací proudy, které nabízejí jiný přistup ke
vzdělávání dětí, žáků a studentů než hlavní vzdělávací proud. Alternativní školství, na
všech úrovních, prožívá v posledních letech značný rozvoj. Zvyšuje se počet školek,
základních škol i středních škol, na kterých se učí alternativním způsobem. Jedná se jak
o soukromé subjekty, tak i školy veřejné, které aplikují přinejmenším některé prvky
netradičního vzdělávání. Za posledních několik let můžeme sledovat zvětšující se počet
soukromých škol (ne vždy však aplikují alternativní způsoby výuky). Například v roce
2013 bylo na území ČR 113 soukromých základních škol, v roce 2015 to bylo 152
a v roce 2017 dokonce 180. Tyto statistiky nezapočítávají církevní školy (MŠMT, 2015b;
MŠMT, 2017). Tomu odpovídá i rostoucí počet žáků a učitelů na těchto školách (ČSÚ,
2018).

Tento boom je způsobený nespokojeností rodičů s dosavadním modelem výuky a mnohdy
i nedostatečnou kapacitou škol v místě bydliště. Kritika je často směřována na nekvalitní
práci učitelů, zastaralý způsob výuky, který nereflektuje vývoj doby, nedostatečné
vybavení škol a celkově podfinancované školství. Dále se kritizuje intelektualistické
zaměření (opomíjení emoční a volní), podceňování tvůrčích schopností nebo přemíra
drilu a nátlaku (Svobodová, Jůva, 1995). Alternativní školy nabízejí zcela jiný způsob
výuky, stejně jako nabízejí jiný model motivace k učení. Snaží rozvíjet vlohy dětí
různorodým způsobem a přizpůsobovat výuku každému žákovi/studentovi na míru. Pro
alternativní školy je charakteristické, že výuka probíhá v ucelených blocích (vědní blok
– matematika a fyzika, literární – výuka jazyka a historie), žáci nejsou vystavení tlaku
ohledně známek, jelikož známkování probíhá ústně a při konzultaci s rodiči. Dále se tento
způsob vyučování snaží, aby se žáci těšili do školy, aby čas v ní prožitý považovali za
kvalitně strávený. Tomu přizpůsobují podobu učeben (neučí se pouze klasicky v lavicích,
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ale třeba na žíněnkách, polštářích či v přírodě). Některé školy vyžadují speciální učebnice
a pomůcky (například Montessori).

Inkluze se projevuje i na některých alternativních školách, tato práce popíše její
implementaci na těchto školách a porovná je se školami hlavního vzdělávacího proudu.
Zkoumaná problematika není v současnosti v zájmu tvůrců veřejných politik, ať již
v oblasti vzdělávání, tak sociální. Zároveň se jí nevěnují akademičtí výzkumníci. Tuto
skutečnost přičítám faktu, že alternativní školství, jakkoliv je rostoucí, je stále velmi
malou částí vzdělávacího systému. Zároveň je inkluze v současné podobě velmi mladou
politikou, její evaluace ve všech jejích podobách tedy ještě plně neproběhla. Tato práce
se pokusí tuto mezeru alespoň částečně zaplnit. Alternativní školství je zkoumáno
především z pohledu pedagogické a didaktické vědy, mnohem méně pak jako aktivní
součásti vzdělávacího systému. Vzdělávací politika ČR mu přiřazuje velmi malou
důležitost,

což

neodpovídá

realitě

vzhledem

k zájmu

rodičů

a zřizovatelů. Jedná se o rychle rostoucí segment, který může vhodně doplnit stávající
systém základních škol a přispět k jeho zlepšení.

Tato práce má klasickou strukturu členění závěrečných prací. V první části práce
teoreticky ukotvuji představované reálie a terminologie. Jedná se o představení inkluze
a popis procesu zavádění v ČR. Dále popisuji zkoumané alternativní směry a jejich
relevanci v rámci českého školství. V druhé části práce pracuji s výsledky mého
výzkumu, tedy s expertními rozhovory. Skrze ně jsem našel odpovědi na výzkumné
otázky a naplnil jsem výzkumný cíl. Všechny získané informace následně reflektuji
v diskuzi, kde představuji praktické poznatky ohledně zkoumané problematiky. V závěru
představuji přínos práce a možnosti budoucího výzkumu.
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1 Výzkumné cíle
Hlavním cílem mé práce je deskripce zavádění inkluze na alternativních
základních školách a evaluace této politiky ze strany školských vzdělávacích zařízení.
Zavádění inkluze je popsáno jednak systémově, tedy jak se prosazovala v českém
vzdělávacím systému od jeho počátku, tak na konkrétních alternativních školách,
potažmo směrech, po jejím institucionálním ukotvením v roce 2016. Evaluaci inkluze ze
strany školských zařízení jsem zjistil skrze rozhovory se zástupci ZŠ. Tito zástupci se se
mnou podělili o své názory a zkušenosti. Jejich znalost prostředí a praktického fungování
inkluze představuje relevantní zdroj informací ohledně této politiky. Rozhovory se
věnovaly několika oblastem. Konkrétně se jednalo o to, zda alternativní školy představují
vhodné prostředí pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále pak jaká jsou
(a jestli vůbec nějaká jsou) specifika pro zavádění inkluze v těchto základních školách.
Posledním hlavním cílem práce je evaluace inkluze z pohledu ředitelů ZŠ. Pozitivní
i negativní reakce školských zařízení jsou důležitými podněty pro budoucí fungování
inkluzivního vzdělávání na alternativních školách.

Hlavním vedlejším cílem této práce je popis veřejně-politického systému alternativních
škol. Zde se zaměřím na vztah státu a těchto škol. Tím je myšleno, zda stát podporuje
rozvoj škol a celkově fenomén alternativního vzdělávání, který je nepochybně na
vzestupu. Dalším vedlejším cílem je zjištění, jak přesně funguje spolupráce
s „vedlejšími“ institucemi vzdělávací soustavy, jako jsou školské poradenské zařízení
(ŠPZ), ať už pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP) nebo speciálně pedagogické
centrum (SPC). Posledním cílem pak je odpověď na otázku, jak přesně vypadá spolupráce
mezi jednotlivými školami a zdali existuje platforma pro formulaci jejich požadavků na
centrální úroveň.
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2 Výzkumné otázky
Hlavní výzkumné otázky: Jak hodnotí ředitelé montessoriovských a waldorfských
základních škol inkluzi a proces jejího zavádění v ČR? Existují pro alternativní základní
školy specifika při zavádění inkluze v porovnání se školou hlavního vzdělávacího
proudu? Představují Montessori a Waldorf školy vhodné prostředí pro inkluzivní
vzdělávání?

Vedlejší výzkumné otázky: Jaký je vztah státu vůči alternativním základním školám? Jak
vypadal proces zavádění inkluze v ČR? Jaký je vztah alternativních škol a školských
poradenských zařízení? Jaká je úroveň kooperace mezi jednotlivými alternativními
školami?
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3 Metodologie
Na základě povahy zkoumaného tématu a výběru výzkumných otázek jsem se
rozhodl využít kvalitativní metodologický přístup. Ten mi umožní získat hloubkový
náhled do problematiky. Skrze něj získám velké množství relevantních informací, které
poskytnou odpovědi na mé otázky. Několik otázek se věnuje subjektivním konstrukcím
respondentů1. Kvalitativní přístup nejlépe umožní získat informace o jejich hodnotových
východiscích a postojích, čímž získám nejpřesnější možné odpovědi.

3.1 Výzkumný design
Tato práce je případovou studií. Jako taková popíše co nejpodrobněji zkoumané
téma, zjistí vnitřní souvislosti mezi jevy, vztahy a postoje zapojených aktérů (Yin, 2009).
Konkrétně je tato práce jednopřípadovou studií, která se úzce zaměří na specifickou
celostátní politiku v kontextu hodnocení přímo zapojených aktérů. Případovou studii
definuje Veselý jako: „studium konkrétního jedince, programu, události, instituce,
procesu apod. v určitém časovém úseku. Toto úzké zaměření umožňuje hlubší analýzu
zkoumaného případu v jeho přirozeném prostředí a pochopení hlubších souvislostí
a vztahů, které zůstávají jiným výzkumným strategiím utajeny.“ (Veselý, Nekola a kol.,
2007: 152) Další definice podle Hendla tvrdí, že: „jde o detailní studium jednoho nebo
několika málo případů, jimiž se snažíme zachytit složitost případu a popsat vztahy v jejich
celistvosti.“ (in Mareš, 2015: 116) Jak je z obou definic patrné, případová studie zahrnuje
detailní popis zkoumané entity v určitém časovém období, přičemž se zaměřuje, mimo
„praktického“ fungovaní entity, i na vztahy s jinými institucemi, lidmi, programy či
procesy. Tím vytváří celistvý obraz o fungování zkoumaného případu.

První část práce je deskriptivního charakteru, která se bude věnovat: „…podrobnému,
komplexnímu popisu nějakého jevu reálného života v tom kontextu, v němž se běžně
vyskytuje a probíhá.“ (Mareš, 2015: 121) Druhá, praktická část, pak je více explanační
případová studie. Ta se využívá, když: „…hledáme mezi konkurujícími si „soupeřícími“
1

Hodnocení inkluze strany ředitelů, vhodnost alternativních škol pro inkluzivní vzdělávání.
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vysvětleními zjištěných vztahů ta, která dokáží důvěryhodně a přesvědčivě tyto vztahy
vysvětlit, a přitom odpovídají všem známým faktům. Nemusí jít jen o jedno „jedině
správné“ vysvětlení.“ (ibid) Pro takovéto rozdělení jsem se rozhodl z toho důvodu, že
první část práce představí pojmy a východiska této práce. Druhá část se pak věnuje
respondentům a jejich postojům vůči zkoumanému tématu. Pro tuto část mi připadá
vhodnější explanace než „pouhá“ deskripce.

3.2 Výběr případu
Za zkoumaný případ jsem vybral aplikaci konceptu inkluzivního školství
v alternativních základních školách, konkrétně pak v klasických alternativních školách.
Klasické alternativní školy jsou školy, které stojí na reformním učení konkrétních
pedagogů. Jedná se například o školy Dalton, Montessori, Jenské či Waldorf (více
v samostatné kapitole). Časové určení případu je dáno již jeho povahou, budu jej zkoumat
od institucionálního zavedení inkluze do současnosti (2016 – doposud). V roce 2016 byla
díky novele školského zákona a prováděcím vyhláškám jasně institucionalizována
inkluze. Bylo vytvořeno ideologické, právní a finanční zázemí, ze kterého může inkluze
žáků se SVP čerpat své zdroje. Jak již bylo řečeno, inkluze ve vzdělávání je v současnosti
zásadní politika, které jsou přiřazovány značné zdroje a důležitost. I díky tomu se jedná
o politiku mediálně dosti sledovanou, která má množství podporovatelů a odpůrců. Velký
díl kritiky je pak směřován na ideovou podstatu inkluze, na naprostou rovnost ve
vzdělání. Podle části kritiků toho není možné dosáhnout v klasické škole, aniž by se
drasticky snížila kvalita vzdělání. Vedle klasických škol však existují alternativní, které
poskytují jiný způsob vzdělávání. Moje práce se bude věnovat tomu, zda alternativní
školy nepředstavují ideální (či vhodnější) platformu pro inkluzivní vzdělávání vzhledem
ke své jinakosti. Jestliže ano, tyto školy poskytují další možnosti, jak zefektivnit inkluzi
ve vzdělávání a celkově vzdělávací systém ČR. Školy typu Montessori nebo Waldorf se
snaží k jednotlivým žákům přistupovat individuálněji a představovat jim učební látku
jiným způsobem. Na první pohled by se tedy zdálo, že tyto dva koncepty (inkluze
a alternativní vzdělávací proud) se mohou vhodně doplňovat a využívat. Právě tento
předpoklad mě vedl k dalšímu zájmu o tuto málo zkoumanou oblast.
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3.3 Hodnotové stanovisko autora
Osobně jsem podporovatelem inkluzivního vzdělávání, ačkoliv současný stav
považuji za dlouhodobě neudržitelný. Inkluzivní vzdělávání v ČR v současné podobě
nepochybně potřebuje zevrubnou evaluaci a z ní pramenící reformu. Jelikož se jedná
o nově zaváděný koncept, je pochopitelné, že není ve zcela ideální podobě a je potřebné
jej aktualizovat a nadále vylepšovat. Zároveň se však jedná o jednu z nejdůležitějších
kapitol v lidském životě – o vzdělání2, je tedy potřeba k této oblasti přistupovat
mimořádně opatrně a důkladně. Dále jsem podporovatelem alternativního vzdělávání.
V něm vidím velký potenciál ke zlepšování českého vzdělávacího systému. Způsob
pedagogiky v Montessori a Waldorfských školách mi připadá zajímavý a zároveň vhodný
pro výuku dětí na základní škole. To pramení z mé osobní zkušenosti na klasické ZŠ, kdy
bych jakákoliv osvěžení výuky jenom uvítal.

3.4 Sběr dat
V první části práce používám především sekundární data. Ty jsem získal skrze
desk research a následnou analýzu zjištěných dat. Jako zdroje mi posloužily akademické
články a knihy, legislativní normy (zákony a vyhlášky), prohlášení a dokumenty
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, výborů pro vzdělávání, neziskových
organizací působících ve vzdělávání, prohlášení organizací sdružujících alternativní
školy a samotných škol a v neposlední řadě pak různé veřejné výstupy osob relevantních
vůči tématu (například ministryně školství). Tento způsob sběru dat mi umožnil získat
velké množství informací, které jednak posloužily jako odpověď na několik výzkumných
otázek, tak poskytly teoretické a pojmové ukotvení celé práce.

Sběr primárních dat jsem provedl skrze sérii expertních polostrukturovaných rozhovorů
s představiteli konkrétních institucí (ředitelé škol). Pro expertní rozhovory využiji tuto
definici: „...specifická forma aplikování polostrukturovaného rozhovoru. V protikladu
s biografickým rozhovorem, se tazatel zajímá míň o člověka (jako celek), ale víc o jeho
2

A nejen z pohledu samotného člověk, ale i jeho rodiny, komunity, celkové společnosti a státu.
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kapacity jako experta v konkrétní oblasti.“ (Flick, 2009: 165) Experti jsou definováni
jako: „Můžeme označit tyto osoby jako experty, kteří jsou zejména kompetentní jako
autority na určitou oblast faktů.“ (Beeke,1995; in Flick, 2009: 165) Primární data
poslouží především v druhé části práce, která se zaměřuje na konkrétní fungování
systému a jeho hodnocení.

Výběr této metody spočívá v premise, že experti disponují relevantními informacemi vůči
mně zkoumanému tématu a budou tak schopni poskytnout odpovědi na výzkumné otázky.
Zároveň je rozhovor jednou z nejčastějších a nejdůležitějších metod kvalitativního
výzkumu. Respondenti, kromě věcné znalosti problematiky, disponují unikátní věcí –
svým názorem. Ten je důležitý z hlediska explanace tématu práce, jelikož mi poskytne
informace k subjektivnímu postoji respondentů vůči zkoumaným konceptům. Vzhledem
k pozicím, které zastávají je pak jejich názor relevantní, jelikož oni jsou částečně tvůrci,
ale hlavně usměrňovatelé a realizátoři vzdělávání, které je dáváno dětem. Právě jejich
názor může posloužit k evaluaci a případné změně politiky inkluzivního vzdělávání,
potažmo inkluzivního vzdělávání na alternativních školách.

Respondenty jsem hledal mezi řediteli základních škol s alternativním vzdělávacím
programem v hlavním městě Praze. Jednalo se o školy s daltonskou, jenskou,
montessoriovskou a waldorfskou pedagogikou. Oslovil jsem ředitele škol veřejných
i soukromých, protože z hlediska mého tématu tento rozdíl není příliš podstatný.3 Celkem
jsem oslovil devět ředitelů základních škol, přičemž ne vždy jsem dostal odpověď na můj
dotaz. Vzhledem k nedostatečnému zájmu části oslovených jsem musel přistoupit
k omezení jednoho z kritérií výběru. Nadále jsem se ptal ředitelů škol, kde se vedle
klasického modelu výuky využíval i některý z reformních alternativních způsobů. V praxi
tyto školy fungují tak, že většina tříd jsou „klasické“ a při každém ročníku funguje jedna
třída „alternativní“.4 Tato změna mi umožnila získat zajímavý vhled do problematiky,
3

Jelikož se zaměřuje na to, zda jsou alternativní pedagogické a didaktické postupy vhodné pro inkluzivní
vzdělávání, zřizovatel školy a způsob financování jsou méně relevantní faktory.
4
Například při ZŠ Dědina (Respondent 3) existují waldorfské třídy, po jedné v každém ročníku.
Waldorfské třídy mají vlastní hospodaření, zápis a družinu. Třídy pochopitelně využívají odlišný
vzdělávací plán, který se liší například v jiné časové skladbě rozvrhu či podobě vyučovací látky. Z pohledu
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jelikož tito respondenti mají zkušenost s oběma způsoby výuky a mohou mezi nimi dobře
komparovat. Díky této změně mi odpovědělo více ředitelů a celkový počet respondentů
se ustálil na třech. Vzhledem k jejich pracovní vytíženosti nebylo snadné provést
rozhovor, což byl jeden z hlavních důvodů, proč dva ředitelé odřekli společné setkání.

Pro polostrukturovaný rozhovor s respondenty jsem si připravil seznam otázek. Otázky
víceméně kopírovaly výzkumné otázky práce, navíc bylo několik otázek ohledně
praktického fungování školy a inkluze. Tyto otázky odpovídaly analyzovaným
kategoriím a podkategoriím (viz Analýza dat). Vzhledem k povaze této metody sběru dat
se rozhovory občas ubíhaly jiným směrem, než bylo pro mě žádoucí, proto jsem musel
někdy improvizovat. Všichni respondenti odpovídali bez problémů, aktivně se zajímali
o můj výzkum a požadovali jeho výsledky po vyhotovení. Původní předpoklad byl, že si
každý rozhovor nahraji na zvukové zařízení. V praxi se ukázalo, že kdybych na tomto
požadavku trval, získal bych pouze jeden rozhovor. Z tohoto důvodu jsem v průběhu
dvou rozhovorů vyhotovoval poznámky. Z nahrávaného rozhovoru jsem vyhotovil
doslovný přepis.

