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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPECÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE  

- pro asistenty pedagoga 

 

Dobrý den, jsem studentkou evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity 

v Praze a prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho výsledky budou 

součástí mé diplomové práce.                         

Děkuji, Kateřina Hůlová  

 

 

1. Na jakém stupni ZŠ vykonáváte pozici asistenta pedagoga:  

a) na 1. stupni                                                                                                                                                      

b) na 2. stupni  

 

2. Jaké máte nejvyšší dosažené vzdělání?  

a) akreditovaný kurz pro asistenty pedagoga 

b) střední pedagogické vzdělání s maturitní zkouškou 

c) vyšší odborné pedagogické vzdělání  

d) bakalářské nebo magisterské pedagogické vzdělání  

 

3. Máte v plánu si v budoucnu zvyšovat kvalifikaci dalším studiem? 

a)rozhodně ano………………………………………………………………… 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 



4. Myslíte si, že jste dostatečně informována o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

a) ano, jsem dostatečně informována 

b) spíše ano  

c) spíše ne - uvítala bych další informace, např. nějaké školení 

d) ne  

 

 

5. Kde nejčastěji získáváte informace o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami? (Můžete označit i více odpovědí). 

a) vedení školy 

b) Pedagogicko-psychologická poradna 

c) Speciálně pedagogické centrum 

d) internet 

e) jiné – uveďte prosím kde………………………………………………… 

 

 

6. Vzděláváte se sama v oblastech, které se týkají žáka se speciálními 

vzdělávacími potřebami? Pokud ano, jak? 

a) ano……………………………………………………………………….. 

ne) ne 

 

7. Nabízí Vaše škola další vzdělávání v oblasti inkluze? 

a) ano………………………………………………………………………….. 

b) ne 

 

 



8. Pracujete jako asistent pedagoga s žákem ve stejné třídě jako se učí 

ostatní žáci? 

a) ano, vždy 

b) ne vždy, někdy pracujeme odděleně  

c) téměř nikdy 

 

 

9. Jaké speciální metody a přístupy nejvíce využíváte při vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami?.  

a) speciální učebnice, speciálně pedagogické pomůcky  

b) vzdělávání žáka mimo kmenovou třídu  

c) snížení počtu žáků ve třídě  

d) přítomnost dalšího pedagogického pracovníka, asistenta, odborníka  

e) žádné  

f) jiné – uveďte jaké…………………………………………………………….. 

 

 

10. Jaké konkrétní techniky práce a podpůrné prostředky využíváte při 

výuce?  

……………………………………………………………..……………………

………………………………………..………………………………………… 

 

 

11. Jaké omezení má žák, se který má SVP a se kterým pravidelně 

pracujete? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 



12. Pomáháte učiteli i při výuce ostatních žáků? 

a) ano 

b) ne 

 

 

13. Podílíte se na sestavování IVP? Pokud ne, z jakého důvodu? 

a) ano 

b) ne………………………………………………………………………… 

 

 

14. Jak hodnotíte spolupráci Vás a učitele? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

15. Spolupracuje se zákonnými zástupci žáka? Pokud ano, jak spolupráce 

probíhá? 

a) ano ………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

 

16. Vidíte při vzdělávání žáků se SVP nějaká pozitiva? 

a) ne 

b) ano …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 



17. Vnímáte nějaké nevýhody při vzdělávání žáků se SVP? 

a) ne 

b) ano ……………..…………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

18.  Považujete se za rovnocenného člena pedagogického sboru?  

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 

19. Můžete svými slovy vyjádřit, co je to inkluze, inkluzivní vzdělávání? 

 

…………………………………………………..………………………………

………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

DOTAZNÍK K INKLUZIVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SPECÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE – pro učitele 

 

Dobrý den, jsem studentkou evangelické teologické fakulty Karlovy univerzity 

v Praze a prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku. Jeho výsledky budou 

součástí mé diplomové práce.                         