Jelikož využívám kvalitativní metodologie a můj případ je značně specifický, sběr
a analýza dat neprobíhaly zcela systematicky. To bylo dáno především dlouhodobou
nejistotu s výběrem a získáním respondentů, tudíž jsem byl v některých chvílích nucen
přistupovat k výzkumu značně flexibilně.

3.5 Analýza dat
Nahrávaný rozhovor, stejně jako poznámky ze zbylých dvou rozhovorů jsem
analyzoval skrze tematické kódování (Švaříček, Šeďová, 2007). Pro tento postup jsem
vytvořil několik kategorií a jejich podkategorií. Ty vychází z výzkumných cílů,
respektive z výzkumných otázek práce. Tento způsob analýzy dat mi umožní získat jasný

sociální skupiny třídy je zajímavá pozice učitele, jelikož po celou dobu studia má třída pouze jednoho
třídního učitele.
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pohled aktérů na danou problematiku, což přispělo k zodpovězení výzkumných otázek.
Analyzované kategorie a podkategorie vypadají takto:

Tabulka 1: Seznam kategorií a podkategorií tematického kódování
Inkluzivní vzdělávání

Alternativní vzdělávání

Fenomén sociální inkluze

Vývoj alternativních pedagogických směrů

Inkluze ve školství

Funkce a typologie alternativních škol

Inkluze ve světe

Alternativní školy v ČR

Inkluze v ČR

Montessori škola

Názor aktérů na inkluzi ve vzdělávání

Waldorfská škola
Daltonská škola
Inkluzivní vzdělávání v alternativních školách
Vztah státní správy a alternativních škol
Kooperace mezi jednotlivými vzdělávacími zařízeními
Vztah aktérů – alternativní školy a školská poradenská zařízení

Zdroj: vlastní zpracování

Stejně jsem postupoval při analýze sekundárních dat. Při nastudování dokumentu jsem
v nich hledal ty informace a údaje, které by odpovídaly zkoumaným kategoriím a jejich
podkategoriím. Tento způsob analýzy mi umožnil získat velké množství relevantních
informací, které odpovídaly zadaným výzkumným cílům práce. Stejný postup při analýze
primárních a sekundárních dat pak vedl k jejich určité komparaci a vzájemnému doplnění.
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3.6 Seznam respondentů a institucí
1) Mgr. Jiří Soukup – ředitel ZŠ A MŠ Na Beránku v pražských Modřanech. Jedná
se o veřejnou školu, jejímž zřizovatelem je Praha 12. Většina tříd v této škole je
vyučována hlavním vzdělávacím proudem, při každém ročníku je jedna třída
s Montessori výukou (první i druhý stupeň).5

2) RNDr. Jindřich Kitzberger – ředitel ZŠ Duhovka sídlící na Praze 6. Jedná se
o soukromou školu, jejímž zřizovatelem je DUHOVKA GROUP a.s. Jedná se
o čistě Montessori školu, kde jsou pouze třídy prvního stupně. Do budoucna se
uvažuje o rozšíření o druhý stupeň. Zajímavostí je, že se jedná o česko-anglickou
školu, kde se vyučuje v obou jazycích. Tento respondent působil v letech
2007–2010 jako náměstek ministra školství.

3) Mgr. Mojmír Dunděra – ředitel ZŠ Dědina v pražské Ruzyni. Jedná se
o veřejnou školu, jejímž zřizovatelem je Praha 6. Jedná se o školu, kde se
většinově učí podle klasického vzoru a při každém ročníku existuje jedna třída,
kde se uplatňuje Waldorfská pedagogika.

5

Respektive jsou čtyři třídy, které odpovídají 1. až 3. ročníku, tři třídy 4. až 5. ročník a pro každý další
ročník jedna třída.
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4 Inkluzivní vzdělávání
V následující části představím koncept inkluzivního vzdělávání. Popíši jeho
hlavní ideové základy, proces jeho zavádění ve světě a v České republice.

4.1 Sociální inkluze
Sociální inkluze je společenský proces, který umožňuje všem jedincům ve
společnosti dosáhnout na veškeré zdroje společnosti bez omezení. Společně s ní souvisí
termín integrace, což je: „mezinárodním hnutím za prosazování práva člověka na
rovnocennou a rovnoprávnou účast na společné, nevylučující a nevydělující kultuře.
Inkluze je charakteristikou takovéto kulturní společnosti, na jejímž životě se podílejí
všichni bez rozdílu.“ (Hájková, Strnadová, 2010: 13) Inkluze se tak netýká pouze
vzdělávání, ale i bydlení, zaměstnání či volného času, tedy de facto každého aspektu
života jedince, kdy je v interakci se společností. Inkluzivní vzdělávání je vzdělávání
rozvíjející kulturu školy směrem k sociální koherenci (ibid). Jiná definice formuluje
inkluzi jako: „vyšší stupeň integrace postižených nebo znevýhodněných jedinců do
společnosti a jejích institucí“ (Sovák a kol., 2000: 352). UNRISD (Výzkumný ústav OSN
pro sociální rozvoj) používá definici sociální inkluze „Společnost pro všechny, ve které
každý jedinec, jedinec s právy a povinnostmi, má aktivní roli.“ (OSN in Dugarova, 2015:
3) Národní ústav pro vzdělávání definuje inkluzi jako systémové vytvoření
diferencovaných podmínek různým žákům tak, že všichni získají ideální prostředí pro
svůj rozvoj a zároveň se mohou vzdělávat ve společné, výkonově heterogenní sociální
skupině. Integrace je naproti pomoc konkrétnímu žákovi v kolektivu třídě a jeho
přizpůsobení se třídě (NÚV, 2018).

Jak je patrné z několika představených definic, panují určité nesrovnalosti v termínech
inkluze a integrace. Obecně se dá říci, že inkluze vychází z integrace, kdy integrace je
proces nadřazený inkluzi. Inkluze je pak využití různých politik ke zvýšení míry
integrace. Často jsou ovšem u výzkumníků a různých institucí tyto pojmy zaměňovány.
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4.2 Inkluze ve školství
Inkluzivní (společné) vzdělávání je koncept, který pracuje na principu rovné šance
dětí na vzdělávání. Ústředním tématem je umožnění všem dětem plnit a splnit povinnou
školní docházku na základní školu, potažmo na vyšší stupně školských zařízení. Pracuje
s premisou, že některé děti tuto možnost nemají na základě vnějších charakteristik, jako
je etnicita, náboženská příslušnost, sociální status nebo zdravotní omezení. Inkluzi ve
vzdělávání tedy můžeme definovat jako: „zapojování postižených do hlavního proudu
dění ve společnosti. Používá se také jako synonymum integrace. Snaží se odstraňovat
diskriminaci zdravotně postižených ve vzdělávání, socializaci, enkulturaci i ergotizaci6.
Opakem inkluze je exkluze. Inkluze se často nepřesně používá jako ekvivalent integrace.“
(Průcha a kolektiv, 2003: 49)

Inkluzivní vzdělávání je součástí celkové změny vzdělávání žákovské populace, která
nastala ve 20. století. Toto „století dítěte“7přineslo zcela zásadní proměnu vzdělávacích
soustav. Scholarizace se začala týkat všech dětí, nehledě na jejich etnický, sociální či
náboženský původ. V tom jsou zahrnuty děti zdravé i zdravotně postižené. Základní
a střední školy se otevřely celému obyvatelstvu. Školní docházka se prodlužovala
a změnila podobu na společné vyučování všech zmíněných skupin (Štěch, 2018). Díky
této změně vznikl fenomén školní socializace. Všechny skupiny obyvatelstva se potkávají
již ve školních lavicích a jejich soužití může odrážet (a mnohdy odráží) budoucí soužití
celé společnosti.

Inkluze ve školství může zahrnovat množství nástrojů a může cílit na různé skupiny
obyvatelstva. V kontextu této práce je inkluze definována jako snaha zahrnout do
vzdělávacího procesu žáky se SVP. To je zároveň hlavním východiskem současné
politiky inkluze ve školství, které jde o začlenění žáků se SVP do „klasického“
vzdělávacího procesu. Obecná definice speciálních vzdělávacích potřeb zní dle

6

Vrůstání do pracovního procesu a podmínek práce.
Termín použitý Ellen Key (1849-1926), švédskou feministickou spisovatelkou. Zaměřovala se na rodinný
život a vzdělávání, v němž obhajovala pedocentrický princip.
7
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Národního ústavu pro vzdělávání takto: „potřeby těch osob, které v důsledku zdravotního
postižení či znevýhodnění (zdravotního,

sociálního), omezujícího jejich standardní

vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu, potřebují, aby jim společnost pomáhala
tím, že tato omezení odstraňuje nebo zmírňuje vhodnými vzdělávacími prostředky
(podpůrná opatření), aby tak mohlo být dosaženo naplnění vzdělávacích možností a práv
na vzdělání rovnoprávně s ostatními v souladu se zdravotním stavem, kulturním
prostředím nebo jinými životními podmínkami dané osoby.“ (NÚV, 2017:3)

4.3 Proces zavádění inkluze ve vzdělávání ve světě
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je fenomén, který se plně
promítl do vzdělávacích politik evropských zemí v druhé polovině 20. století. Do té doby
byly většinou děti se SVP vzdělávány pomocí specializovaných pedagogických postupů,
což vedlo ke vzniku opaku integrace, k segregaci. Ta se projevovala vznikem speciálních
škol pro žáky se SVP. Rovný přístup všech lidí ke stejné úrovni vzdělání je jasně
koncipován ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948. Vzdělání se věnuje článek
26. V něm se hovoří o: „(1) Každý má právo na vzdělání. Vzdělání nechť je bezplatné,
alespoň v počátcích a základních stupních. Základní vzdělání je povinné. Technické
a odborné vzdělávání budiž všeobecně přístupné a rovněž vyšší vzdělání má být stejně
přístupné všem podle schopností.“ Další část článku 26 je pak mimořádně relevantní pro
inkluzivní vzdělávání, jelikož se zde hovoří o hodnotách, které se snaží naplňovat.
„(2) Vzdělání má směřovat k plnému rozvoji lidské osobnosti a k posílení úcty k lidským
právům a základním svobodám. Má napomáhat k vzájemnému porozumění, snášenlivosti
a přátelství mezi všemi národy a všemi skupinami rasovými i náboženskými, jakož
i k rozvoji činnosti Spojených národů pro zachování míru.“ Poslední část článku se pak
věnuje roli rodičů ve vzdělávání jejich potomků. „(3) Rodiče mají přednostní právo volit
druh vzdělání pro své děti.“ (OSN, 2015)

OSN tedy garantuje rovný přístup ke vzdělávání, které má zahrnovat veškeré skupiny
obyvatelstva. Tento koncept dále rozšiřuje Úmluva o právech dítěte, přijaté Valným
shromážděním OSN 20. listopadu 1989. V České republice je přijato v podobě Sdělení č.
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104/1991 Sb. Vzdělávání a rozvoji dítěte se věnují články 28 a 29. Článek 28 hovoří
o „a) zavádějí (smluvní strany úmluvy – státy) pro všechny děti bezplatné a povinné
základní vzdělání,“ (Sdělení č. 104/1991 Sb.). Článek 29 se věnuje k cílům výchovy
dítěte, která má směřovat: „a) rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání, a rozumových
a fyzických schopností v co nejširším objemu, b) výchově zamřené na posilování úcty
k lidským právům a základním svobodám a také k zásadám zakotveným v Chartě
spojených národů,…“ (ibid)

Z obou těchto dokumentů vychází základní hodnotový přístup ke vzdělávací soustavě
v členských státech OSN, tedy i v ČR (ačkoliv ne vždy je dodržován, například
nerovnosti
ve vzdělávání dívek v Asii). Dalším významným milníkem v rozvoji celosvětového
standardu vzdělání je pak UNESCO (Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu)
dokument Světová deklarace vzdělání pro všechny. Ten vzešel z konference pořádané
v Thajsku v roce 1990 a odhaluje nedostatky, které se objevují napříč světem ve
vzdělávání. Na něj následně navazuje Prohlášení ze Salamanky z roku 1994. Ve
španělské Salamance se pořádala světová konference o vzdělávání dětí a dospělých se
speciálními vzdělávacími potřebami. Prohlášení ze Salamanky je dokumentem, který
plně prosazuje inkluzivní vzdělávání dětí.

Tento dokument byl podepsán 92 státy, mimo jiné i Českou republikou, a způsobil
„obrat“ v nahlížení na integraci dětí se SVP. Tento dokument hovoří o tom, že: „děti
a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami musí mít přístup do běžných škol, které
budou schopné naplnit jejich potřeby v rámci pedagogických přístupů orientovaných na
dítě“, dále pak: „běžné školy, které jsou takto orientované na inkluzi představují ten
nejúčinnější nástroj boje s různými diskriminujícími postoji, pomáhají budovat otevřená
společenství a inkluzivní společnost a zajistit vzdělávání pro všechny; a navíc většině dětí
účinně poskytují vzdělání a přispívají tak ke zlepšení efektivity a ve finále i k větší
ekonomičnosti celého vzdělávacího systému.“ (OSN, 1994: 6) Další části prohlášení se
obracejí na národní státy a vlády, aby začaly prosazovat inkluzivní vzdělávání ve svých
vzdělávacích systémech bez ohledu na rozdíly mezi dětmi a možné obtíže, které z toho
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mohou vzniknout. Princip inkluzivního vzdělávání má být přijat v podobě zákona či
závazné vyhlášky, výjimky mají být možné pouze ze závažných důvodů. Dále se mají
státy snažit rozvíjet vzorové projekty a sdílet své zkušenosti se státy, které se taktéž věnují
inkluzivnímu školství. Při implementaci inkluze má být použito decentralizovaných
a participativních mechanismů pro plánování, monitorování a evaluaci toho, jak je
vzdělávání poskytováno dětem i dospělým se SVP. V neposlední řadě toto prohlášení
věnuje značnou důležitost zapojení rodičů, konkrétních komunit a organizací sdružujících
děti a dospělé se SVP do plánovacích a rozhodovacích procesů (OSN, 1994). Tento prvek
je mimořádně důležitý, aktivní rodič dítěte se SVP je zcela zásadní pro získání kvalitního
vzdělání. Poslední entitou, na kterou se toto prohlášení obrací, je mezinárodní
společenství. To by mělo přijmout postoje inkluzivního vzdělávání za své a podpořit
rozvoj vzdělávání zaměřeného na speciální vzdělávací potřeby, které by se mělo stát
integrální součástí veškerých vzdělávacích programů. Tento požadavek se obrací na
UNESCO, UNICEF (Dětský fond OSN), UNDP (Rozvojový program OSN) a Světovou
banku. Do mezinárodního společenství jsou zahrnuty i nevládní organizace, které se
podílejí na přípravě vzdělávacích programů a poskytování souvisejících služeb.
Prohlášení se na ně obrací: „…aby posílily vzájemnou spolupráci s oficiálními institucemi
na národní úrovni a aby zintenzivnily své vzrůstající zapojení do procesů plánovaní,
implementace a vyhodnocování inkluzivních opatření pro vzdělávání dětí a dospělých se
speciálními vzdělávacími potřebami;…“ (OSN, 1994:7)

Všechny tyto dokumenty a snahy mezinárodních organizací vytvořily předpoklady pro
inkluzivní vzdělávání, které je integrální součástí vzdělávacích plánů. Tento princip
vzdělávání neopomíjí žádné dítě (či jen velmi specifické případy) a přispívá ke sjednocení
úrovně vzdělání všech dětí. Konečným cílem inkluze je eliminace všech forem
diskriminačních překážek, které znemožňují jedinci získat vzdělání, přičemž jsou
respektovány jeho potřeby a schopnosti (Donelly, Watkins, 2011).
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4.4 Proces zavádění inkluze v České republice
Inkluzivní vzdělávání, respektive integrace dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP), je téma, které je řešeno v české vzdělávací politice již od Sametové
revoluce. První právní úpravou byla vyhláška MŠMT 291/1991 Sb., o základní škole. Ta
se věnovala individualizaci vzdělávání, které mělo více reflektovat schopnosti žáků.
Ředitelé měli možnost zřizovat speciální třídy pro různě schopné žáky (třídy pro
zdravotně postižené, vyrovnávací třídy). Mimo jiné se tato vyhláška věnovala i více
nadaným žákům, ředitel je mohl přesunout o třídu výš (Vyhláška č. 291/1991 Sb.).
V rámci této vyhlášky tedy mohl ředitel zřídit třídu pro žáky se SVP. Nejedná se tedy
o inkluzivní vzdělávání v současném podání, ale již je toto téma reflektována a není
přehlíženo (jako se dělo v období socialismu).

V roce 2002 vydalo MŠMT směrnici k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do škol a školských zařízení. Tento dokument již přesně definuje žáka se SVP
a hovoří o jeho integraci ve školním kolektivu, což má přispět ke zkvalitnění jeho
vzdělávání a života obecně. Dále se tato směrnice věnuje školám určeným pro děti se SVP
a jejich pozici ve vzdělávací soustavě. Tato směrnice se již konkrétně věnuje žákům
a dětem se SVP a hovoří o jejich integraci v klasické třídě.

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) tvoří základní legislativní rámec a právní normu pro českou
vzdělávací soustavu (krom VŠ). § 16 tohoto zákona se věnuje dětem, žákům a studentům
se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento paragraf definuje postižení dětí, žáků
a studentů, které je opravňuje ke speciální pomoci. Jedná se o mentální, tělesné, zrakové
a sluchové postižení, vady řeči, autismus, poruchy učení a chování. Dále se zde hovoří
o sociálním znevýhodnění (patologické rodinné prostředí, nařízená ústavní péče, azylant).
Takovéto znění je z hlediska integrace žáků se SVP nedostatečné (nehovoří se zde o jejich
integraci, ani o přesných způsobech, jak žákům pomoci). To vedlo k dlouhodobé debatě,
která vyvrcholila novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.).
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Tato novela nově definovala inkluzivní vzdělávání jako: „Inkluzivní přístup ke vzdělávání
a ve školství znamená právo na vysoce kvalitní vzdělávání pro všechny žáky a studenty,
bez ohledu na jejich individuální a sociální charakteristiky.“ (MŠMT, 2018: 2) Upouští
od dělení žáků dle jejich diagnózy na speciální kategorie, všichni žáci (nehledě na jejich
diagnózu) jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Zákon tyto žáky definuje
jako: „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 bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením.“
(Zákon č. 561/2004 Sb.)

Tato podpůrná opatření (PO) jsou definována v dalším odstavci a spočívají v:
a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávaní a školských
služeb, možnost prodloužení délky středního a vyššího odborného vzdělávání
o dva roky,
c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání,
d) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a učebních pomůcek,
využívání komunikačních systémů pro komunikaci s neslyšícími, hluchoslepými
a slepými (Braillovo písmo) osobami,
e) úprava očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými
a akreditovanými vzdělávacími programy,
f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu,
g) využití asistenta pedagoga,
h) využití dalšího pedagogického pracovníka,
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i) poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo
technicky upravených.

PO jsou dále rozdělena do pěti stupňů dle jejich organizační a finanční náročnosti,
přičemž o nejméně náročných (stupeň 1) rozhoduje škola nebo školského zařízení i bez
doporučení školského poradenského zařízení. Zbylá opatření jsou prováděna na základě
školského poradenského zařízení a je k nim potřeba informovaný souhlas rodiče. Všechna
PO jsou uplatňována v situaci, kdy má žák během vzdělávání takové obtíže, že by bez
jejich uplatnění nebyl schopen dokončit vzdělávání (či jen velmi těžko). Jednotlivá
opatření se mohou kombinovat, stejně jako jejich intenzita, tedy stupeň (Zákon
č. 561/2004 Sb.).

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) jsou instituce, které participují na vzdělávání skrze
přímou práci se žáky. Rozlišujeme dva druhy těchto zařízení a to: Pedagogickopsychologickou poradnu (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC). PPP poskytují
kariérové poradenství, pomáhají při prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, pracují
na rozvoji pedagogických schopností učitelů a především, vydávají doporučení na
základě, kterých je voleno nebo upraveno vzdělávání žáků. SCP poskytují speciálně
pedagogickou a psychologickou péči klientům se zdravotním postižením a jejich okolí
(rodina, učitelé). V obou těchto zařízeních pracují speciální pedagogové, psychologové
a sociální pracovníci, kteří určují míru „speciálnosti vzdělávacích potřeb“, dle které pak
školy a školská zařízení využívají podpůrná opatření (NÚV, 2018). Konkrétně cesta
tohoto doporučení vypadá takto: „Doporučení je předáno škole a zde je následně
projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem všech zúčastněných – školy, rodiče,
žáka, školského poradenského zařízení. Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb
žáka, popis všech zvolených podpůrných opatření včetně individuálního vzdělávacího
plánu, doporučení k poskytnutí asistenta pedagoga nebo dalších osob podporujících
vzdělávání žáka, vymezení pomůcek a tak dále.“ (Horáčková, 2016)
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S novelou školského zákona se taktéž pojí vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, která dále definuje jednotlivá PO
(asistent, tlumočník), zařazování do tříd, velikost tříd. Dále se tato vyhláška věnuje
vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků. Dodefinování PO je mimořádně
důležité, jelikož školský zákon se jim nevěnuje v dostatečné míře a bez této vyhlášky by
mohlo dojít k velmi volnému výkladu zákona. Asistent pedagoga je definován jako osoba,
která: „…poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v rozsahu podpůrného opatření nebo podle
§ 18 odst. 1. Asistent pedagoga pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při
organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do
všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování
školských služeb.“ (Vyhláška č. 27/2016 Sb.)

V dalších částech vyhlášky jsou definovány postupy aplikace podpůrných opatření
prvního stupně. Ty zpracovává samotná škola, seznamuje s nimi žáka, zákonné zástupce
žáka a všechny vyučující žáka. Plán pedagogické podpory musí zahrnovat popis obtíží a
SVP žáka, podpůrné opatření prvního stupně, stanovení cílů a způsob evaluace
naplňování a naplnění plánu. PO druhého až pátého stupně podléhají jasně danému
postupu, kdy ředitel školy musí určit pedagogického pracovníka, který zodpovídá za
spolupráci s SPZ ohledně konkrétního žáka. Škola musí s tímto zařízením spolupracovat
a po obdržení zprávy, která se vyjadřuje ke konkrétnímu PO, se škola snaží, aby bylo toto
opatření implementováno. Celkově je tato prováděcí vyhláška k novele školského zákona
mimořádně důležitá, jelikož rozpracovává definici a postupy při integraci žáků se SVP.

Inkluze žáků se SVP se netýká pouze škol, ale rovněž i školských zařízení, která se
podílejí na vzdělávání žáka či přípravě na vzdělávání žáka. Takovými zařízeními jsou
družiny, školní kluby, domovy mládeže, ale i školní jídelny či školy v přírodě (Vyhláška
č. 108/2005 Sb.). Druh a rozsah PO v těchto zařízeních se řídí PO, které má žák
k dispozici během standardní výuky ve škole. Samozřejmě se mohou PO lišit v rozsahu,
jelikož „žák tráví v těchto školských zařízeních méně času“. (NÚV, 2017: 4)
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S novelizací školského zákona se dále pojí Akční plán inkluzivního vzdělávání na období
2016-2018 MŠMT. Tento plán přispívá k celkovému naplnění Strategie vzdělávací
politiky ČR do roku 2020. Tento plán představuje několik způsobů (strategických cest),
které je potřeba naplnit, aby se dosáhlo efektivního inkluzivního vzdělávání a byla
naplněna Strategie vzdělávací politiky. K těmto strategickým cestám přiřazuje indikátory,
díky kterým bude možné ohodnotit jejich naplnění. Druhá strategická cesta s názvem
Inkluze je přínosem pro všechny a má určeny tyto indikátory naplnění:
a) spolupráce mezioborové partnerské platformy inkluzivního vzdělávání na
národní úrovni,
b) vzdělávací osvětová a informační kampaň,
c) většina krajů má zpracované školské inkluzivní koncepce a zahájila jejich
realizaci,
d) realizace místních ucelených strategií pro inkluzivní a kvalitní vzdělávání
probíhá minimálně na 50 územích,
e) realizace 5 příkladů dobré praxe,
f) 600 běžných škol směřující ve svých plánech a konkrétních krocích k vyšší
kvalitě a inkluzivitě.

Všechny tyto kroky povedou ke zvýšené kvalitě vzdělávání, jelikož: „Nedílnou součástí
podpory inkluze je rozvoj potenciálu každého žáka. Pro rozvoj potenciálu každého žáka
je nezbytná nejen odborná podpora, ale i pozitivní postoje žáka ke vzdělávání a dobré
klima ve třídách a školách.“ (MŠMT, 2015b: 17)

Všechny tyto právní normy a veřejně-politické dokumenty přispěly k vytvoření systému
inkluzivního vzdělávání. Již od počátků fungování této politiky MŠMT ohodnocuje její
fungování, přičemž nejdůležitějším veřejně-politickým evaluačním dokumentem je
analýza Hlavní závěry – analýza implementace společného vzdělávání v období
1. 9. 2016 – 31. 10. 2017. Z této analýzy vyplývá, že na základních školách v roce 2017

24

studovalo 42 208 (z celkového počtu 926 108) žáků se SVP nebo nadáním, přičemž jim
bylo poskytnuto 97 365 PO. 87 % jich bylo poskytováno v běžných ZŠ (tedy
i alternativních). Dlouhodobě pokračuje trend přesunu žáků se SVP ze speciálních škol
do běžných škol, stejně jako pokračuje zvyšování podílů žáků se SVP (což je ovšem
způsobeno i změnou diagnostiky). Tento přesun žáků se SVP do základních škol nutně
nesouvisí s inkluzí, jelikož již před její implementací se tak dělo ve vetší míře (MŠMT,
2018: 6-7). Závěry této zprávy, které se týkají všech stupňů vzdělání, hovoří o tom, že:
„Ve všech krajích ČR, kde došlo k poklesu proporce žáků s diagnostickou kategorií
mentálního postižení, došlo ke komplementárnímu vzestupu proporce dětí s poruchami
učení nebo chování.“, „Významně narůstají počty dětí/žáků s vývojovými poruchami
učení nebo chování. To může být částečně důsledkem kategorizace podpory podle míry
obtíží žáka, protože nyní mají i žáci s nižším stupněm tohoto znevýhodnění nárok na PO.“
a „Systém PO v drtivé většině případů využívají především ZŠ. Dále na systému
významněji participují MŠ, méně SŠ. Ze školských zařízení pak nejvíce školní družiny.“
(MŠMT, 2018: 11-12)

Inkluze je důležitou součástí současné české vzdělávací politiky, která z mnoha důvodů
vzbuzuje vášně (hodnotové postoje, otázka spravedlnosti a efektivity). Nejdůležitější
oblastí, kde se nejvíce projevuje inkluzivní vzdělávání, jsou základní školy. Právě zde je
nejvíce žáků se SVP a nejvíce se zde uplatňují PO. Je potřeba si uvědomit, že inkluze
není politikou započatou v roce 2016. Proces integrace dětí se SVP probíhal v ČR již delší
dobu, v tomto roce byla završena institucionalizace tohoto konceptu. Byly jasně
stanoveny legální meze, ideová stanoviska a finanční prostředky určené pro tuto politiku.
Z hlediska praktické aplikace je definování finanční dotace státu to nejdůležitější.
Tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová8 tento stav popsala takto: „U nás
společné vzdělávání dětí – nebo chcete-li inkluze – už totiž minimálně deset let probíhá.
Co je ale také pravda, je to, že učitelé, děti i rodiče doposud neměli žádnou skutečnou
podporu – a to nejen odbornou, ale ani finanční. Myslím samozřejmě finanční podporu

8

16. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve vládě Bohuslava Sobotky. Byla navržena jako
nestranička, krátce po jmenování vstoupila do ČSSD. Její funkční období trvalo od 17. června 2015 do 21.
června 2017.
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z hlediska potřeb těch dětí, které je třeba v takovém případě zajistit. Školy do té doby
zatím nic takového neměly.“ (Šance dětem, 2016)
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5 Alternativní vzdělávání
Samotný pojem alternativní škola či vzdělávání má mnoho významů a panuje
terminologická nesrovnalost v tom, jak je chápán. Alternativní škola je tak mnohdy
synonymem pro netradiční školu, volnou školu, svobodnou školu, otevřenou školu nebo
nezávislou školu (Průcha, 2004). V britském prostředí se používá definice: „Alternativní
vzdělávání (alternative schooling) je obecný termín označující takové školní vzdělávání,
které je odlišené od vzdělávání nabízeného státem nebo jinými tradičními institucemi;
alternativní školy jsou obvykle (nikoliv nezbytně) spojeny s radikálními koncepcemi
vzdělávání, jako je např. odmítání formálního kurikula či formálních metod výuky.“
(Lawton, Gordon, 1993: 42) Němečtí autoři knih o vzdělávání Schaub a Zenke (2000: 28)
definují alternativní školy jako: „… takové, které se odlišují zcela nebo částečně svými
cíli, učebními obsahy, formami učení a vyučování, organizací školního života
a spoluprací s rodiči od jednotných charakteristik státní/veřejné školy, a tím nabízejí
jinou možnost učení a vyučování.“. UNESCO (1991) definuje alternativní školu či
vzdělávání jako: „alternativní vzdělání – obecný termín pro přístupy nabízející
alternativu k tradičnímu institucionálnímu vzdělávání nebo pro hnutí, která odmítají
koncepci formálního vzdělávání.“ (in Průcha, 2004) Ačkoliv nepanuje jednotná a přesná
definice alternativní školy, obecně se dá říci, že je to druh školského zařízení, které
poskytuje vzdělání odlišným způsobem a při využití odlišných zdrojů oproti školám
hlavního vzdělávacího proudu. Zároveň na tuto odlišnost upozorňují a představují ji jako
svou největší výhodu a důvod, proč by dítě mělo navštěvovat právě tuto školu.

„Alternativnost“ škol se může projevovat ve třech významových rovinách. První je
školsko-politický aspekt, který rozlišuje školy státní a nestátní. Státními školami se
rozumí školy veřejně spravované, veřejně vlastněné – public schools. V České republice
se pak tato významová rovina vztahuje ke zřizovateli školy. Státními školami jsou školy
jejichž zřizovatelem je MŠMT ČR, obec či kraj. Nestátní školy jsou zřizovány církvemi
nebo soukromými osobami. Alternativní školy tak mohou být jak státní, tak nestátní
(Průcha, 1996).
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Druhou významovou rovinou je ekonomický aspekt škol. Kritériem je způsob
financování školy. Soukromé školy jsou financovány zcela nebo zčásti jejich zřizovateli
(zřídkakdy zcela), kteří následně požadují po rodičích žáků školné. Tento aspekt je méně
důležitým prvkem při vymezování alternativnosti, jelikož existují školy soukromé i státní,
kde se vyučuje alternativním pedagogickým směrem a naopak (Průcha, 2004).

Posledním aspektem je rovina pedagogická a didaktická. Brynson (2010), Průcha (2004),
Svobodová a Jůva (1995) se shodují, že je tato rovina určující v obecném diskurzu
ohledně alternativních škol a je zároveň východiskem této práce. V této rovině jsou
alternativní školy takové, které nabízejí a uplatňují zvláštní, nestandardní, inovativní,
experimentální formy, obsahy či metody vzdělávání, jiné didaktické přístupy, které se liší
od široce užívaných postupů ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Právě do této
roviny spadají školy typu Montessori, Waldorf nebo Dalton. Tyto školy mohou být státní
i nestátní, soukromé či financované státem, jsou však vždy alternativní skrze nabízený
způsob výuky.

5.1 Alternativní vzdělávání v pedagogické rovině
Alternativní vzdělávání nabízí rozdílnou formu vzdělávání, kombinující sociální
a akademické znalosti do osnov více vhodných pro potřeby mladých lidí (Bryson, 2010:
5). Tato forma vzdělávání se snaží nedusit přirozenou zvědavost žáků, naopak je
podporuje ve snaze objevovat nové věci a jevy. Alternativní školy se často vyznačují
přátelským vztahem mezi učitelem a žákem, učitel se snaží žáky pozitivně motivovat,
podporovat je v rozvíjení jejich předností a respektovat jejich vývojové zvláštnosti. Stejně
tak se učitel snaží o dlouhodobou a kvalitní spolupráci s rodiči žáků podle hesla: učitel
zná možnosti pedagogiky, vy nejlépe znáte své děti.

Dále se alternativní způsob vzdělávání snaží o propojování předmětů, čímž chce
dosáhnout většího pochopení souvislostí. Z tohoto důvodu se využívá bloková výuka
(například kombinace dějepisu, zeměpisu a literatury). Taktéž se využívá více rozdílné
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vyučovací prostředí, většinou se nejedná o klasickou výuku ve školních lavicích, ale
v prostředí pohodlnějším a příjemnějším pro žáky. Drtivá většina alternativ sdílí stejnou
politiku k hodnocení, a to je spíše slovní hodnocení. Známky se objevují až ve vyšších
ročnících, a ne vždy nutně (Alternativní školy, 2018).

Pedagogické postupy na většině alternativních škol mají několik společných základních
rysů. Výuka je zaměřena pedocentricky, tedy na osobu dítěte a vykonává všechny
výchovné činnosti v souladu s konkrétním dítětem. Přistupuje ke každému dítěti
individuálně a snaží se naplnit jeho potřeby a rozvíjet jeho vlohy. Dále se školy snaží být
aktivní. Výuka probíhá v mnoha formách (rozhovor, skupinové a individuální práce,
projekty, výklad). To je spojeno s důrazem na kreativní uměleckou činnost a rozvoj
pohybového aparátu. Neméně důležitým prvkem je celistvý vývoj dítěte. Mimo
intelektuální složky se alternativní školy zaměřují na emoční a sociální rozvoj každého
dítěte. Tomu napomáhá fungování školy jako „živého společenství“. Způsob výuky
a výchovy žáků je utvářen nejen vedením školy (potažmo učiteli), ale i žáky a rodiči žáků.
Posledním společným rysem je pak samotné chápání smyslu školy. Škola se snaží zapojit
žáky do světa „praktického“ světa a zároveň rozšířit edukační prostředí mimo budovu
školy. Tím je myšleno, že se snaží probouzet přirozenou zvědavost dětí, která by je měla
vést ke zkoumaní světa kolem nich na vlastní pěst (Průcha, 1996).

Alternativní vzdělávací proudy se shodují na kritice klasické školy, z této kritiky vznikly
inovační záměry alternativních škol. Těmi podle Svobodové a Jůvy (1995: 6) jsou:
„změna celkové orientace školy; komplexní rozvoj osobnosti v jednotě její stránky
intelektuální, emocionální a volní; nahradit dosavadní „školu učení“ novou „školou
tvůrčí“; posílit pracovní aspekty školy (uskutečnit školu činnou, pracovní, aktivní apod.);
zvýšenou pozornost věnovat aspektům estetickým (umělecké kreativitě), tělovýchovným
a zdravotním; aktivizovat morálně výchovnou funkci školy; prohloubit kontakty školy se
životem, se společností, s rodinou i s přírodou (rozvíjet „životem pro život“, zapojit
rodinu a kulturní instituce do spolupráce se školou, vrátit školu do přírody); překonat
tradiční formy výuky ve třídě formami skupinovými a individuálními; posílit úlohu hry
v rozvoji jedince vedle učení a práce; překonat strohé tradiční členění žáků podle věku
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a vytvářet přirozené životní skupiny dětí; navodit nový partnerský vztah učitelů a žáků
a pozitivně změnit celkovou atmosféru školy.“

Tyto znaky jsou charakteristické pro většinu alternativních vzdělávacích směrů,
jednotlivé školy se pak liší v přístupu vůči žákům, či ve způsobu výuky. Všechny však
mají společnou kritiku klasických škol a představují inovaci ve vzdělávání mladých lidí.