Děkuji, Kateřina Hůlová  

 

 

1. Na jakém stupni ZŠ učíte:  

a) na 1. stupni                                                                                                                                                                            

b) na 2. stupni  

 

 

2. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?  

a) 0 – 5 let  

b) 6 – 10 let  

c) 11 – 15 let  

d) 16 – 20 let  

e) 21 let a více  

 

3. Pracujete ve Vaší třídě s žákem se speciálními vzdělávacími potřebami? 

a) ano 

b) ne 

 

 



4. Máte vědomosti ze speciální pedagogiky? Jak jste informace ze speciální 

pedagogiky získala?                                                                                                                                                                                     

a) ano……………………………………………………………………………. 

b) spíše ano                                                                                                                                                                                                 

c) spíše ne                                                                                                                                                                                                      

d) ne  

 

5. Myslíte si, že jste dostatečně informována o vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami? 

a) ano, jsem dostatečně informována                                                                                                                                                            

b) spíše ano                                                                                                                                                                                            

c) spíše ne – uvítala  bych další informace, např. nějaké školení                                                                                                

d) ne  

 

6. Vzděláváte se sama v oblastech, které se týkají dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami? Jakým způsobem? 

a) ano………………………………………………………………………… 

d) ne  

 

7. Jaké speciální metody a přístupy nejvíce využíváte při vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami? 

a) speciální učebnice, speciálně pedagogické pomůcky  

b) vzdělávání žáka mimo kmenovou třídu  

c) snížení počtu žáků ve třídě  

d) přítomnost dalšího pedagogického pracovníka, asistenta  

e) žádné  

f) jiné - uveďte jaké…………………………………………………………  

 



8. Jaké problémy nejčastěji řešíte při výuce žáka se SVP? (lze uvést více 

možností) 

a) náročnější přípravu na vyučování  

b) nedostatečná znalost ze speciální pedagogiky  

c) nedostatečné množství vhodných speciálních pomůcek  

d) chybějící asistent pedagoga  

e) nezájem spolupráce ze strany rodiny žáka  

f) jiné, uveďte prosím jaké?................................................................................... 

 

 

9. Co by Vám usnadnilo výuku žáků se SVP? (lze uvést více možností):  

a) vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu žáka  

b) snížený počet žáků ve třídě  

c) asistent pedagoga  

d) osobní asistent  

e) vybavení speciálními školními pomůckami  

f) speciální pedagog a školní psycholog  

f) jiné, uveďte prosím 

 

 

10. Myslíte si, že jste schopen vhodně přizpůsobit obsah vzdělávání, 

upravit formy a metody vzdělávání v souladu s potřebami všech žáků? 

a) rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 

 



11.  Vidíte při vzdělávání žáků se SVP nějaká pozitiva? 

a) ne 

b) ano – uveďte jaká 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

12. Vnímáte nějaké nevýhody při vzdělávání žáků se SVP? 

a) ne 

b) ano – uveďte jaká 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

13. Pokud byste pracovala ve třídě s žákem se SVP, ocenila byste 

spolupráci s asistentem pedagoga?  

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 

14. Je dle Vašeho názoru práce asistenta pedagoga přínosem k žákovi se 

SVP?  

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 



15. Vnímáte vaší spolupráci s asistenty pedagoga kladně? 

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 

 

16. Rozvoj jakých oblastí by pomohl vaší škole ke zlepšení vzdělávání žáků 

se SVP?  

a) Profesní příprava učitelů 

b) Materiální a finanční podmínky 

c) Spolupráce s rodiči 

d) Jiné ……………………………………………………. 

 

17. Jaké konkrétní podmínky by mohly vaší škole pomoci při zlepšení 

podmínek inkluzivního vzdělávání? 

Prosím uveďte 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

 

18. Cítíte od vedení školy podporu při realizaci zlepšování vzdělávání žáků 

se SVP? 

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 



 

19. Myslíte si, že je vaše škola inkluzivně orientovaná? 

a)rozhodně ano 

b)spíše ano 

c)spíše ne 

d)rozhodně ne 

 

 

20. Můžete svými slovy vyjádřit co je podle Vás inkluzivní vzdělávání? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 