5.2 Funkce alternativních škol
Alternativní školy plní ve vzdělávacím subsystému základních škol několik rolí
a funkcí. První funkcí je funkce kompenzační. Alternativní školy existují, aby nahradily
(případně doplnily) nedostatky klasických škol. Existují tedy proto, že nabízejí služby,
které klasické školy nemohou nabídnout. Weiss a Matternová (1991: 41 in Průcha,
2004: 33) uvádí, že: „Zakládání škol na základě soukromých iniciativ vždy signalizuje
mezery a nedostatečnosti ve vzdělávání poskytovaných státem.“ Často pak soukromé
školy, které vznikají v místech, kde je vysoká poptávka po školách, ale není
uspokojována, přichází s nějakým inovačním učebním konceptem z důvodu konkurenční
výhody. Alternativní vzdělávání však není pouze soukromou iniciativou, existuje velké
množství státních škol, kde je uplatňováno. Alternativní školy tedy doplňují systém, který
není státem plně uspokojován, ať už z důvodů ideologických (touha rodičů po jiném
učebním přístupu), tak z důvodu pragmatických (nedostatek míst na klasických, státních
školách).

Druhou funkcí je funkce diverzifikační. Podle Průchy (2004) alternativní školy doplňují
klasické školy, čímž poskytují pluralitu vzdělávání. Státní školský systém bude vždy do
určité míry uniformní (což není kritika), o to spíše v České republice, kde je stále patrné
působení totalitního režimu, který umožňoval pouze jeden způsob výuky. S liberalizací
společnosti v 90. letech je tak spojena i liberalizace školství. To se projevilo zájmem
a následným rozvojem alternativních škol na našem území (Svobodová, Jůva: 1995). Tyto
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školy rozšiřují variabilitu vzdělávacího systému a poskytují tolik žádanou možnost volby
pro rodiče.
Třetí a poslední funkcí je funkce inovační. Tato funkce se týká především samotného
způsobu výuky. Alternativní vzdělávací postupy představují inovace ve způsobu výuky.
To je dáno jejich samotnou podstatou. Kritizují učební postupy klasické školy, musí tedy
představovat něco jiného, inovativního. Inovace se týkají organizace vzdělávacího
procesu. Těmi jsou například různé netradiční způsoby komunikace mezi aktéry
vzdělávacího procesu, jiné typy psychosociálního prostředí ve třídě, potažmo škole a již
zmíněné rozdílné metody výuky. Inovace ze strany alternativních škol také probíhají
v samotném obsahu vzdělání. Jedná se o vyučování nestandartních předmětů, inovace
obsahu ve standartních předmětech, nové způsoby prezentace obsahu vzdělávání.
Alternativní školy představují prostředí, kde se žáci učí jinak a v ideálním případě by se
těmito novými postupy mohly inspirovat i školy klasické. V realitě však k tomuto
transferu tolik nedochází (Průcha, 1996).

5.3 Typologie alternativních škol
Alternativní školy existují v různorodých podobách a formách. Standardní
typologií je dělení podle způsobu vyučování (a obsahu výuky), kdy se jednotlivé školy
liší ve svém ideovém základu. Tento standardní způsob dělení rozděluje alternativní školy
na tři skupiny: klasické reformní, církevní a moderní alternativní.

Klasické reformní školy jsou vzdělávací zařízení, které stojí na učení konkrétních
pedagogů, vědců či filozofů. Jedná se o školu Montessori – Marie Montessori,
Waldorfskou školu – Rudolf Steiner, Daltonský učební plán – Helena Parkhurstová,
Freinetovská škola – Célestine Freineta a Jenská škola –Peter Petersen (Svobodová, Jůva,
1995). Jelikož se některým z vyjmenovaných škol budu věnovat v této práci, detailněji je
popíši v další části.
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Církevní školy jsou zřizovány, jak již jméno napovídá, církvemi. Jejich alternativnost
nespočívá ve zřizovateli, ale ve způsobech pedagogických a didaktických. V Evropě se
většinou jedná o školy zřizované křesťanskými církvemi, nejčastěji pak katolickou církví
a různými protestantskými. V západní Evropě jsou církevní školy velmi běžné, především
pak v Německu, Nizozemsku a Belgii. Taktéž v USA mají katolické školy dlouhou tradici
a dobrou prestiž. Mimo křesťanských škol existují i školy židovské či islámské (Průcha,
2003). V České republice začaly církevní školy vznikat znovu po roce 1989 (v období
socialismu byly dosavadní církevní školy zrušeny). Ve školním roce 2017/2018
existovalo na území ČR 44 základních škol zřízenými církvemi, do kterých chodilo
7161 žáků (ČSÚ, 2017).

Moderní alternativní školy je souhrnné označení všech škol, které nestojí na některé
z koncepcí reformní pedagogiky a zároveň nejsou zřizovány církevními a náboženskými
institucemi. Jedná se o mimořádně různorodou skupinu škol, která v sobě zahrnuje velké
množství pedagogických a didaktických přístupů. Tyto školy jsou často zřizovány na
základě snahy „zezdola“, často se opírají o různé ideové proudy (environmentalismus,
antiautoritarismus). To se projevuje i v jejich typických znacích, kterými jsou: silná role
rodičů, odmítání konkurenčního napětí mezi žáky, omezení honby za učebními výsledky,
využívání mimoškolního prostředí, omezení frontové výuky, propojování předmětů
a projektové výuky (Průcha, 1996). V České republice se jedná o školy, kde se uplatňují
následující pedagogické a didaktické směry: Angažované učení, Škola hrou, Integrované
učení, Zdravá škola, Projektové vyučování, Otevřené vyučování, Dramatické výchovy či
různé školy v přírodě (Svobodá, Jůva, 1995).

5.4 Alternativní školy v ČR
Alternativní školství (na jakékoliv úrovni) funguje principiálně stejně jako
školství klasické. Ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy není možné
pozorovat přílišný zájem o alternativní vzdělávání, v rámci školského zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
novelizovaném v roce 2016 a účinném od 1.1. 2017, nejsou obsaženy části, které by se
věnovaly konkrétně alternativnímu vzdělávání. Všechny základní školy (nehledě na
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zřizovatele a styl výuky) musí plnit bez rozdílu základní požadavky, ať už se jedná
o formy vzdělávání (§ 25), dokumentaci školy (§ 28) či cíle základního vzdělávání (§ 44).
Z pohledu školského zákona není rozdíl mezi klasickou veřejnou školou a školou
alternativní.

Všechny vzdělávací instituce při své činnosti vycházejí z rámcových vzdělávacích
programů (ty vycházejí z Národního programu vzdělávání). Jednotlivé rámcové
vzdělávací programy (RVP) se následně dělí podle stupně vzdělávání, tedy na předškolní,
základní, střední a ostatní (MŠMT, 2013:5). RVP pro základní školy se věnuje všem
základním školám bez rozdílu způsobu vyučování a zřizovatele. Všechny instituce
podřízené tomuto RVP musí splnit stejné podmínky, respektive žáci těchto institucí musí
umět stejné základní úkony. Každá škola tedy vytváří svůj vlastní školní vzdělávací
program, kde se zavazuje ke splnění zákonem nastavených standardů. Všechny musí
naučit své žáky číst, psát, základy aritmetiky, geometrie, základní znalosti světa kolem
a lidské společnosti. Jednotlivé části jsou do detailu rozepsané v RVP, například na
druhém stupni musí všichni žáci zvládnout základní písemný projev, který MŠMT
(2013: 23) definuje takto: "...na základě poznatků o jazyce a stylu, o základních slohových
postupech a žánrech; vyjádření postoje ke sdělovanému obsahu, vlastní tvořivé psaní
(komunikační žánry: výpisek, žádost, soukromý a úřední dopis, objednávka, teze,
strukturovaný životopis, pozvánka, charakteristika, subjektivně zabarvený popis, výklad,
úvaha)."

Jak již bylo řečeno, alternativním školám se nevěnuje ani školský zákon, ani RVP
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Všechny školy jsou nuceny splnit základní
podmínky a na cestě, jak toho dosáhnou, příliš nezáleží. Dalo by se konstatovat slovy:
nezáleží, jestli se děti naučí číst v lavici nebo v leže na polštářích, hlavně, že umí číst.
Stejně tak MŠMT netvoří speciální vyhlášky pro alternativní školy. Zmínka
o alternativním školství se v dokumentech MŠMT dá najít v dokumentu Strategie
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Tato strategie přepracovává Bílou
knihu MŠMT z roku 2001. I v této strategii je alternativní školství na okraji zájmu
a nejvýznamnější informací je: "Dále se s rostoucí měrou již od předškolního vzdělávání
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setkáváme s nadstandardními vzdělávacími službami, které jsou v rámci systému
veřejného školství poskytovány za úplatu (rozšířená výuka cizího jazyka, alternativní
pedagogické přístupy, zájmové útvary a další mimoškolní aktivity), a přístup k nim proto
není rovný." (MŠMT, 2016: 16) Znovu tedy můžeme pozorovat, že alternativnímu
vzdělávání není v oficiálních dokumentech státní správy přisuzována větší důležitost.

Celkově se počet alternativních škol zvětšuje (stejně jako soukromých, byť ne vždy je
škola soukromá alternativní), přesnou evidenci si však MŠMT nevede (další důkaz
stejného pojetí klasických a alternativních škol). Tento boom nastal v posledních několika
letech, kdy nespokojenost s hlavním vzdělávacím proudem stoupala.

Jelikož český právní řád nerozlišuje mezi školou hlavního vzdělávacího proudu a školou
alternativní, probíhá integrace žáků v alternativních školách zcela stejně, podle stejného
zákona č. 561/2004 Sb. § 16. Inkluze předpokládá (a poskytuje množství opatření)
individuální přístup učitele k žákovi. Tento předpoklad je zcela zásadní pro alternativní
školu například Waldorfského typu, která právě na tomto axiomu staví své učení.
Z tohoto hlediska se tedy inkluze jeví jako mimořádně vhodná právě do alternativních
škol.

5.5 Montessori škola
Školní zařízení typu Montessori se zaměřují především na svobodný, spontánní
vývoj a rozvoj schopností dítěte. Snaží se přizpůsobit prostředí co nejvíce potřebám dítěte
a ne naopak. Úlohou učitele je dítě upoutat, snaží se využívat jeho velkou schopnost
soustředění se k rozvoji jeho vlastních vloh. Učitel by neměl zasahovat do činnosti, měl
by spíše upravovat a vylepšovat podmínky pro dítě.

Vychází z učení Marie Montessori. Ta se narodila v Itálii v obci Chiaravalle u Ancony
31. srpna 1870. Jako první žena v Itálii získala doktorát z medicíny v roce 1896. Po
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studiích pracovala (jako matka samoživitelka) na psychiatrické klinice, kde se
zaměřovala na děti a jejich nervové nemoci. Následně řídila katedru hygieny na ženské
univerzitě v Římě, zároveň pracovala na pedagogické fakultě a ve třiceti čtyřech letech
se stala profesorkou a vedoucí katedry antropologie na univerzitě v Římě. Všechny tyto
akademické a pracovní zkušenosti jí vedly k vytvoření vlastního postupu výchovy dětí.
V roce 1907 v Římě vytvořila vzorové předškolní zařízení – Casa dei Bambini (Dům dětí,
Dům dětství), kde se vyučovalo a vychovávalo dle jejích pokynů (Průcha, 2001). Jednalo
se o útulek pro padesát dětí z chudých rodin z římské čtvrti San Lorenzo. „Ve zřízení
Domu viděla Montessoriová nutnou, nikoli však dostatečnou možnost, jak zmírnit bídu
tím, že se dětem dostane pravidelnosti a řádu v životě.“ (Svobodová, Jůva, 1995: 25) Tato
instituce poskytovala dětem lepší výživu, hygienické možnosti a lékařské péče, zároveň
s tím i vzdělání a výchovu. Marie Montessori tímto útulkem chtěla poskytnout sociální
pomoc zdravým, ale i postiženým dětem, které žily v materiálním nedostatku uprostřed
velkoměsta.

Pro úspěch tohoto zařízení se vzdala lékařské kariéry a po zbytek života se věnovala
výchově dětí. Společně se svým synem pak po celou první polovinu 20. století jezdila po
světě a představovala tuto metodu školám. Organizovala kurzy pro vychovatelky,
přednášela, tvořila dokumenty a pořádala zájezdy s cílem rozvinout předškolní péči.
Jednalo se o velmi náročnou práci pro ni samotnou. Na druhou stranu to vycházelo z její
nedůvěry vůči svým následovníkům a raději dělala vše sama. Její snažení nepřišlo vniveč,
jelikož se její učení velmi rychle rozšířilo po světě, především pak v Západní Evropě,
USA a Indii (Svobodová, Jůva, 1995). Dále byla oceněna nominací na Nobelovu cenu
míru v roce 1950, kterou však nezískala. (Nobelova cena, 2018).9 Marie Montessori
zemřela v roce 1952, ale její koncept výuky přetrval a stal se jedním z nejrozšířenějším
alternativních směrů na světě.

9

Vítězem se stal Ralph Bunche (1904–1971). Byl to americký politolog, akademik a diplomat, který jí
získal za svou roli při mediaci konfliktu mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Podílel se taktéž na
založení OSN. Nobelovu cenu získal jako první Afroameričan (Nobelova cena, 2018).
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Marie Montessori jakožto pedagogická vědkyně přistupovala ke vzdělávání dětí vědecky
a slovy Montessori ČR (2018): „Prvním Montessori pedagogem byla vědkyně. Díky
vědeckému přístupu dnes po sto letech výzkumu a ověřování víme, jaké jsou vývojové
potřeby dětství. Víme, proč nejmenší někdy opakují to samé stokrát dokola, kdy a proč
potřebují rovnat věci od největšího po nejmenší, nebo proč je pro školní děti dohadování
pravidel hry důležitější než hra samotná. Nepřemýšlíme o tom, co bychom měli děti
"naučit". Snažíme se přijít na to, co se děti potřebují dozvědět o světě.“ Její učení vychází
z předpokladu, že každé dítě je zvědavé a schopné se velmi efektivně učit samo, musí mu
však být dopřán dostatečný prostor. Ten je v klasické škole a školce nedostatečný, stejně
jako je nedostatečný a nevhodný vztah učitele a žáka. Ve výchovném systému Montessori
má učitel (vychovatel) specifickou roli, která se liší od úlohy učitele na klasické škole.
Vychovatel se má snažit přistupovat ke každému dítěti individuálně a dopřát mu prostor,
aby se samo svobodně rozhodovalo. Má se snažit (na základě pozorování a pochopení
dítěte) přizpůsobit učební prostředí žákovi podle hesla: „Pomoz mi, abych si mohl pomoci
sám“.

V učebním prostředí mají učební pomůcky (didaktický materiál) důležitou úlohu.
Didaktický materiál má podobu jednoduchých pomůcek, které rozvíjejí smysly, barvy,
tvary, zvuky, motorické schopnosti a matematickou dovednost. Samotné rozvíjení dítěte
by pak mělo probíhat v jeho senzitivních fázích. To jsou specifické časové úseky, kdy
díky použití didaktického materiálu a vhodného prostředí dochází k největšímu
intelektuálnímu, morálnímu, ale i fyzickému rozvoji žáka. Během této senzitivní fáze je
dítě: „…zvlášť citlivé pro vnímání a chápání určitých jevů vnější reality.“ (Průcha,
2004: 41)

Jednou z typických charakteristik Montessori školy je odmítání klasického rozdělení žáků
do tříd, tzn. podle věku. Žáci se učí ve věkově smíšených skupinách, které spíše
odpovídají reálnému životu. Mohou se vzájemně obohacovat (starší pomáhající
mladšímu, mladší nabízející zcela jiný pohled na problém), zároveň to pomáhá vytvářet
vědomí sociální jednoty a solidarity. Sociální rozvoj dítěte je taktéž velmi důležitým
prvkem Montessori výuky. Dalším zvláštním prvkem je pak kosmická výchova, jejíž
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smyslem je vytvářet vědomí o tom, že každý jedinec má vazby na přírodu kolem sebe.
Zároveň však má každý člověk zodpovědnost za uměle vytvořenou kulturu a civilizaci
(Průcha, 1996).
V současné době jsou zařízení tohoto typu sdružované v Mezinárodní asociaci
Montessori. Zastřešující organizací pro školní zařízení tohoto typu u nás je Montessori
ČR z.s. Celkem funguje na našem území 139 zařízení, které nabízejí Montessori výuku,
z toho je 57 základních nebo středních škol (či minimálně jedna třída při klasické škole)
(Montessori ČR, 2018).

5.6 Waldorfská škola
Další důležitou a mnou zkoumanou alternativou je Waldorfská škola. Jejím
ideovým otcem je rakouský filozof, spisovatel a pedagog Rudolf Steiner. Ten se narodil
v roce 1861 v rakousko-uherském Kraljevci (dnešní Chorvatsko). Byl to všestranně
nadaný muž. Studoval Vídeňskou polytechniku, kde se zároveň zajímal o německé
dějiny, literaturu a filozofii. V roce 1890 začal pracovat v Goethově a Schillerově archívu
ve Výmaru. V tomto období sepsal několik děl ohledně Goethových přírodovědeckých
spisech a stále více se začínal zajímat o filozofii. Po přestěhování do Berlína v roce 1897,
kde pracoval na Berlínské univerzitě, se začal více zajímat o mystiku a pedagogii.
Vybudoval soustavu filozofických názorů – antroposofie (viz dále). V roce 1919 otevřel
v obci Waldorf u německého Stuttgartu svou první základní školu. Ta se postupně
rozšiřovala po Německu, Evropě a pronikla i do USA, Kanady či Austrálie. Rudolf
Steiner zemřel v roce 1925, v jeho odkazu zůstalo na 6000 přednášek a 300 děl. O jeho
všestrannosti svědčí výčet témat, kterým se jeho práce věnovaly – přírodní vědy,
filozofie, pedagogika, literatura, duchovní a lékařské vědy (Svobodová, Jůva, 1995).
Waldorfská škola představuje zřejmě nejrozšířenější typ alternativní školy, který vznikl
na principu reformní pedagogiky. Je hojně využíván především v zemích západní Evropy.

Antroposofie (z řeckého anthrópos – člověk a sofia – moudrost) představuje hodnotové
východisko waldorfských škol, v souladu s touto filozofií (nebo spíše filozofickopedagogickou soustavou) probíhá vyučování. Podle Steinera je člověk komplexem tří
37

různých světů. Jedná se o fyzické tělo, duši a ducha. Rozvíjením jednotlivých částí se
dosahuje vyššího stupně poznání a dosahuje lepšího poznání „já“. Jednotlivé části se pak
vyvíjejí v určitých časových obdobích. Fyzično se vyvíjí nejvíce do 7 let. Následuje
období do 14 roku života, kdy se vyvíjí duševní, éterické tělo. Po něm následuje rozvoj
astrální složky a kolem 21. roku života může být jedinec, pakliže je správně veden
a rozvijí jednotlivé složky, zcela svobodný, tvořivý a samostatný. Součástí antroposofie
je i víra v karmu a reinkarnaci. S tím je spojen předpoklad existence duchovního světa,
z něhož přichází „já“ a vtěluje se do fyzického těla (Svobodová, Jůva, 1995). Na první
pohled je vidět vliv mystiky a jistého okultismu, což je často vyčítáno této filozofii,
potažmo těmto školám.

Z hlediska waldorfské pedagogiky se škola a učitel snaží rozvíjet schopnosti a vlastnosti
jedince tak, jak odpovídá jednotlivým fázím. Studium má sloužit k maximálnímu rozvoji
individuálních schopností, jedná se o všelidsky orientovanou školu, maximální důraz na
iniciativu a občanskou vybavenost žáků (tomu přispívá například silná žákovská
samospráva). „Waldorfská pedagogika pěstuje v dětech zdravé sebevědomí. To se utváří
díky pozitivnímu hodnocení dětí, které respektuje jejich individuální rozvoj a schopnosti.
Stejný důraz je kladen na vyučování naukových předmětů i na výuku uměleckořemeslných činností.“ (Wlaštovka, 2018) Důležitá je propojenost výchovy ve škole
s výchovou doma, které je docíleno: „Díky úzké spolupráci rodičů se školou jsou tyto
výchovné prvky přenášeny i do rodinné výchovy, což přispívá k celkové harmonizaci
dítěte.“ (ibid) Učí se ve vyučovacích blocích (tzv. epochách), neexistují tradiční osnovy.
Výuka se intenzivně věnuje estetickým, kreativním činnostem, rozvoji tělesných
schopností a pracovním předmětům. Učitel musí být silná výchovná osobnost. Učitel
sehrává důležitou roli v celém waldorfském učení, musí se jednat o osobu, která vzbuzuje
přirozenou autoritu v žácích. To se pak týká především žáků, kterým je od 10 do 14 let,
jelikož v tomto období se formuluje respekt vůči autoritám a schopnost někoho (kdo si to
zaslouží) následovat. (Průcha, 2003).

„Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem
o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku mají formu slovního hodnocení,
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které charakterizuje všechny přednosti a nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže
v uplynulém školním roce. Pro život a práci ve waldorfských školách platí zásada, že
spolupráce žáků jasně převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí.“ (Waldorfské školy,
2018) Tento prvek je mimořádně důležitý z hlediska celého vzdělávacího směru, jelikož
částečně eliminuje tlak na dítě, aby bylo „nejlepší“. O to raději pak chodí školy a aktivně
se účastní výuky.

Waldorfské školy jsou v ČR organizovány Asociací waldorfských škol České republiky.
Celkem je na našem území 15 základních škol. Většinou se jedná o celé ZŠ, v několika
případech je to několik tříd na škole (Waldorfské školy, 2018).
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6 Empirická část
V následující části představím výsledky rozhovorů s řediteli Montessori
a Waldorf základních škol. Rozhovory byly sestaveny na základě předem definovaných
výzkumných otázek.

6.1 Hodnocení inkluze
Názory na samotný koncept inkluze se mezi respondenty značně lišily. Pohled na
proces jejího zavádění v ČR byl již víceméně jednotný.

„Můj názor na tento princip je vysoce pozitivní. Je to dneska přirozená zásada, kdy se
jen těžko dá představit situace, že by to tak nebylo. Je to nějaký princip pedagogický
a vzdělávací, který by měl být respektován a v celé Evropě, nebo ve vyspělých zemích, se
postupně rozvíjí už desítky let, a i u nás se tak nějak těch posledních třicet let pozvolně
dobře rozvíjí a posiluje. Pro mě je jako princip svobody a demokracie, tak ve školství,
vzdělávání, je prostě inkluzivní princip.“ (Respondent 2) S takto pozitivním názorem vůči
inkluzi ve vzdělávání byl tento respondent osamocen. Respondent 1 je toho názoru, že
inkluze by se měla týkat především dětí se závažnou vzdělávací poruchou jako je mentální
postižení nebo diskalkulie. V ostatních případech je mnohdy zbytečné vypracovávat PO
pro žáka, zbytečně to narušuje výuku a neprospívá to kolektivu. Počet dětí se SVP se
zvětšuje, tedy se zvětšuje i počet PO, což je spojeno s novým fenoménem v diagnóze dětí.
„Připadá mi, že za SVP jsou často prohlašovány děti, co to úplně nepotřebují. Nebo jinak,
před deseti lety by to jeho omezení nebylo bráno jako skutečné omezení. Svým způsobem
mi připadá, že když se chce, tak se vždy něco najde.“ (Respondent 1) To vede ke snižování
efektivity celého systému. Učitel je zahrnut velkým množstvím povinností, čímž se
snižuje čas, který může věnovat jednotlivým žákům. Jednou z výtek inkluze je pak obava
o vývoj nadanějších dětí. Zkušenost je taková, že to občas vede ke snižování užitku
nadanějších žáků, kteří pak nemohou (nebo s většími obtížemi) dosahují svého potenciálu
(Respondent 3).
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Na proces zavádění inkluze mají respondenti podobné názory, jsou spíše negativní.
Nejvíce je omezuje administrativa spojená s jednotlivými individuálními vzdělávacími
plány (IVP), respektive s PO, které jsou spojeny s žáky se SVP. „50 % času tráví zástupce
ředitele vyplňováním IVP atd. Musí se vyplňovat spousty „papírů pro papír“. To nakonec
pak ještě vede k uniformitě, vyhodnocování IVP bude uniformní…“ (Respondent 1) To je
spojeno s již řečeným změněným přístupem k diagnóze žáků, což vede ke zvyšujícímu se
množství PO. „Akorát si myslím, že v tom posledním kroku stát moc tlačí na pilu, v tom
smyslu, že se pouští do příliš rychlého postupu, aniž by byly domyšleny všechny následky
a souvislosti. V té praktické rovině, tak je zatíženo nesmírně náročnou administrativní
částí, která způsobuje, že hodně energie, která by se dala věnovat jinam, tak školy
a poradenský systém je musí investovat do formálních postupů, do administrativy
a zbytečně se vyčerpávají věcmi, které nejsou moc užitečné.“ (Respondent 2) Složitá
administrativa vede ke snižování efektivity, jelikož jsou lidské zdroje alokovány jinde,
než by bylo potřeba pro kvalitní vzdělávání.

Mimo již zmíněné administrativy se taktéž jeví jako nešťastný způsob provedení
inkluzivního vzdělávání ve smyslu pedagogickém a didaktickém. Aby bylo dosáhnuto
efektivního stavu, bylo by potřeba snížit počet dětí ve třídách, zvýšit počet asistentů. To
je ovšem ze zřejmých finančních a logisiticko-provozních důvodů nereálné. Zároveň je
to neuskutečnitelné i z toho důvodu, že není dostatek asistentů a kvalifikovaných učitelů.
Ti nemohou vzniknout během takto krátkého časového úseku. To vede ke zvyšování
nároků na učitele (Respondent 3).

Za pozitivní stránky zavádění inkluze jsou pak považovány finance a celková snaha státu,
který se do toho vrhl „po hlavě“.10 Finanční prostředky byly dostatečné, aby se
podporovaly prvotní projekty na školách. Zvyšující se potřeba financí pak ale vedla
k uvalení rozpočtové brzdy, což se negativně projevuje u nově započatých projektů. To
vede k negativním efektům u těchto projektů, což přispívá k negativnímu obrazu inkluze
(Respondent 2). „Dle mého by to mělo být takové rovnoměrnější, aby to stát lehce tlačil,
10

Tím je myšleno, že se nejednalo o polovičatou a nic neřešící politiku. Snaha a kroky státního aparátu
byly velmi intenzivní a bylo z nich patrná touha po dokončení a najití řešení.
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motivoval k posunu, ale ten tlak by neměl přílišný, nemělo by to být násilné a bez zázemí.“
(Respondent 2) Inkrementální přístup k zavádění této politiky by mohl být validním
přístupem. Zmenšily by se nároky na školy a jejich zaměstnance, zároveň by se dala
politika dobře evaluovat (hodnotily by se dílčí kroky s menším přesahem). Případná
negativa by se dala lépe korigovat, což by přispělo ke zlepšení obrazu inkluze ve veřejném
prostoru. Uspěchanost této podoby inkluzivního vzdělávání v některých případech
snižuje efektivitu vyučování pro celý kolektiv. Platí ale, že velmi pomáhá inkludovaným
dětem (Respodent 1,2).

Všichni respondenti se shodli na tom, že ačkoliv do praxe uváděné inkluzivní vzdělávání
je věcí vcelku novou, pro jejich školy se toho fakticky příliš nezměnilo (kromě
administrativy). „Je ovšem pravdou, že ačkoliv se u nás toho příliš nezměnilo, v jiných
školách to mohlo pomoci, kde úmyslně nebrali děti se SVP.“ (Respondent 1). Jak jsem již
nastínil v úvodu práce, integrace žáků se SVP probíhala v ČR již delší dobu před
novelizací školského zákona, a tudíž pro mnoho škol nebyla samotná inkluze nic nového,
pouze přibylo více povinností. Neplatilo to pro všechny školy a některé se snažily vyhýbat
nabírání žáků se speciálními potřebami (Respondent 1,3). Tuto (ne)změnu ilustruje
prohlášení: „Inkluze je módní slovo, které se používá v současnosti. Integrace tu
fungovala přes dvacet let.“ (Respondent 3)

6.2 Specifika inkluze na alternativních školách
Všichni

respondenti

se

shodli,

že

zavádění

inkluzivního

vzdělávání

v alternativních třídách není až tak rozdílné se zaváděním v klasické třídě. Rozdíly pak
spatřují především v odlišném množství žáků se SVP ve třídách. Optimální rozložení dětí
se SVP by mělo být 10-15 %, což je někde přesahováno (Respondent 1,2). Tento fakt je
dán dvěma faktory. Za prvé se jedná o jisté vnímání alternativních škol veřejností (rodiči).
Druhým faktorem je pak přístup školských poradenských zařízení (ŠPZ). „Rozhodně
platí, že na alternativních školách, a u nás taktéž, je více dětí se SVP, což je ovšem dáno
určitou „historickou“ zkušeností.“ (Respondent 1) Historická zkušenost je pak zavedená
praxe z minulosti, kdy ŠPZ častokrát posílaly děti, které měly či by měly potíže v klasické
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škole, do alternativních škol. Předpoklad byl, že si s nimi spíše poradí, jelikož na ně budou
mít více času a prostoru. Pro Montessori školy, které se vyznačují značnou svobodou
v průběhu vyučování, je tento předpoklad ovšem velmi nepraktický.

V současné době se zvyšuje počet dětí s poruchami chování (Respondent 1,2). Tyto děti
se v Montessori systému těžko nacházejí, narušují výuku a těžko se to zvládá z pozice
učitele. „Dítě, které má volnější režim ve třídě, má větší svobodu, tak u těch poruch
chování to někdy je v kontradikci vůči tomuhle systému a někdy to nejsme schopni
zvládnout, když už to přesahuje určitou hranici“ a zároveň „U některých hraničních
případů, a právě poruchy chování jsou asi nejvýznamnější, tak tam to může jít proti tomu
principu klidu a ticha ve třídě.“ (Respondent 2) Podobný problém je pak u dětí s ADHD
(porucha pozornosti s hyperaktivitou), jelikož pro ně svobodnější vyučování nemusí být
úplně vhodná vzdělávací cesta. Těmto dětem často pomáhá strukturovanější režim
klasické školy, alternativa nemusí být úplně vhodná. Na druhou stranu, záleží případ od
případu, a právě individualizace vzdělávání na alternativních školách představuje
možnost, jak co možná nejlépe pomoci každému dítěti (Respondent 2).

Zajímavým rozdílem je odlišný postoj rodičů vůči jednotlivým druhům škol. „U nás je
to trošičku nad tou hranicí (počtu dětí se SVP ve třídě, pozn. autora), což je dáno tím, že
škola našeho typu přitahuje rodiče a děti, které buď už mají anebo očekávají, že budou
mít nějaké SVP. Tak samozřejmě škola našeho typu a velikosti, postupu a filozofie toho
prostředí, tak je pro ně lákává, nebo cítí, že by tady mohly ty děti mít podmínky pro dobrý
rozvoj.“ (Respondent 2) Respondenti se shodli, že alternativní třídy jsou častěji terčem
zájmu rodičů s dětmi se SVP než klasické třídy. To je vysvětlováno již zmíněnou
individualizací vyučování, přístupem učitele k žákovi, dále pak menším počtem žáků ve
třídě a mnohdy i nesprávným úsudkem o „složitosti“ školy. Například ZŠ Duhovka, kde
probíhá dvojjazyčná výuka, je pak náročnější než většina škol klasických (Respondent
2). Přesto však mnoho rodičů i ŠPZ považuje alternativní školy za školy, které jsou méně
náročné, a tudíž vhodné pro méně nadané děti.
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Ředitel školy s waldorfskou pedagogikou pak nevnímá přílišné rozdíly v zavádění
inkluze, jen se stupňují požadavky na učitele. To je ještě umocněno povahou využívaného
didaktického a pedagogického přístupu, který sám o sobě klade větší nároky na učitele
(Respondent 3).

6.3 Vhodnost Montessori a waldorfské školy pro inkluzivní vzdělávání
Ředitelé Montessori škol (či školy s Montessori třídami) se shodli, že tento přístup
představuje vhodnější prostředí pro děti se SVP. Je to dáno povahou samotného způsobu
vyučování a práce se žáky: „Určitě to platí pro žáky s mentálním postižením
a s poruchami učení, pro ně je Montessori vhodné.“ (Respondent 1) Jelikož je výuka
vysoce individualizovaná, umožňuje pracovat s každým žákem jednotlivě, tak se děti se
SVP dobře začleňují do výuky i do života třídy. Každé dítě má vlastní individuální plán,
který je přizpůsobován jeho schopnostem a dovednostem, nehledě na to, zda má SVP či
nemá. Prostředí třídy a způsob práce napomáhají snazšímu aplikování inkluzivního
vzdělávání (Respondent 2). Dle respondenta 2 by se dalo říci, že inkluze ve vzdělávání
bez problému koreluje s konceptem montessoriovské výuky. Díky tomu představuje
vhodnější prostředí pro inkluzi než škola hlavního vzdělávacího proudu.

V případě Montessori škol pak nastává problém se žáky, kteří mají SVP z důvodu poruch
chování. V jejich případě tato alternativní metoda vyučování není příliš účinná. Je to dáno
povahou svobodného vyučování, které je mnohdy zneužíváno: „Bohužel už to tak neplatí
pro žáky s poruchami chování, především ve vyšších ročnících často zneužívají svobodu,
kterou mají v průběhu výuky.“ (Respondent 1) Porucha chování je často diagnostikována
až v pozdějším věku. Následně přestoupí na školu, kde funguje Montessori výuka
a nejsou schopny se sžít s novým řádem. Nemají zažitou „alternativní“ praxi, což vede ke
špatným studijním výsledkům a narušování výuky ostatním žákům. Tento problém je pak
spojen s prací ŠPZ, které často automaticky posílají dětí do alternativ. V současné době
se to však zlepšuje (Respondent 1). Obecně se však respondenti shodli, že Montessori
výuka není příliš vhodná pro děti s poruchami chování.
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Waldorfská škola představuje v mnoha ohledech vhodnou platformu pro inkluzivní
vzdělávání, zároveň však má několik nedostatků. Jelikož má ve waldorfské pedagogice
učitel specifické postavení, které je spojeno s vyššími nároky na něj, záleží především na
něm, jak je schopen pracovat s žáky se SVP. Snižuje se individuální přístup k jednotlivým
dětem ve třídě, jelikož víc času se musí věnovat dětem s podpůrnými opatřeními. Na
druhou stranu samotné děti se SVP lépe snášejí svou jinakost a nepřipadají si v kolektivu
třídy jako zvláštní. Celkově je však žák se SVP lehkou překážkou v průběhu vyučování.
Pro ně samotné je však waldorfská pedagogika vhodná skrze individualizaci vyučování.
Dále jim napomáhá fakt, že výuka probíhá v ucelených epochách, kde se snadněji
propojují získané vědomosti. Jelikož výuka není známkovaná, žáci nejsou pod takovým
tlakem, což jim dále napomáhá ve výuce. I přes to všechno však nejvíce záleží na
samotném pedagogovi a jeho kvalitě, jak je schopen zvládnout všechny děti ve třídě
(Respondent 3).

Alternativní školy mohou, a často představují, vhodné prostředí pro inkluzivní
vzdělávání. Především pak školy s montessoriovskou výukou. Svobodný přístup ve
vyučování je vhodným přístupem pro mnohé děti se SVP. Ne však pro všechny,
především děti s poruchami chování mají problémy v alternativních školách. Zároveň je
potřeba dodržet maximální počet dětí se SVP ve třídě (ideálně 10 %) tak, aby to
kopírovalo přirozené rozdělení ve společnosti. Dalším důležitým faktorem pro úspěšné
aplikování inkluzivního vzdělávání v alternativních školách je vhodná distribuce
jednotlivých žáků se SVP. Tím je myšleno, že je žádoucí mít ve třídě děti s různými druhy
a stupni PO. Zde záleží na jednotlivých školách, aby předešly situacím, kdy v jedné třídě
bude několik žáků s poruchami chování či několik žáků s těžkými mentálními
postiženími. V takovém prostředí se jen stěží dá představit efektivní výuka.

Při aplikaci inkluzivního vzdělávání, ať už v alternativní nebo klasické škole, záleží
především na vůli vedení a zaměstnanců školy. Jestliže jsou příznivě nakloněni inkluzi,
jsou schopni ji efektivně provádět. To vede ke zvýšenému zájmu rodičů o danou školu.
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V tom ohledu má většina11 alternativních škol převahu nad školami klasickými. Jedním
z důvodů, proč se o ně rodiče zajímají, je právě vstřícnost vůči žákům se SVP a schopnost
efektivně je včlenit do výuky a kolektivu třídy a školy.

6.4 Státní sektor a alternativní školy
Respondenti z Montessori škol hodnotí jejich vztah se státem, či zřizovatelem
(městskou částí) jako spíše pozitivní. „MČ Praha 12 je nám a obecně alternativám velice
příznivě nakloněná. Snaží se nás podporovat.“ (Respondent 1) Praha 12 nejenže
podporuje ZŠ Na Beránku, v současné době se buduje nová Montessori ZŠ. Jedním
z důvodů, proč se staví nová škola právě s tímto vzdělávacím přístupem, je obrovský
zájmem rodičů o ZŠ Na Beránku. „Kdybych měl vzít všechny děti, tak nemám ve škole
800 žáků, ale 1400.“ (Respondent 1) Ačkoliv se ne všichni rodiče zajímají o Montessori
část, velká část chce dostat své děti právě do alternativních tříd. Komunikace se
zřizovatelem je tedy bezproblémová, vychází jim vstříc a snaží se pomáhat. MŠMT,
jakožto významný aktér v oblasti vzdělávání, nejeví o tuto oblast zájem a ředitel školy
s ním nepřichází do kontaktu (Respondent 1).

Na Praze 6 panuje podobná situace, kdy se tato městská část snaží podporovat alternativní
školy, nebo jim minimálně nebrání v jejich fungování (Respondent 2,3). O vztahu ze
strany státu hovoří ředitel ZŠ Duhovka: „Když to vezmu z pohledu naší školy, tak bych
řekl, že tolerantní a chápavý, nicméně nějaký zájem o podporu tohoto sektoru tam není.“
a „Tak ten zájem státu zabývat se tímto mini-sektorem, nebo vůbec si dělat starosti se
sektorem Montessori škol, je malý. Neexistuje už žádná systémová komunikace mezi
Montessori a MŠMT, dřív to tak bylo. Stát nás trpí, nekomplikuje nám život, s inspekcemi
mám velmi dobré zkušenosti, velmi chápavá.“ (Respondent 2) Pozitivní zkušenost se
státním aparátem je o to víc oceňována, jelikož Montessori přístup je na hranici legality
v ČR. Jedná se o specifické pedagogické postupy nebo o rozložení dětí ve třídě. Vyšší
ročníky už není tak jednoduché dávat do tříd, kde panuje rozmezí věku žáků od 11 do

11

A všechny mnou zkoumané.
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15 let. Školní inspekce v tomto ohledu nepředstavuje překážku pro fungování školy, její
členové jsou si vědomi způsobu fungování tohoto druhu zařízení a jeho specifických
potřeb. Na té vyšší úrovni řízení nepanuje žádná komunikace s MŠMT, ústřední orgán
státní správy nejeví o tyto školy zájem (Respondent 2).

S ČŠI má odlišnou zkušenost ředitel ZŠ Dědina. Někdy se kontrolují naprosté formality,
jindy relevantní záležitosti. Celkově je má zkušenost s podporou státu vůči alternativnímu
způsobu výuky spíše neutrální, kdy se k Waldorfské škole přistupuje jako k jakékoliv
jiné. Kritizuje se zaměření především samotného fungování celého systému ZŠ, kdy si
stát: „...neváží si učitelů. Jsou často zneužívání k různému politikaření.“ (Respondent 3)
Inkluze tuto problémovou situaci dále prohloubila, přidala administrativu. Se změnou
financování, kdy se místo normativního systému bude využívat výkonový, přijde další
potřeba něco vykazovat. Tím se nadále zvyšují nároky na učitele. Zároveň na ně státní
správa nahlíží a priori jako na „podvodníky“, kteří se snaží obejít systém (Respondent 3).

Z odpovědí je patrné, že se stát (zde reprezentovaný ústřední správní institucí MŠMT)
příliš nezajímá o rostoucí segment alternativních základních škol. Nejenže nejsou
zmiňovány v legislativě ani ve strategických dokumentech, ale ani ředitelé škol, tedy
institucí, které jsou v první linii vzdělávání, si nejsou vědomi nějaké podpory či
komunikace. To se při zvyšující se důležitosti těchto vzdělávacích zařízení jeví jako velké
pochybení. Úprava legislativy by přitom mohla mnoha školám pomoci s efektivnějším
vzděláváním, při zachování stejného standardu výuky (Respondent 2). Na místní úrovni
je pak situace diametrálně odlišná. Městské části si jsou vědomé relevantnosti těchto škol,
snaží se je podporovat a dále rozvíjet. Vychází to především z dobré praxe, kdy tyto školy
fungují a jsou aktivně vyhledávány rodiči, které do nich chtějí umístit své potomky.
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6.5 Vztah alternativních základních škol a školských poradenských zařízení
Všichni respondenti se shodli na tom, že ŠPZ často považují alternativní školy za
školy speciální. Tento předpoklad je spojen s nedostatečnou znalostí alternativních škol
a určitého snižování jejich statusu. V praxi se to projevuje tím, že ŠPZ často posílalo děti
se SVP „automaticky“ do alternativních ZŠ, jelikož tam si s ním poradí. Tuto praxi by šlo
shrnout: „Většinou nemají příliš zkušeností, prostě je posílají všechny sem na alternativu.
Což je hrozně problematické, protože Montessori není pro všechny, ne každé dítě ho
zvládne, stejně jako ne každý učitel.“ (Respondent 1) To následně vytvářelo velmi
špatnou strukturu ve třídách, která narušovala efektivní výuku.

Ostatní respondenti, shodně ze škol na Praze 6, se shodují, že jejich situace se vylepšila.
Dříve opravdu ŠPZ posílala děti se SVP spíše do alternativních škol, aniž by se jim více
věnovala. V současnosti již tento problém nepanuje, ŠPZ se naučila a pochopila, jak
alternativy fungují a že nejsou vhodné pro každého (Respondent 3). Zároveň si uvědomují
i vhodnost prostředí pro některé děti, tudíž rodičům rovnou doporučují Montessori školu
(Respondent 2).

Vztah ŠPZ a alternativních ZŠ se liší podle konkrétních aktérů. Ředitelé škol z Prahy 6 si
obecně pochvalovali současné fungování systému (a nejen v této oblasti byla patrná
spokojenost se současným fungováním této městské části), kdy se podařil odstranit
předsudek ohledně jejich škol a ŠPZ již neposílá všechny žáky se SVP automaticky
k nim. Stále však existují oblasti, kde toto neplatí. Obecně platí, že se postavení a renomé
alternativních škol mění, již nejsou tak často brány za speciální školy, jako spíše za školy
se speciální výukou. Ta může dobře fungovat s inkluzivním vzděláváním, ne však vždy
a všude.
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6.6 Kooperace mezi alternativními základními školami
Spolupráce mezi školami existuje, jedná se především o vzájemné obohacování
a inspiraci (Respondent 1,2). Setkávají se především se školami se stejným
pedagogickým směrem, tedy Montessori školy s Montessori školami a podobně.
Vzájemně si vypomáhají, předávají poznatky a zkušenosti. Spolupráce se tedy omezuje
především na rovinu pedagogickou, nejedná o spolupráci v politickém kontextu.
Montessori společnost, která sdružuje tyto školy, dříve měla vlastní poradní skupinu při
MŠMT. V rámci ní docházelo k systémové komunikaci se státní správou, stejně jako ke
společnému přístupu těchto škol. V současnosti již tato skupina neexistuje.

Ačkoliv spolu školy kooperují na určité úrovni, systémová komunikace a kooperace
neprobíhá. Neexistují společné požadavky, které by nutily školy se sdružovat, aby
zvyšovaly svou vyjednávací sílu. V případě Montessori škol je to až překvapivé, jelikož
mnohé prvky tohoto směru nemohou být za současné legislativy aplikovány. Jedná se
například o rozdělení žáků ve třídě, kdy na prvním stupni je možní mít ve třídě děti
z různých ročníků (nejčastěji 1. až 3. a 4. až 5. spolu). Na druhém stupni už toto možné
není. Ačkoliv by některé školy toto chtěly změnit, samostatně nemají příliš možností, jak
toho dosáhnout. Současnou situaci bych charakterizoval slovy, že každá škola jede „sama
na sebe“.
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Diskuze
V průběhu celé práce jsem odpovídal na výzkumné otázky ohledně inkluze na
alternativních školách Waldorfského a Montessori druhu. Zjišťoval jsem především
specifika těchto škol ve vztahu k inkluzivnímu vzdělávání, ke vztahu vůči státu či
zřizovateli. Vzhledem k absenci sekundárních dat ohledně této problematiky, jsem byl
odkázán na data primární, která jsem získal od ředitelů ZŠ. Jakkoliv se jedná o experty
ve svém oboru, jejich popis a hodnocení reality je stále subjektivní, což výrazně ovlivňuje
i tuto práci. Jejich postoj k inkluzi, jakožto veřejné politice v oblasti vzdělávání, může být
ovlivněn jejich názorem na tuto politiku jako takovou (obecně ideový koncept sociální
inkluze). Zároveň mohou být některé zkušenosti a názory zkreslené časem či nemusely
být vůbec vyřčeny. Díky primárním datům jsem získal celkový vhled do problematiky
a jsem schopen určit specifika pro inkluzi na základních školách Montessori
a Waldorfského typu.

Alternativní školy jsou v mnoha oblastech ideální platformou pro inkluzivní vzdělávání.
Obecně je to dáno povahou těchto škol, kdy jedním z jejich pedagogických a didaktických
základů je větší pozornost jednotlivým žákům. To je v pozitivní korelaci s inkluzí ve
vzdělávání, kdy pro její naplnění, je potřeba věnovat větší úsilí inkludovaným dětem. Ve
většině alternativních škol (i v případě škol zkoumaných) tomu dále napomáhá menší
počet dětí ve třídách, „ležérnější“ a uvolněnější prostředí ve třídách a odlišný přístup
učitelů. To je význačné pro učitele v Montessori školách. Ti mají sloužit především jako
„průvodci“ pro děti. Snaží se o pozitivní stimulování žáků vůči probírané látce a vytvoření
opravdového zájmu. Tento atribut se jeví jako velmi vhodný při integraci a inkluzi dětí
se SVP. Učitel má více času na jednotlivé žáky. Díky tomu je schopen jim spíše nastavit
takovou vzdělávací cestu, která je pro ně vhodnější. Především pro žáky s lehkým
mentálním postižením či různými vzdělávacími poruchami (dyslexie, dysgrafie) je tento
fakt významný. Učitel má čas a prostor na poznání dítěte s touto poruchou a je schopen
mu pomoci s učením. Individualizace výchovy je na Montessori školách taková, že de
facto každé dítě má individuální vzdělávací plán bez ohledu na to, zda má či nemá SVP.
Specifické postavení a nároky na učitele platí i při Waldorfské škole. Zkušenost je taková,
že pro děti s poruchami učení, jako je dyslexie, je tento model vhodný. Nejenže jsou pod
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menším stresem (výuka není známkovaná), ale vyučující je schopen jim v případě
potřeby pomoci více než ostatním žákům. Kvůli tomu však může docházet ke snižovaní
užitku zbytku žáků, záleží tak především na učiteli, jak je schopen to zvládnout. Prostředí
tříd a podoba výuky obou zkoumaných vzdělávacích konceptů se jeví jako velmi vhodná
pro inkluzivní vzdělávání. Waldorfská výuka v blocích napomáhá snazšímu pochopení
látky (skrze propojenost jednotlivých předmětů), což je pro žáky se SVP žádoucí. Díky
tomu, že výuka není známkovaná, se snižuje tlak na děti (nejčastěji ze strany rodičů), což
pomáhá jejich uvolnění a celkově zlepšuje atmosféru při vyučování. Tento fakt si
pochvalovalo několik učitelů. Děti nemusí jet na „výkon“, jsou tedy méně nervózní
a spíše se dokáží školou bavit. Montessori podoba vyučování taktéž pomáhá dětem se
SVP. Individualizace výuky všech dětí se promítá na podobě vyučování, kdy každý žák
pracuje na své práci. Zároveň je však stále v kolektivu, kde probíhají různé projekty
a podobně. V obou zkoumaných formách alternativního vzdělávání se tedy inkluze dětí
se SVP aplikuje bez větších problémů a spíše s úspěchem.

Montessori školy nemají problém s inkluzí a integrací dětí s lehkou mentální poruchou či
poruchami učení. Problém nastává se žáky s poruchami chování či ADHD. Princip ticha
a klidu při vyučování je velmi důležitý pro Montessori školy. A právě žáci s poruchami
chování mají s tímto principem mnohdy problém a narušují tím výuku. Z pozice učitele
se takovýto žák těžko zvládá a dochází k celkovému snižování užitku všech ostatních
žáků. Pro žáky s tímto druhem SVP tak není Montessori škola vhodná. ADHD je v mnoha
ohledech hraniční. Pro děti s touto poruchou pozornosti je většinou vhodnější klasická
škola. Klasická škola má strukturovanější režim, který napomáhá zvládnout ADHD (byť
ne vždy dobře a vhodně). Žák s touto poruchou by to měl spíše těžší v Montessori škole,
stejně jako jeho učitel a spolužáci.

Inkluzivní vzdělávání na klasické i alternativní škole trpí stejnými neduhy. Především se
jedná o velmi náročnou administrativu. Vyplňování individuálního vzdělávacího plánu
pro každého žáka a s ním spojené další administrativní záležitosti (doporučení od ŠPZ)
jsou z hlediska systému pochopitelné záležitosti. Je potřeba určitá míra kontroly ze strany
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zřizovatele a státního aparátu12. Problémem je ovšem náročnost (především časová), která
značně omezuje zdroje škol. Vytváření PO často omezuje učitele při jejich práci.
V konečném důsledku to pak vede ke snižování času, který je věnován dětem. Celkově
politika působí uspěchaným dojmem, kdy se rozhodlo, že „promarněné“ roky
(v porovnání s inkluzí ve školství v EU) se doženou během několika málo let. Do systému
byly vloženy značné finanční prostředky, ukazuje se však, že je to dlouhodobě
neudržitelné. To vede ke snižování financí, což bude snižovat efektivitu a tím pádem
i legitimitu celé inkluze. Je nepochybně potřeba změna současného kurzu této politiky.
Je zapotřebí snížit administrativní náročnost (což je zdaleka největší výtka celé politiky).
Další vítanou změnou by byl větší důraz na vysvětlení legitimity inkluze ze strany státu.
Přístup k žákům se SVP byl před institucionalizováním nedostatečný a mnohdy vedl
k situacím, kdy tito žáci nedostali kvalitní vzdělání (neochota vedení škol tyto žáky
přijímat). Někteří žáci pak skončili ve speciálních školách, ačkoliv by mohli chodit na
školy klasické (a alternativní). Inkluzivní vzdělávání má možnost tuto situaci alespoň
částečně napravit. Zároveň je inkluzivní princip vysoce v souladu s moderní,
demokratickou a na lidská práva orientovanou společností, jakou je Česká republika.
Mám za to, že právě tento fakt není dostatečně akcentován, a přitom je na inkluzivním
vzdělávání (a inkluzi obecně) tím nejdůležitějším.

Vzhledem k výsledkům mého výzkumu musím konstatovat, že je až s podivem, že
inkluzivního potencionálu alternativních škol (a obecně jejich vzdělávacího
potencionálu) není více využíváno ze strany státní správy. Tyto školy nejsou reflektovány
vzdělávací politikou a ani v politické diskuzi. Především pak Montessori školy, které jsou
ze své podstaty v mnoha ohledech inkluzivní, mohou fenoménu společného vzdělávání
mnoho nabídnout.

12

Dodržování IVP sleduje a dvakrát ročně vyhodnocuje ŠPZ.
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Závěr
V průběhu celé práce jsem odpovídal na výzkumné otázky. Skrze tematické
kódování jsem byl schopen určit základní zkoumané kategorie, které odpovídaly
výzkumným cílům. V první části práce jsem představil základní pojmová a hodnotová
východiska, která jsem získal skrze data ze sekundárních zdrojů. Popsal jsem proces
zavádění inkluze ve vzdělávání v ČR a subsystém alternativních základních škol u nás.
V další části jsem již využíval primární data, která jsem získal skrze rozhovory s řediteli
základních alternativních škol. Tito experti měli množství relevantních informací, které
byly založeny na jejich praktických zkušenostech. V následující části znovu představím
výzkumné otázky a shrnující odpovědi na ně.

Jak hodnotí ředitelé montessoriovských a waldorfských základních škol inkluzi a proces
jejího zavádění v ČR?
Samotný koncept či idea inkluzivního vzdělávání není řediteli považována za
problematickou, někteří ji vítají a považují ji za součást vzdělávání ve 21. století. Co je
ovšem bráno negativně, je její implementace v českém vzdělávacím systému. Zbytečná
a narůstající administrativa značně snižuje schopnosti jednotlivých škol věnovat se jiným
agendám. Formální postupy odsávají zdroje škol, ať už se jedná o čas a energii
zaměstnanců, tak finance. Jako pozitivum je shledán fakt, že tato politika byla a je
v mnoha ohledech prioritní, čemuž odpovídají finanční zdroje na ní určené.

Dotazovaní ředitelé se shodli, že se pro ně touto politikou příliš nezměnilo z hlediska
složení žáků, jelikož děti se SVP přijímali i dříve. Uznávají však, že tento přístup nemusel
panovat všude, a tedy v tomto ohledu to nepochybně pomohlo a pomůže mnoha dětem
(a rodičům).
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Existují pro alternativní základní školy specifika při zavádění inkluze v porovnání se
školou hlavního vzdělávacího proudu?
Většinou se oba postupy (alternativní i klasické) shodovaly. Jelikož český vzdělávací
systém nerozlišuje mezi školou alternativní a hlavního vzdělávacího proudu, musí oba
tyto druhy prokazovat stejné výsledky a jsou pod stejnou kontrolou. Rozdílem může být
integrace jednotlivých druhů SVP, kdy některé poruchy jsou lépe řešitelné z hlediska
nastavení vyučování té dané školy. Pro Montessori je především problém s inkluzí dětí
s poruchami chování.

Pro alternativní školy specifický je poměr žáků se SVP. Tento poměr by měl být ideálně
mezi 5-15 %, ale vzhledem k obrazu alternativních škol jako škol „lehčích“, není vždy
jednoduché dodržet poměr dětí se SVP ve třídě. Tento obraz je utvářen historickou
zkušeností, kdy se v počátcích alternativních škol v České republice mnohdy jednalo
o školy speciální. Mnoho rodičů stále považuje alternativní školy za lehčí, a proto
vhodnější pro děti se SVP a snaží se tedy dostat své potomky na tyto školy. Druhotně je
tento předpoklad přiživován školskými poradenskými zařízeními, které stále mnoho dětí
se SVP automaticky posílají do alternativních škol. Dotazovaní ředitelé na svých školách
již tento problém nemají. Se ŠPZ ve svých oblastech komunikují a ty vědí, že jejich školy
nejsou „speciální“. V minulosti však běžně docházelo k posílání dětí se SVP rovnou
k nim, že si s nimi poradí. Ze svého okolí (ostatní ředitelé a školy) pak vědí, že je to
v mnoha oblastech stále běžnou praxí. Oba tyto faktory ztěžují implementaci inkluze
v alternativních školách, jelikož dochází ke změně poměru dětí bez a se SVP, což snižuje
efektivitu vzdělávání.

Představují Montessori a Waldorf školy vhodné prostředí pro inkluzivní vzdělávání?
Ředitelé Montessori škol se shodli, že ano. Základní axiom Montessori výchovy spočívá
ve svobodném rozvoji osobnosti dítěte. Každému dítěti je dopřán individuální prostor,
kde utváří a rozvíjí své vlohy. SVP a inkluze tak není překážkou ve výchově a vzdělávání.
Především pro děti s poruchami učení je tento koncept vhodný.
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Waldorfská škola nemusí být nutně vhodné prostředí (či vhodnější než škola klasická),
jelikož zde záleží především na učiteli a jeho schopnosti věnovat se dětem se SVP.
V konečném důsledku může inkluze vést ke snižování kvality vyučování pro ostatní žáky,
ačkoliv samotný žák se SVP lépe snáší svou poruchu.

Jaký je vztah státu vůči alternativním základním školám?
Jak již bylo řečeno, český vzdělávací systém nerozlišuje mezi školou alternativní
a klasickou. Alternativní školy jsou pod stejnou kontrolou ze strany státního aparátu.
Česká školní inspekce k nim přistupuje stejně jako ke školám hlavního vzdělávacího
proudu a obecně nepanují problémy v souvislosti s jinou formou výuky.

V současnosti neexistuje komplexnější systémová komunikace mezi alternativními
školami a MŠMT. To je poněkud překvapující vzhledem k rozvoji těchto škol
a neustálému zvyšování počtu žáků. Zřizovatelé si uvědomují potenciál těchto škol a na
některých místech začínají vznikat školy nové (například MČ Praha 12). Ani v politickém
diskurzu nejsou alternativní školy probíraným tématem, politické strany se jim v podstatě
nevěnují.

Jak vypadal proces zavádění inkluze v ČR?
Integrace dětí se SVP byla prvně reflektována po Sametové revoluci v roce 1991. Díky
vyhlášce MŠMT 291/1991 Sb. mohli ředitelé základních škol vytvářet třídy pro různě
schopné žáky. Nejednalo se ještě o inkluzi v dnešní podobě. V roce 2002 byla vydána
směrnice, která se jmenovitě věnovala žákům se SVP a jejich integraci. Byl zde již jasně
definován žák se SVP a potřeba jeho integrace v běžné třídě, respektive školním
kolektivu. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
či jiném vzdělávání vytvořil právní rámec pro žáky se SVP. Byly zde definovány
jednotlivé druhy postižení. V zákoně však nebylo zahrnuto, jak žáky integrovat a jak jim
pomoci. To vedlo k novele školského zákona v podobě zákonu č. 82/2015 Sb. Zde je již
jasně definováno inkluzivní vzdělávání jako garance kvalitního vzdělávání pro všechny
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žáky, nehledě na jejich individuální a sociální charakteristiky. Dále v ní byly
dodefinována podpůrná opatření. Jedná se o soubor nástrojů, jak pomoci žákům se SVP
s jejich postižením během jejich vzdělávání. S novelou zákona je spojena vyhláška
č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se SVP. Jsou zde dále dodefinována jednotlivá PO
a postupy jejich aplikace. Od zavedení inkluzivního vzdělávání vzniklo na MŠMT
několik veřejně-politických dokumentů, které se věnují tomuto tématu.

Inkluze ve vzdělávání je proces, který byl v ČR zaváděn poměrně dlouhou dobu.
V několika posledních letech nabral na značné intenzitě. Určitá uspěchanost, a z ní
pramenící negativa, jsou kritizovány některými účastníky realizace inkluze ve
vzdělávání. Ani v politické či mediální aréně nepanuje jednotný názor na inkluzi.

Jaký je vztah alternativních škol a školských poradenských zařízení?
V minulosti ŠPZ přistupovala k alternativním školám spíše negativně, jelikož je vnímala
jako školy snazší a pro méně nadané děti. Ačkoliv se to v současnosti lepší (především
na základě dobré praxe a zkušeností ŠPZ s konkrétními školami), stále tento předsudek
přetrvává. To ztěžuje situaci mnoha školám, jelikož k nim jsou posílány děti, které je pro
ně obtížné zvládnout. Zároveň však platí, že ŠPZ často doporučují rodičům s dětmi se
SVP alternativní školy právě z toho důvodu, že je dokáží dobře integrovat a zajistit jim
kvalitní výuku. To se týká především Montessori škol.

Jaká je úroveň kooperace mezi jednotlivými alternativními školami?
Alternativní školy jednoho typu spolu intenzivně komunikují, dochází k různým
návštěvám či společným akcím. Neexistuje však systémová komunikace mezi
jednotlivými druhy škol a státní mocí, která by měla za cíl zvýšit vyjednávací sílu těchto
vzdělávacích institucí. To není překvapující i z toho důvodu, že tyto školy nejsou
rozpoznány vzdělávacím systémem. Potencionální rozpoznání by mohlo přinést změnu
legislativy. Ta by mohla přispět k efektivnějšímu naplňování vzdělávacích cílů
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z ideového hlediska škol. Především pak Montessori školy by mohly více „dodržovat“
učení Marie Montessori.

Má diplomová práce zkoumala aplikaci inkluzivního vzdělávání na alternativních školách
typu Montessori a Waldorf. V mnoha ohledech se potvrdil předpoklad, že tento druh škol
je vhodným prostředím pro žáky se SVP. V některých případech je dokonce vhodnějším
prostředím než škola hlavního vzdělávacího proudu. Skrze rozhovory s řediteli
základních škol alternativních vzdělávacích proudů se prokázal potenciál těchto škol
v inkluzi ve školství. Rozhovory dále přinesly zjištění, že státní správa příliš nereflektuje
vzrůstající postavení alternativních škol a nesnaží se je využívat ve větší míře.
V teoretickém ukotvení práce byly popsány koncepty inkluzivního vzdělávání
a alternativního školství. Tyto koncepty byly popsány za prvé obecně a za druhé jejich
fungování a implementace v ČR. Limitací práce byla absence akademického výzkumu,
a tedy zdroje sekundárních dat, který by se věnoval tomuto tématu. Další výzkum by se
mohl zaměřit na jiné druhy alternativních škol, jako jsou školy Daltonské, Freinetovské
či Jenské a jejich potencionál při inkluzi žáků se SVP. Rovněž by se mohl další výzkum
věnovat alternativním školám v české vzdělávací soustavě. Toto téma je zkoumáno
z hlediska pedagogické vědy, především pak role učitele a pozice žáka na alternativních
školách. Chybí však veřejně-politický výzkum tohoto tématu.
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Summary
This diploma thesis described Czech sub-system of alternative primary schools
and how are these schools implementing inclusive education by using qualitative
methodology. Alternative schools seem to be very appropriate environment for inclusive
education. Especially Montessori approach is suitable for most pupils with special
educational needs. Only behavioral disorders are problematic to handle in Montessori
schools. Czech path of implementing inclusive education was rather long (compared to
Western Europe). Since 2016 the government has put high amounts of resources into the
inclusive education. Despite this fact most directors of primary schools are not satisfied
with this policy. The biggest complaint is about very demanding administration and paper
work. Public sector and education policy makers consider alternative schools as small
stakeholders in the schooling system. That is rather surprising because numbers of these
schools and pupils in them are increasing year after year. State sector does not recognize
growing interest of parents in alternative methods of education. Alternative schools have
difficult relationship with special schooling institution (ŠPZ). It is mainly because of lack
of knowledge about alternative schools. ŠPZ often sends pupils with special educational
needs to these schools because they consider them as special. Cooperation between
alternative schools is rather weak. Schools mostly share experience about educational
methods. There is no body which would represent and advocate these schools. For
example, Montessori schools would welcome small legislation changes (to deepen the
concept of Maria Montessori teaching) yet they have very limited negotiating power.
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Příloha č. 1 – Osnova rozhovoru
1) Existují specifika pro zavádění inkluzivního vzdělávání na alternativních školách
v porovnání se školami hlavního vzdělávacího proudu?

2) Váš názor na inkluzi a její zavádění v ČR?

3) Představují alternativní školy (Montessori, Waldorf) vhodné prostředí pro inkluzi?
Vhodnější než klasické? Proč?

4) Jak vypadá konkrétní podoba inkluzivního vzdělávání na zkoumaných institucích,
tzn. jaké PO (podpůrná opatření) jsou uplatňována?

5) Je rozdíl v přístupu školských poradenských zařízení (ŠPZ) – Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC) vůči dětem
v Montessori třídách a klasických?

6) Jak se změnil podíl žáků se SVP od zavedení inkluze?

7) Kolik žáků s SVP máte na své škole? Alternativní/klasické třídy.

8) Jak vypadá spolupráce s jinými Montessori vzdělávacími zařízeními, potažmo jinými
alternativními ZŠ?

9) Vztah státu a zřizovatele?
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Příloha č. 2 – Uskutečněné rozhovory
Rozhovor s Jiřím Soukupem (1, Montessori), ředitelem ZŠ Na Beránku, 22.5. 2018 –
rozhovor nebyl na přání respondenta nahráván
Existují specifika pro zavádění inkluzivního vzdělávání na alternativních školách
v porovnání se školami hlavního vzdělávacího proudu?
Na to se dá nahlížet z vícero hledisek, ale neřekl bych, že je to příliš rozdílné. Rozhodně
platí, že na alternativních školách, a u nás taktéž, je více dětí se SVP, což je ovšem dáno
určitou „historickou“ zkušeností. Když ŠPZ rozhodují o dítěti, co má SVP, často ho
rovnou chtějí dát na alternativu, že tam si s ním spíš poradí. Konkrétně pro Montessori je
problém v tom, že poslední dobou je nárůst poruch chování, což pro nás není úplně
vhodné.

Jaké je Váš názor na inkluzi a její zavádění v ČR?
Celá inkluze mi připadá jako dost zbytečně nafouknutá bublina. Pro nás se nic víceméně
nezměnilo, my jsme ty děti brali stejně a starali se o ně. Teď navíc musíme vyplňovat
hrozně moc papírů, je s tím neskutečná administrativa. 50 % času tráví zástupce ředitele
vyplňováním IVP atd. Musí se vyplňovat spousty „papírů pro papír“. To nakonec pak
ještě vede k uniformitě, vyhodnocování IVP bude uniformní, dle mého má smysl, jen
když má žák mentální postižení nebo něco opravdu závažného, třeba diskalkulii. Teď je
toho v té kategorii prostě moc, není toho vůbec tolik potřeba, třeba zkrácený diktát mi
připadá jako nesmyslný a je toho víc. Je ovšem pravdou, že ačkoliv se u nás toho příliš
nezměnilo, v jiných školách to mohlo pomoci, kde úmyslně nebrali děti se SVP.

Představují alternativní školy (Montessori) vhodné prostředí pro inkluzi? Vhodnější než
klasické? Proč?
Řekl bych, že ano. Určitě to platí pro žáky s mentálním postižením a s poruchami učení,
proto je Montessori vhodné. Bohužel už to tak neplatí pro žáky s poruchami chování,
především ve vyšších ročnících často zneužívají svobodu, kterou mají v průběhu výuky.
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To je často spojeno s tím, že sem nastoupí ve vyšším ročníku a nemají zažitou tu
„alternativní“ praxi. Což je znovu ve spojitosti se ŠPZ, kteří je sem posílají tak nějak
automaticky. Třeba s těmi, co jsou v naší oblasti, problémy už nejsou, už se to naučili, že
je sem nemají posílat automaticky. Bohužel to zdaleka neplatí všude.

Jak vypadá konkrétní podoba inkluzivního vzdělávání na zkoumaných institucích, tzn.
jaké PO (podpůrná opatření) jsou uplatňována?
Většina dětí (na obou podobách školy), tedy kolem 60, má 2-3 stupeň. Pak máme 3 žáky
ve 4 a 4 žáky v 1. Nejčastěji se jedná o asistenta pedagoga, speciálních pedagogickou péči
– doučování, posledním dobou roste přímá intervence a samozřejmě pomůcky. To ovšem
z části dáno povahou Montessori škol.

Je rozdíl v přístupu školských poradenských zařízení (ŠPZ) – Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC) vůči dětem
v Montessori třídách a klasických?
Určitě je. Většinou nemají příliš zkušeností, prostě je posílají všechny sem na alternativu.
Což je hrozně problematické, protože Montessori není pro všechny, ne každé dítě ho
zvládne (stejně jako ne každý učitel).

Jak se změnil podíl žáků se SVP od zavedení inkluze?
Určitě vzrostl, ale nikterak zásadně. Narůstá počet PO, ale to může být možná změněným
přístupem k diagnóze dětí. Připadá mi, že za SVP jsou často prohlašovány děti, co to
úplně nepotřebují. Nebo jinak, před deseti lety by to jeho omezení nebylo bráno jako
skutečné omezení. Svým způsobem mi připadá, že když se chce, tak se vždy něco najde.
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Kolik žáků s SVP máte na své škole? Alternativní/klasické třídy.
Celkově máme na Montessori 210 žáků v 10 třídách, přičemž 25 jich má SVP.
V klasických třídách je 610 dětí se 45 SVP. Tudíž jasně můžete vidět, že procentuálně je
na alternativě mnohem víc žáků se SVP.

Jak vypadá spolupráce s jinými Montessori vzdělávacími zařízeními, potažmo jinými
alternativními ZŠ?
Spolupracujeme s dalšími Montessori ZŠ, především na Kladně, ale i dalšími po Praze.

Vztah státu a zřizovatele?
MČ Praha 12 je nám a obecně alternativám velice příznivě nakloněná. Snaží se nás
podporovat. Dokonce se teď buduje nová Montessori ZŠ. To je dáno obrovským zájmem,
který o nás je. Kdybych měl vzít všechny děti, tak nemám ve škole 800 žáků, ale 1400.
Problém pro MČ a vlastně i obecně, je to, že Montessori je personálně velice náročné,
sehnat ty vhodné učitele není vůbec jednoduché, nemůže takhle učit každý, to musíte mít
v hlavě nastavené na to. Připadá mi, že MŠMT v této oblasti není moc aktivní, já ze své
pozice s nimi nepřicházím absolutně do kontaktu.

Rozhovor s Jindřichem Kitzbergerem (2-Montessori), ředitelem ZŠ Duhovka, 6.6.2018 –
nahráván
Kolik žáků celkem a s SVP máte na své škole?
160 dětí, kolem 20.

Jak vypadá konkrétní podoba inkluzivního vzdělávání na zkoumaných institucích,
tzn. jaká PO (podpůrná opatření) jsou uplatňována?
Nejčastěji, největší počet případů je asi hodina práce se speciálním pedagogem týdně,
potom speciálně pedagogická péče, což jsou vlastně poruchy učení, nejčastěji dyslexie,
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dysgrafie, výjimečně i dyskalkulie. Tak na to máme svého speciálního školního
pedagoga, aby se to dítě jednou týdně s ním učilo.

To je na jaké úrovni, tyto PO?
2-3. Dále tady máme 4 děti, které mají asistenta pedagoga, a pak je tady jedna holčička
se zrakovým postižením, takže tam jsou PO typu nějakých pomůcek a podobně. A pak je
tam občas u nějakých děti pedagogická intervence hodinu týdně, což je zhruba všechno.
Máme jeden stupeň 4, což je ovšem jen v těch dílčích opatření, ne celkově.

Představují alternativní školy (Montessori) vhodné prostředí pro inkluzi? Vhodnější než
klasické? Proč?
V zásadě ano, protože ta výuka je vysoce individualizovaná, umožňuje pracovat
s každým dítětem jednotlivě, bez ohledu na to, jestli má nebo nemá potřebu podpůrných
opatření, takže každé dítě má vlastní individuální plán v tom Montessori systému. Takže
z tohoto hlediska je ta práce s dítětem, které má nějaké speciální potřeby taková
přirozenější, a to prostředí třídy, vybavení, způsob práce, tak to všechno tomu nahrává,
že to je „snažší“, tedy ne z hlediska práce pedagogů, ale víc a dobře to koreluje s tím
konceptem výuky, kterým uplatňuje Montessori. Je to tedy určitě vhodnější prostředí než
klasická škola.

Setkal jsem s tím, že žáci s poruchami chování jsou občas problémový, vzhledem k té
volnosti, kterou mají na Montessori.
Ano, je to tak. U některých hraničních případů, a právě poruchy chování jsou asi
nejvýznamnější, tak tam to může jít proti tomu principu klidu a ticha ve třídě. Protože
v Montessori třídě pracuje každé dítě na něčem jiném, samo si určuje režim, samo si
určuje přestávky. Někdy se pracuje skupinově, ale většinou je ta třída hodně rozdrobená,
i architektura třídy je rozmanitá. Dítě, které má volnější režim ve třídě, má větší svobodu,
tak u těch poruch chování to někdy to je v kontradikci vůči tomuhle systému a někdy to
nejsme schopni zvládnout, když už to přesahuje určitou hranici.
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U toho ADHD je to velmi těžké posoudit a je potřeba to zvažovat, jestli ten
strukturovanější režim, ta pevnější struktura tradiční školy, jestli pro ně není vhodnější
vzdělávací cesta, než ta svoboda a volnost v Montessori prostředí.

Existují specifika pro zavádění inkluzivního vzdělávání na alternativních školách
v porovnání se školami hlavního vzdělávacího proudu?
To jsou ta, o kterých jsme teď mluvili.

Myslím to v ohledu na zavádění této politiky, ne jako specifika vzdělávání.
To je problém každé školy, která má prostředí a přístup nastavený příznivě k inkluzi. Čím
víc se to daří, nebo čím je to prostředí vstřícnější k tomu procesu, tak tím větší je zájem
rodičů o takovou školu. My si musíme dobře hlídat, aby procento těch dětí, se SVP,
nepřesáhlo určité procento ze všech dětí. To znamená, aby to prostředí třídy bylo stále
„normální“, aby to rozložená dětí s hendikepem bylo jako v běžné populaci. A to by podle
mě optimálně mělo být 10–15 %. U nás je to trošičku nad tou hranicí, což je dáno tím, že
škola našeho typu přitahuje rodiče a děti, které buď už mají anebo očekávají, že budou
mít nějaké speciální SVP. Tak samozřejmě škola našeho typu a velikosti, postupu
a filozofie toho prostředí, tak je pro ně lákává, nebo cítí, že by tady mohly ty děti
podmínky pro dobrá rozvoj. Akorát my musíme zvážit, co zvládneme v rámci naší práce.

To mě přivádí k další otázce, jak se změnil podíl žáků se SVP od zavedení inkluze?
Tento celostátní krok se u nás nějak výrazně neprojevuje. Ale to je trochu tím, že ten
celostátní krok je hodně zaměřený na děti s mentálním hendikepem, tady přece jenom
máme ty limity, že jsme dvoujazyčná škola s Montessori kurikulem a jsme z toho
učebního hlediska trochu náročnější než běžné školy. Dítě se musí učit všechno ve dvou
jazycích, což značně zvyšuje akademické nároky.
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Je rozdíl v přístupu školských poradenských zařízení (ŠPZ) – Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogické centrum (SPC) vůči dětem
v Montessori třídách a klasických? Setkal jsem se s tím, že PPP často posílají děti s SVP
automaticky do alternativních škol, protože jim to připadá vhodnější a dál s tím moc
nepracují, vnímáte to taky tak?
Ano, tak to je. Pro ně je to určité východisko, co doporučit a cítí tu vhodnost prostředí,
takže se stává, že s tím doporučením rodiče už rovnou přicházejí, to se stává často.

Máte s tím pozitivní nebo negativní zkušenost? Děje se to automaticky, že pedagogové
a psychologové v nich si řeknou, že dítě pošlou k vám, jelikož má SVP?
Děti k nám chodí do první třídy, tudíž ještě stále dost mladé a řada těch speciálních potřeb
nejde ještě diagnostikovat. Takže často ani nevíme, ukáže to až během docházky. Ty
doporučení psychologů a poraden zvyšují ten zájem rodičů s takovým dítětem, což je pro
nás problém, jak jsem již hovořil. My si musíme ty děti vybírat, tak abychom nenarušili
přirozenou strukturu dětí ve škole.

Jak vypadá spolupráce s jinými Montessori vzdělávacími zařízeními, potažmo jinými
alternativními ZŠ? Ať už soukromými nebo státními.
Ono těch státních moc není, ale spolupracujeme. Setkáváme se na různých konferencích,
učitelské konference nebo další akce zaměřené na Montessori vzdělávání. Například
každoročně je konference Montessori učitelů, kde se pravidelně zúčastňujeme, i na
mezinárodní akce chodíme, takže o sobě víme. Třeba teď v pondělí se jdeme podívat do
kladenské ZŠ Montessori školy, kde se chceme podívat, jak to dělají. Bude se jednat
o takovou vzájemnou inspiraci, jak to dělají u nich, jak my. Tyhle návštěvy jsou docela
časté.
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Teď možná taková zvláštní otázka, já si ani sám nejsem jistý, jak jí formulovat, ale
zajímalo by mě, jaký je vztah státu, například ministerstva, vůči vaší škole či obecně
alternativám. Je tady boom alternativních škol, jak k tomu přistupuje stát?
Když to vezmu z pohledu naší školy, tak bych řekl, že tolerantní a chápavý, nicméně
nějaký zájem o podporu tohoto sektoru tam není. To už jsme se vyzkoušeli a víme, že
Montessori školy by potřebovaly nějaké úpravy legislativy, abychom věci, co chceme
dělat, mohli dělat „legálněji“, otevřeněji nebo je vlastně mohli dělat. Tak ten zájem státu
zabývat se tímto mini-sektorem, nebo vůbec si dělat starosti se sektorem Montessori škol,
je malý. Neexistuje už žádná systémová komunikace mezi Montessori a MŠMT, dřív to
tak bylo. Stát nás trpí, nekomplikuje nám život, s inspekcemi mám velmi dobré
zkušenosti, velmi chápavá. Poslední inspekce, tak paní inspektorka měla i Montessori
kvalifikaci, kurz, takže dobře věděla, o čem to je a byli velmi vstřícní. Na tohle si vůbec
nemohu stěžovat. Montessori přístup je tak na hranici legality u nás, tak jsme tolerováni.
Rozhodně se nedá mluvit o nějaké větší podpoře.

Teď si to vyzkouším, jelikož na podzim budeme žádat o rozšíření školy o druhý stupeň,
tak tam uvidíme, jaká bude naše zkušenost, kterou mají jiné školy, které teprve vznikají,
jelikož teď panují problémy s povolováním soukromých škol, stejně jako se zvětšováním
kapacit těch stávajících, jelikož stát zaregistroval, že tento segment docela rychle a silně
narůstá, ale to není otázka Montessori, ale obecně soukromého školství, především ZŠ.

Dříve fungovala systémová komunikace, co se změnilo?
Při MŠMT existoval takový poradní orgán, poradní skupina. Díky tomu mohla
Montessori společnost komunikovat s ministerstvem, pravidelně. To už dnes neexistuje

Teď bych se chtěl zeptat na otázku vcelku osobní, jaký je Váš názor na inkluzi?
Můj názor na tento princip je vysoce pozitivní. Je to dneska přirozená zásada, kdy se jen
těžko dá představit situace, že by to tak nebylo. Je to nějaký princip pedagogický
a vzdělávací, který by měl být respektován a v celé Evropě, nebo ve vyspělých zemích,
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se postupně rozvíjí už desítky let, a i u nás se tak nějak těch posledních třicet let pozvolně
dobře rozvíjí a posiluje. Pro mě je jako princip svobody a demokracie, tak ve školství,
vzdělávání, je prostě inkluzivní princip. Akorát si myslím, že v tom posledním kroku stát
moc tlačí na pilu, v tom smyslu, že se pouští do příliš rychlého postupu, aniž by byly
domyšleny všechny následky a souvislosti. V té praktické rovině, tak je zatíženo nesmírně
náročnou administrativní částí, která způsobuje, že hodně energie, která by se dalo
věnovat jinam, tak školy a poradenský systém je musí investovat do formálních postupů,
do administrativy a zbytečně se vyčerpávají věcmi, které nejsou moc užitečné.

V tomhle si myslím, že se trochu přestřelilo, že se mohl ten vývoj nechat pozvolnější,
protože tím, jak se to „přepálilo“, tak ani nejsou lidské zdroje na to, aby se efektivně
a kvalitně udělalo, jelikož ta kvalita je tam důležitá. Je jasné, že ze dne na den nevznikne
spousty nových asistentů a kvalifikovaných učitelů. Dle mého by to mělo být takové
rovnoměrnější, aby to stát lehce tlačil, motivoval k posunu, ale ten tlak by neměl přílišný,
nemělo by to být násilné a bez zázemí.

Nesmírně pozitivní jsou finance, které stát vložil do tohoto projektu. Pak zjistil, že se to
těžko zvládá, tak teď zase brzdí, což má zase za následek ty negativní efekty u projektů,
co se už rozjely. Teď se dává rozpočtová brzda, peníze se na to nedostávají a pak se těžko
obhajuje, těžko se motivují lidé a pro pochybovače to je argument, proč se to dělat nemá.

Jak pociťujete nárůst zájmů rodičů?
Jsme takřka na kraji kapacity (180 žáků), hlásí se nám dvakrát tolik, než bychom mohli
vzít. Do první třídy máme 70 zájemců na 35 míst. Celkově se zájem zvyšuje.
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Rozhovor s Mojmírem Dunděrou (3 – Waldorf), ředitelem ZŠ Dědina, 2.7. 2018 –
rozhovor nebyl na přání respondenta nahráván
Existují specifika pro zavádění inkluzivního vzdělávání na alternativních školách
v porovnání se školami hlavního vzdělávacího proudu?
Především pozice učitele je jiná, jelikož jsou na něj kladeny rozdílné nároky. Ale
administrativa je víceméně stejná, stejně náročná a často zbytečná.

Jaký je Váš názor na inkluzi a její zavádění v ČR?
Pro naši školu se toho příliš nezměnilo. Celkově je ten systém velmi neefektivní, současná
podoba není ideální, připadá mi, že se děti spíše selektují. Pokud má být inkluze opravdu
účinná, musel by se zmenšit počet dětí ve třídách, zvýšit se počet asistentů, což by
neskutečně zvýšilo finanční náročnost. Ale i kdyby bylo toto splněno, obávám se, že by
inkluze vedla k neprospěchu talentovanějších dětí. Celkově inkluze způsobuje snižování
užitku nadanějších žáků, špičkově nadané děti nedosáhnou svého potencionálu. Z těchto
důvodů je potřeba změnit současnou podobu společného vzdělávání.

Představuje Waldorf vhodné prostředí pro inkluzi? Vhodnější než klasické? Proč?
Nemyslím si, že nutně představují vhodnější prostředí. Je to hodně o konkrétním učiteli,
jak je schopen dítě se SVP zvládnout. Ve waldorfské pedagogice je důležitý individuální
přístup, ten se může inkluzí snižovat, jelikož má učitel méně času na ostatní děti. Což
ovšem bude vždy tak, dítě se SVP je trochu “překážkou“. Nepochybně jim však inkluze
pomáhá, lépe snášejí svou jinakost, nepřipadají si divné v kolektivu. Stále si však myslím,
že záleží především na učiteli a jeho schopnostech.

Jak vypadá konkrétní podoba inkluzivního vzdělávání na zkoumaných institucích,
tzn. jaká PO (podpůrná opatření) jsou uplatňována?
Klasická škála, psycholog, speciální pedagog. Celkem máme 14 asistentů, které často
využívá celá třída během výuky. Pro ně jsme zřídili i speciální pracovnu. Navíc tomu
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napomáhá Waldorf, kde se učí speciální předmět – dramatická výchova. Nejčastější je
pedagogická intervence 2-3 stupně, měli jsme i dítě s Downovým syndromem.

Je rozdíl v přístupu školských poradenských zařízení (ŠPZ) – Pedagogickopsychologickou poradnou (PPP) a Speciálně pedagogickým centrem (SPC) vůči dětem
v Montessori třídách a klasických?
Na Praze 6 se ví, že Waldorf není speciální škola, takže se sem nikdo nesnaží „nacpat“
problematičtější případy. Ale dříve tomu tak bývalo, posílali sem děti s různými
diagnózami. V současnosti již vědí, že sice Waldorf pojímá dítě prostě jinak, ale není to
speciální škola.

Jak se změnil podíl žáků se SVP od zavedení inkluze?
Příliš se nezměnil, pro nás to není takový rozdíl, jelikož my jsme ty děti přijímali již
předtím bez problému. Jenom je navíc velké množství různého vykazování, vytváření PO
stále pokulhává. Nejvíce to odnáší učitel, je to na něj velké břemeno. To se bohužel
podepisuje na výuce, jelikož se pak snižuje čas na děti.

Kolik žáků s SVP máte na své škole? Alternativní/klasické třídy.
Integrovaní žáci nejdou dělit. 86 žáků se SVP. Když mluvíme o třídách, tak bychom byli
schopni naplnit dvě, ale otevíráme jen jednu. Je o ně velký zájem, ale to i o tu klasickou
část školy.

Jak vypadá spolupráce s jinými Waldorf vzdělávacími zařízeními, potažmo jinými
alternativními ZŠ?
Spolupráce pobíhá, scházíme se jednou za čtvrt roku, respektive asociace. ŠVP dělaly
všechny školy spolu pro Waldorf, probíhá výměna informací ohledně inspekcí. Dále
sjednocujeme kroky při testování, probíhají olympiády 15 waldorfských škol, dokonce
z Polska a Německa.
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Vztah se státem a zřizovatelem?
Občas inspekce kontroluje věci k smíchu, jindy zase to důležité. Často se zaměřuje na
naprosté formality. Vzhledem k tendenci ke sjednocování a tabulkování to občas přináší
problémy. Hodně záleží na podpoře rodičů, kteří nám velmi pomáhají.
Vztah se státem mi připadá takový, že platí presumpce viny, hodně se kontroluje a působí
to, že se školy berou jako podvodníci. Se zřizovatelem je to těžší, je takový „vazalský“.
V současnosti se vymýšlí nový způsob financování, místo normativního bude výkonový,
bude se muset více vykazovat a bude to zase náročnější pro školy a učitele. Taktéž mi
připadá, že si stát neváží učitelů. Jsou často zneužíváni k různému politikaření.
Inkluze je nejspíš v některých ohledech krok správným směrem, ale připadá mi, že je to
spíše módní slovo – integrace fungovala dvacet let a ta současná politika neskutečně
snižuje efektivitu. Určitě je potřeba změna.
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Vymezení výzkumného problému
Alternativní vzdělávání je na vzestupu, a to ať už na předškolní úrovni, tak na
úrovni základních a středních škol. Zároveň se v současnosti prosazuje model
inkluzivního vzdělávání, který má za cíl integraci a inkluzi žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami (SVP) do běžného školního kolektivu. Tato práce poskytne
specifický vhled do tohoto fenoménu. Zaměřím se na několik typů alternativních
základních škol. Bude se jednat o Montessori a Waldorf školy. Budu zkoumat, jak na
těchto školách probíhá implementace inkluzivní politiky a zda tyto školy, vzhledem ke
svým specifickým pedagogickým a didaktickým metodám, nepředstavují vhodnější
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prostředí pro tuto politiku. Dalším cílem práce bude popsat zavádění inkluzivního
vzdělávání v ČR a jaký je vztah státní moci vůči alternativním školám. I přes to, že roste
počet těchto škol a žáků v nich, tvůrci vzdělávacích politik je neberou příliš v potaz.
V různých programových a strategických dokumentech či v programech politických stran
zmínky o těchto školách nejsou či jsou velmi vágní. Skrze sekundární zdroje dat,
a především pak skrze rozhovory s řediteli alternativních ZŠ zjistím, zda tyto školy
představují vhodné prostředí pro aplikaci inkluzivního vzdělání, jaký je vztah se státní
mocí či zřizovatelem a zda existuje určitá míra kooperace mezi jednotlivými školami.
Další oblastí, kterou prozkoumám bude objasnění vztahů mezi alternativními školami
a školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ). Tyto instituce hrají důležitou roli při
posuzování SVP a jejich role v inkluzivní politice je velmi důležitá. Při předběžném
výzkumu jsem se shledal s tvrzením, že ŠPZ přistupují k alternativním školám často
s despektem a považují je za školy speciální. To se promítá v automatickém posílání dětí
se SVP do těchto škol.

Výzkumné cíle
Hlavní výzkumné cíle:
Deskripce zavádění inkluzivního vzdělávání v ČR a její institucionalizace v roce
2016. Evaluace inkluze z pohledu přímo zapojených aktérů (ředitelů škol). Zjištění, zda
Montessori a Waldorf školy představují vhodné prostředí pro inkluzivní vzdělávání.

Vedlejší výzkumné cíle:
Popis veřejné-politického systému alternativních ZŠ s důrazem na zjištění vztahů
stát – škola. Dalším cílem je zjištění, jak funguje spolupráce mezi těmito školami a
školskými poradenskými zařízeními. Zjistit, zda existuje spolupráce mezi alternativními
školami za účelem společného postupu v prosazování jejich zájmů.
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Výzkumné otázky
Hlavní výzkumné otázky: Jak hodnotí ředitelé montessoriovských a waldorfských
základních škol inkluzi a proces jejího zavádění v ČR? Existují pro alternativní základní
školy specifika při zavádění inkluze v porovnání se školou hlavního vzdělávacího
proudu? Představují Montessori a Waldorf školy vhodné prostředí pro inkluzivní
vzdělávání?

Vedlejší výzkumné otázky: Jaký je vztah státu vůči alternativním základním
školám? Jak vypadal proces zavádění inkluze v ČR? Jaký je vztah alternativních škol a
školských poradenských zařízení? Jaká je úroveň kooperace mezi jednotlivými
alternativními školami?

Výzkumný plán
Pro práci využiji kvalitativní metodologický přístup. Bude se jednat o
jednopřípadovou studii, přičemž první část práce bude deskriptivního charakteru
(představení zkoumaných konceptů-inkluze a alternativních škol). V druhé části, kde data
získané z rozhovorů s řediteli škol, bude tato práce explanačního charakteru, jelikož budu
hledat vysvětlení různých vztahů. Bude se jednat o to, zda Montessori a Waldorf výuka
představují vhodnější prostředí pro inkluzi dětí se SVP, jaký panuje vztah se státní mocí
a ŠPZ. Rozhovory uskutečním s řediteli základních alternativních škol v Praze. Bude se
jednat o expertní polostrukturované rozhovory, kde zjistím přesné odpovědi na mé otázky
a zároveň dopřeji prostor pro další zajímavé informace.
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